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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
30/2006. (II. 8.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programról  szóló

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi
LVII. tör vény (a továb biak ban: Vgtv.) 45.  §-a (7) be kez dé -
sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

A Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí tá si
Meg va ló sí tá si Prog ram ról  szóló 25/2002. (II. 27.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) A 91/271/EGK Irány elv ben elõ írt Nem ze ti Te -
le pü lé si Szenny víz-el ve ze té si és -tisz tí tá si Meg va ló sí tá si
Prog ra mot (a továb biak ban: Prog ram) e ren de let 1. mel -
lék le te tar tal maz za.

(2) A Prog ram szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ci ó i nak
rész le tes jegy zé két e ren de let 2. mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az ér zé keny nek mi nõ sí tett te rü le te ken el he lyez ke -
dõ, 2000 la kos-egyen ér ték alat ti szenny víz ki bo csá tás sal
jel le mez he tõ kis te le pü lé sek és te le pü lés cso por tok jegy zé -

két e ren de let 3. mel lék le te tar tal maz za. Az ilyen szenny -
víz el ve ze té si agg lo me rá ci ók ban szenny víz gyûj tõ há ló zat
üzem be he lye zé se az R. ha tály ba lé pé se után csak a
szenny víz szenny víz tisz tí tó te lep re ve ze té sé nek és meg fe -
le lõ tisz tí tá sá nak biz to sí tá sá val le het sé ges.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Prog ra mot a Kor mány leg alább két éven te fe lül -
vizs gál ja, és szük ség ese tén mó do sít ja.”

3.  §

Az R. ren del ke zé se it az R. ha tály ba lé pé sét köve tõen
biz to sí tott tá mo ga tás sal meg va ló sí tott szenny víz el ve ze tõ
rend sze rek re kell al kal maz ni.

4.  §

Az R. 1–3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1–3. szá mú mel lék le te lép.

5.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. szá mú mel lék let a 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelethez

1. táb lá zat

SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓK

a 91/272/EGK szá mú Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 2–7. cik ké nek ha tá lya alatt

Az Irány elv (4) cik ke sze rin ti agg lo me rá ci ók szá ma és la kos egyen ér ték ben ki fe je zett terhelése

2004. má jus 1-jei ál la pot

Ki bo csá tá si te rü le tek
Nor mál te rü le tek Ér zé keny te rü le tek

Össze sít ve min den te rü let re
A. Édes vi zek és tor ko la tok A. Édes vi zek és tor ko la tok

Agg lo me rá ci ós osz tály da rab szám összes LE da rab szám összes LE da rab szám összes LE

2 000 £ LE  £  10 000    431  1 943 893    18   68 060    449  2 011 953

10 000 < LE  £  15 000    57   705 700    3   38 299    60   743 999

15 000 < LE  £  150 000    132  5 420 941    4   141 954    136  5 562 895

150 000 LE fe let t    14  6 057 998    1   163 898    15  6 221 896

ÖSSZESEN    634  14 128 532    26   412 211    660  14 540 743

2000 LE fe let ti agg lo me rá ci ók te le pü lé si szenny víz ter he lé se*  14 540 743 LE 95,1%

2000 LE alat ti te le pü lé sek szenny víz ter he lé se   749 408 LE 4,9%

Ma gyar or szág te le pü lé si szenny víz ter he lé se össze sen 15 290 151 LE 100,0%

Te le pü lé si szenny víz há ló zat ra nem csat la ko zó 4000 LE fe let ti élel mi szer ipa ri szenny víz -
ter he lés 637 460 LE

Ma gyar or szág bi o ló gi a i lag le bont ha tó összes szenny víz ter he lé se 15 927 611 LE

* Te le pü lé si szenny víz ter he lés: A te le pü lés ház tar tá si, in téz mé nyi, ipar i és egyéb szenny vi ze i nek bi o ló gi a i lag le bont ha tó szennye zõ anyag mennyi sé ge együt -
te sen.

2. táb lá zat

GYÛJTÕRENDSZEREK

a 91/271/EGK szá mú Te le pü lé si Szenny víz Irány elv (3) cik ké nek ha tá lya alatt

A meg fe le lõ gyûj tõ rend sze rek szá ma és ka pa ci tá sa

2004. má jus 1-jei ál la pot

Ki bo csá tá si te rü le tek
Nor mál te rü le tek Ér zé keny te rü le tek

Össze sít ve min den te rü let re
A. Édes vi zek és tor ko la tok A. Édes vi zek és tor ko la tok

Agg lo me rá ci ós osz tály da rab szám összes LE da rab szám összes LE da rab szám összes LE

2 000 £ LE  £  10 000 260 628 844 12   23 158    272   652 002

10 000 < LE  £  15 000 51 316 614 3  25 705    54   342 319

15 000 < LE  £  150 000 130 3 664 656 4  100 530   134 3 765 186

150 000 LE fe let t 14  5 179 669 1  125 000 15  5 304 669

ÖSSZESEN 455  9 789 783 20   274 393 475 10 064 176
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2.1. táb lá zat

GYÛJTÕRENDSZEREK

A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv  3. cik ké nek meg va ló sí tá si  prog ram ja nor mál te rü le ten

A.  ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A meg fe le lõ gyûj tõ rend sze rek ki épí té sé nek üte me zé se nor mál te rü le ten

Agg lo me rá ci ós osz tály 2 000  £  LE  £  10 000 10 000 < LE  £  15 000 15 000 < LE  £ 150 000 150 000 LE fe let t
Össze sít ve min den

osz tály ra

Év
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE

2004. má jus 1. 260   628 844    51   316 614    130  3 664 656    14  5 179 669    455  9 789 783

2005. de cem ber 31. 284   720 314    53   337 687    131  3 912 977    14  5 444 020    482  10 414 998

2010. de cem ber 31. 284   721 370    53   337 687    132  5 058 813    14  5 933 588    483  12 051 458

2015. de cem ber 31. 431  1 638 985    57   621 023    132  5 058 813    14  5 933 588    634  13 252 409

2.2. táb lá zat

GYÛJTÕRENDSZEREK

A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 3. cik ké nek meg va ló sí tá si prog ram ja ér zé keny te rü le te ken

A.  ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A meg fe le lõ gyûj tõ rend sze rek ki épí té sé nek üte me zé se ér zé keny te rü le ten

Agg lo me rá ci ós osz tály 2 000  £  LE  £  10 000 10 000 < LE  £  15 000 15 000 < LE  £  150 000 150 000 LE fe let t
Össze sít ve min den

osz tály ra

Év
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE

2004. má jus 1.    12   23 158    3   25 705    4   100 530    1   125 000    20   274 393

2005. de cem ber 31.    15   32 927    3   26 555    4   138 081    1   159 485    23   357 048

2010. de cem ber 31.    15   33 612    3   36 758    4   138 081    1   159 485    23   367 936

2015. de cem ber 31.    18   64 296    3   36 758    4   138 081    1   159 485    26   398 620

3. táb lá zat

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK

a 91/271/EGK szá mú Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 4.-6. cik ké nek ha tá lya alatt

A meg fe le lõ szenny víz tisz tí tó te le pek szá ma és ka pa ci tá sa

2004. má jus 1-jei ál la pot

Ki bo csá tá si te rü le tek
Nor mál te rü le tek Ér zé keny te rü le tek

Össze sít ve min den te rü let re
A. Édes vi zek és tor ko la tok A. Édes vi zek és tor ko la tok

Agg lo me rá ci ós osz tály da rab szám összes LE da rab szám összes LE da rab szám összes LE

2 000 £ LE £ 10 000    221   507 770    11   19 332    232   527 102

10 000 < LE £ 15 000    30   183 264    2   14 672    32   197 936

15 000 < LE £ 150 000    79  2 232 863    4   100 530    83  2 333 393

150 000 LE fe let t    7  1 373 466    1   125 000    8  1 498 466

ÖSSZESEN    337  4 297 363    18   259 534    355  4 556 897
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3.1. SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK

A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 4. cik ké nek meg va ló sí tá si prog ram ja nor mál te rü le ten

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A meg fe le lõ szenny víz tisz tí tó te le pek ki épí té sé nek üte me zé se

Agg lo me rá ci ós osz tály 2 000  £  LE  £  10 000 10 000 < LE  £  15 000 15 000 < LE  £  150 000 150 000 LE fe let t
Össze sít ve min den

osz tály ra

Év
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE

2004. má jus 31. 221   507 770    30   183 264    79  2 232 863    7  1 373 466    337  4 297 363

2005. de cem ber 31. 225   579 081    31   199 784    85  2 661 442    8  2 502 127    349  5 942 434

2010. de cem ber 31. 225   582 168    31   199 784    132  5 398 062    14  6 027 787    402  12 207 801

2015. de cem ber 31. 431  1 841 932    57   670 596    132  5 398 062    14  6 027 787    634 13 938 377

3.2. SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK

A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 4. cik ké nek meg va ló sí tá si prog ram ja nor mál te rü le ten

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A meg fe le lõ szenny víz tisz tí tó te le pek ki épí té sé nek üte me zé se

Agg lo me rá ci ós osz tály 2 000  £  LE  £  10 000 10 000 < LE  £  15 000 15 000 < LE  £  150 000 150 000 LE fe let t
Össze sít ve min den

osz tály ra

Év
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE

2004. má jus 31. 11   19 332    2   14 672    4   100 530    1   125 000    18   259 534

2005. de cem ber 31. 11   24 760    2   18 434    4   145 052    1   180 000    18   368 246

2010. de cem ber 31. 11   27 407    3   38 596    4   145 052    1   180 000    19   391 055

2015. de cem ber 31. 18   69 604    3   38 596    4   145 052    1   180 000    26   433 252

3.3. SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK

A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 5. (2) cik ké nek meg va ló sí tá si prog ram ja

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A meg fe le lõ szenny víz tisz tí tó te le pek ki épí té sé nek üte me zé se

Agg lo me rá ci ós osz tály 10 000 < LE  £  15 000 15 000 < LE  £  150 000 150 000 LE fe let t
Össze sít ve min den

osz tály ra

Év
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE

2004. má jus 31. 2   14 672    4   100 530    1   125 000    7   240 202

2005. de cem ber 31. 2   18 434    4   145 052    1   180 000    7   343 486

2008. de cem ber 31. 3   38 596    4   145 052    1   180 000    8   363 648

2015. de cem ber 31. 3   38 596    4   145 052    1   180 000    8   363 648
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4. SZENNYVÍZ-ISZAP

A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 14. cik ké nek meg va ló sí tá si prog ram ja

A te le pü lé si szenny víz ke ze lés bõl ke let ke zett iszap el he lye zé se és hasz no sí tá sa

szá raz anyag ton na

Ki bo csá tás Iszap ki bo csá tás fel szí ni vi zek be Hasz no sí tott iszap El he lye zett iszap

Év Csõveze tékek Ha jók Egyéb

Mezõ -
gazdasági
el he lye zés

Egyéb Le ra kók Ége tés Egyéb

mennyi ség mennyi ség mennyi ség mennyi ség mennyi ség

2004. má jus 31.  50 608  67 085

2005. de cem ber 31. – – –  58 927 –  59 878 – –

2010. de cem ber 31. – – – 191 399 – 127 600 – –

2015. de cem ber 31. – – – 241 261 – 118 830 – –

5. BERUHÁZÁSOK

A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv  ma gyar or szá gi meg va ló sí tá si  prog ram já nak fej lesz té si költségei

Be ru há zá si költ sé gek 2004. má jus 1-jétõl, mil li árd Ft-ban / mil lió EUR-ban 

1 EUR=250 Ft

3. cikk:
Gyûj tõ rend sze rek

4., 5., 6., 7. és 14. cikk:                                                               
A te le pü lé si szenny víz- és iszap ke ze lõ-

valamint el he lye zõ te le pek 

Idõ szak Mrd Ft M EUR Mrd Ft M EUR

2004. má jus 1-jé tõl 2005 vé gé ig 88,2 352,8 43,4 173,6

2006. ja nu ár 1-jé tõl 2010 vé gé ig 183,4 733,6 148,6 594,4

2011. ja nu ár 1-jé tõl a cél ál la po tig 261,1 1 044,4 58,0 232,0

2004–2015 kö zött össze sen 532,7 2 130,8 250,0 1 000,0

A meg va ló sí tás költ ség igé nye  2004–2015 kö zött mind össze sen: 782,7 Mrd Ft, azaz 3130,8 M EUR
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2. szá mú mel lék let a 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelethez

A 91/271/EGK Irány elv ben elõ írt Prog ram szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ci ói

1. táb lá zat:  Agg lo me rá ci ók 10 000 LE fe let ti szenny víz ter he lés sel,
szenny víz be fo ga dás ra ér zé keny vi zek víz gyûj tõ in

Ki épí té si ha tár idõ: 2008. de cem ber 31. 

Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Keszt hely  21 079 75 898

 Ba la ton gyö rök 1 806

 Vin dor nya fok 323

 Szent györgy vár 1 970

 Rezi 135

 Ne mes vi ta 1 140

 Cser szeg to maj 396

 Ba la to ne de rics 4 890

 Kar macs 1 309

 Fel sõ pá hok 594

 Hé víz 1 146

 Sár mel lék 913

 Ne mes bük 983

 Gye nes di ás 2 104

 Za la vár 564

 Al só pá hok 3 124

 Vo nyarc vas hegy 809

Két hely  2 448 27 415

 Ba la ton szent györgy 302

 Ba la ton feny ves 1 674

 Ba la ton be rény 1 178

 Fõ nyed 2 082

 Ba la ton ke reszt úr 642

 Szeg er dõ 558

 Vörs 837

 So mogy szent pál 500

 Ti kos 1 714

 Ba la ton új lak 266

 Ba la ton má ria für dõ 149

 Hol lád 108

Mar ca li  12 559 13 655

 Csö mend 345

 Nik la 751

Ne mes gu lács  1 052 15 392

 Kis apá ti 557

 Ba da csony to maj 956
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Áb ra hám hegy 1 002

 Ba da csony tör de mic 162

 Ba la ton ren des 382

 Szig li get 2 429

Rév fü löp  1 236 10 940

 Ba la ton sze pezd 956

 Kõ vá gó örs 431

 Zán ka 909

Ta pol ca  17 838 23 249

 Gyu la ke szi 389

 Sás ka 345

 Le sen ce to maj 1175

 Le sen ce fa lu 308

 Uzsa 985

 Le sen ce ist vánd 718

 Za la ha láp 1183

Za la eger szeg  60 310 163 898

 Bu csu szent lász ló 319

 Pó ka sze petk 749

 Za la bol dog fa 206

 Nagy ku tas 266

 Vas bol dog asszony 1 734

 Tes kánd 222

 Ká vás 338

 Sár hi da 168

 Za la szent lõ rinc 1 570

 Ali bán fa 450

 Ne mes sán dor há za 502

 Ne messzen tand rás 344

 Ne mes apá ti 260

 Böde 1 029

 Za la szent györgy 800

 Pet hõ he nye 624

 Oz mán bük 1 012

 Za la ist vánd 412

 Vas pör 391

 Csa tár 398

 Al só ne mes apá ti 676

 Hot tó 215

 Pusz ta szent lász ló 850

 Cson ka hegy hát 345

 Né met fa lu 285

 Söj tör 553

 Ba bos döb ré te 90
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Za la szen ti ván 1 079

 Ha gyá ros bö rönd 434

 Ba god 540

 Vöc könd 108

 Eger vár 371

 Nagy pá li 553

 Dob ron hegy 491

 Lak hegy 630

 Bak 1 330

 Gõs fa 323

 Sa lom vár 1 074

 Ke men dol lár 314

 Ke mén fa 1 090

 Kis ku tas 306

 Kis pá li 501

 Boc föl de 347

Za la szentg rót  7 766 13 704

 Pa kod 741

 Batyk 427

 Za la bér 454

 Za la vég 986

Szenny víz ter he lés össze sen (la kos-egyen ér ték): 344 151

2. táb lá zat: Agg lo me rá ci ók 15 000 LE-nél na gyobb szenny víz ter he lés sel, nor mál te rü le ten

Ki épí té si ha tár idõ: 2010. de cem ber 31.

Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Abád sza lók  4 896 19 327

 Kun he gyes 8 817

Abony  15 670 34 021

 Kõ rös te tét len 868

 Tör tel 4 505

Al ber tir sa  11 830 17 906

Aszód  5 921 21 718

 Do mony 2 024

 Bag 3 900

 Ik lad 2 119

 Vá ceg res 873

 Vác ki súj fa lu 469

 Hé víz györk 3 028

 Kis né me di 691

 Püs pök szi lágy 741  
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Gal ga má csa 1 952

Bács bo kod  3 131 26 031

Baja  37 843 60 780

Ba las sa gyar mat  17 758 30 951

 Nóg rád mar cal 578

 Csi tár 465

 Iliny 193

 Õr ha lom 1 160

 Hu gyag 948

 Pat varc 726

Ba la ton fü red  13 281 36 826

 Dör gi cse 316

 Ba la ton ud va ri 380

 Aszó fõ 381

 Ör vé nyes 164

 Ba la ton szõ lõs 554

 Pé csely 591

 Ti hany 1 401

 Vá szoly 231

 Ba la to na ka li 724

Ba la ton fûz fõ  4 294 38 556

 Fel sõ örs 1 274

 Cso pak 1 870

 Al só örs 1 457

 Lo vas 379

 Pa lóz nak 442

 Ba la ton al má di 8 666

Ba la ton lel le  5 114 69 323

 Szõ lõs gyö rök 1 231

 Fo nyód 5 428

 Len gyel tó ti 3 352

 Or da cse hi 837

 So mogy vár 1 841

 Bu zsák 1 448

 Ba la to nö szöd 529

 Ba la ton sze mes 1 826

 Ba la ton bog lár 6 215

 Öreg lak 1 717

Bal ma zúj vá ros  18 639 18 639

Barcs  12 122 22 843

 Kom lósd 208

 Kál mán csa 707

 Bé la vár 458

 Kas té lyos dom bó 348
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Bol hó 829

 Cso ko nya vi son ta 1 661

 Da rány 1 049

 Ri nya új lak 312

 Drá va ta má si 375

 Ist ván di 675

 Ba bó csa 1 821

 He resz nye 304

 Pé ter hi da 192

 So mo gya racs 227

 Szu lok 718

 Víz vár 673

 Drá va gár dony 164

Bá ta szék  7 071 19 394

 Mór ágy 825

 Báta 1 961

 Bá ta a pá ti 459

 Al só ná na 778

 Mõ csény 382

Bá tony te re nye  14 513 16 671

 Mát ra ve re bély 2 158

Bé kés  21 960 25 837

Bé kés csa ba  64 795 162 895

Be rettyó új fa lu  15 996 28 562

Be ze nye  1 578 15 286

 Fe ke te er dõ 430

 Du na szi get 1 468

 Du na ki li ti 1 812

 Raj ka 2 693

Bi a tor bágy  8 917 16 946

Bics ke  11 482 17 341

 Csab di 1 185

 Mány 2 328

Bony hád  14 493 22 053

 Ka kasd 1 830

 Kis má nyok 381

 Cikó 1 021

 Nagy má nyok 2 529

Bu da ke szi  13 141 58 515

Bu da örs  24 846 24 846

Bu da pest (Cse pel-Kp szvtp.)  672 342 1 458 162

 Re me te szõ lõs 451

 Nagy ko vá csi 5 135

Bu da pest (Dél-Bu da)  128 791 128 791

1004 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/14. szám



Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Bu da pest (Dél-Pest)  240 327 410 810

 Gyál 21 935

 Üllõ 10 142

 Ve csés 18 634

Bu da pest (Észak-Pest)  665 467 1 063 743

 Üröm 4 952

 Nagy tar csa 2 949

 Bu da ka lász 9 745

 Kis tar csa 9 634

 Ke re pes 9 093

Ceg léd  38 204 57 369

Cell dö mölk  11 842 17 059

Csong rád  18 748 21 269

 Fel gyõ 1 435

Csor na  10 828 42 344

 Fa rád 1 962

Csur gó  5 760 17 824

 Gyé ké nyes 1 107

 Zá kány 1 313

 Ber zen ce 2 732

 So mogy ud var hely 1 236

 Csur gó nagy már ton 208

 Zá kány fa lu 617

Da bas  15 936 16 126

Deb re cen  207 226 544 331

 Sá ránd 2 423

 Ebes 4 595

 Mi ke pércs 3 690

 Haj dú sám son 11 313

De me cser  4 604 16 807

 Pát ro ha 3 079

 Szé kely 1 116

 Ber kesz 872

 Kék 2 134

 Nyír tass 2 243

 Gé gény 2 132

Dom bó vár  20 667 40 343

 Sza ba di 328

 At ta la 859

 Ka pos pu la 974

 Döb rö köz 2 190

 Cso ma 496

Do rog  12 947 16 171

 To ko dal tá ró 3 195
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Du na ha rasz ti  17 099 29 922

Du na ke szi  30 580 74 825

 Mo gyo ród 5 220

 Fót 16 972

 Göd 15 961

 Cso mád 885

Du na új vá ros  53 023 73 457

 Me zõ fal va 5 084

 Ba racs 3 430

 Nagy ve nyim 4 104

 Kis apos tag 1 331

Du na var sány  6 156 21 875

 Ma jos há za 1 229

 Tak sony 5 976

 Dél egy há za 2 612

 Szi get szent már ton 1 966

 Ápor ka 1 112

Écs  1 798 27 001

 Tar ján pusz ta 407

 Páz mánd fa lu 967

 Ra vazd 1 229

 Pér 2 406

 Pan non hal ma 3 600

 Nyúl 3 863

 Nyal ka 455

 Gyõr ság 1 489

 Gyõ rúj ba rát 4 951

 Táp 724

 Gyõ rasszony fa 511

Érd  59 447 79 164

 Di ósd 6 553

 Tár nok 8 019

 Sós kút 2 951

Esz ter gom  29 734 30 875

Fer tõ end réd  642 17 891

 Fer tõ boz 270

 Pe tõ há za 1 027

 Agya gosszer gény 919

 Hegy kõ 1 275

 Fer tõ szép lak 1 177

 Fer tõ szent mik lós 3 787

 Fer tõ ho mok 548

 Fer tõd 3 383

 Hi deg ség 321
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Sar ród 1 016

Fü ze sa bony  8 376 19 304

 Be se nyõ te lek 3 019

 Me zõ sze me re 1 309

 Szi ha lom 2 159

 Me zõ tár kány 1 753

 Dor mánd 1 048

 Eger far mos 732

Gár dony  8 613 40 737

 Ve len ce 4 761

 Ká pol nás nyék 3 371

 Su ko ró 1 010

 Páz mánd 2 002

 Na dap 463

Gö döl lõ  30 847 73 713

Gyo ma end rõd  15 399 15 732

Gyöm rõ  14 342 27 806

 Ecser 3 316

 Mag lód 10 148

Gyön gyös  32 937 73 317

 Gyön gyös oro szi 1 566

 Gyön gyös soly mos 3 252

 Nagy ré de 3 359

 Gyön gyös ha lász 2 674

Gyõr  126 458 283 046

 Gö nyû 3 130

 Té nyõ 1 475

 Vé nek 174

 Vá mos sza ba di 1 298

 Börcs 1 067

 Abda 3 102

 Töl tés ta va 1 941

 Gyõr sze me re 3 016

 Gyõ rúj fa lu 1 174

 Ik rény 1 705

 Kis bajcs 792

 Ko ron có 1 931

 Nagy bajcs 902

 Rá ba pa to na 2 565

 Nagy szent já nos 1 905

Gyu la  32 647 70 243

Haj dú bö ször mény  32 425 41 035

 Bocs ka i kert 2 713

Haj dú had ház  13 419 19 804
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Tég lás 6 385

Haj dú ná nás  18 581 31 130

 Haj dú do rog 9 451

Haj dú szo bosz ló  23 857 30 638

Hat van  23 747 41 197

 Apc 2 762

 Zagy va szán tó 2 094

 Szû csi 1 702

 Lõ rin ci 6 085

 Ecséd 3 494

Hód me zõ vá sár hely  48 303 97 858

Izsák  6 265 15 548

 Or go vány 3 537

 Ágas egy há za 1 960

Jász apá ti  9 663 18 385

 Jász kis ér 6 029

 Jász szen tand rás 2 693

Jász be rény  28 110 38 482

Ka lo csa  18 340 37 592

 Öreg cser tõ 988

 Fok tõ 1 703

 Ho mok mégy 1 582

 Uszód 1 120

 Gé der lak 1 082

 Szak már 1 422

 Du na szent be ne dek 973

 Bá tya 2 244

Ka pos vár  68 074 145 500

 Ma gyar eg res 620

 Si mon fa 401

 Zi mány 648

 Orci 552

 So mogy jád 1 649

 Zse lic szent pál 416

 Pa ta lom 390

 So mogy asza ló 797

 Zse lic kis lak 338

 Vár da 545

 Mer nye 1 596

 Ma gyar atád 990

 Ta szár 2 089

Ka pu vár  10 872 28 128

 Hi mód 743

 Hö vej 329
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Vit nyéd 1 290

 Ba bót 1 190

 Szár föld 880

 Vesz kény 927

 Osli 928

Kar cag  22 631 26 249

Ka zinc bar ci ka  32 907 58 048

 Szu hogy 1 234

 Dö vény 309

 Al só te le kes 159

 Fel sõ ke le csény 416

 Mar to nyi 550

 Zu bogy 615

 Te resz te nye 29

 Szõ lõ sar dó 151

 Szend rõ 4 404

 Sza lon na 1 070

 Or mos bá nya 1 907

 Me szes 230

 Fel sõ te le kes 866

 Mú csony 3 467

 Ru da bá nya 3 081

 Fel sõ nyá rád 1 063

 Éger szög 83

 Izsó fal va 1 980

 Ják fal va 481

 Kánó 193

 Ku ri tyán 1 798

 Be ren te 1 055

Kecs ke mét  108 949 272 327

 Bal ló szög 2 876

 Hel vé cia 4 135

 Ke rek egy há za 6 146

Kis kun fél egy há za  32 220 39 076

Kis kun ha las  30 411 56 607

Kis vár da  18 648 37 305

Ko má rom  19 720 22 887

Kom ló  27 799 31 751

 Me csek pö lös ke 477

 Li get 442

 Mán fa 898

 Bo do lya bér 315

 Ma gyar szék 1 123

 Ma gyar her te lend 697
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Kör mend  12 391 18 510

Kö röm  1 273 23 756

 Sa jó lád 3 053

 Gesz tely 2 944

 Her nád kak 1 600

 Her nád né me ti 3 835

 Onga 4 911

 Ónod 2 475

 Sa jó híd vég 1 124

 Ber zék 1 001

 Sa jó pet ri 1 540

Kun szi get  1 218 16 585

 Mo son szent mik lós 2 538

 Du na szeg 1 771

 Me csér 624

 Öt te vény 2 789

 Du na szent pál 668

 Lé bény 3 113

 Gyõr la da mér 1 287

 Gyõr zá moly 1 769

Len ti  8 429 19 034

 Ker ka ba ra bás 307

 Ik lód bör dö ce 358

 Za la bak sa 700

 Cseszt reg 908

Ma do csa  2 037 24 043

 Du na föld vár 9 280

 Bölcs ke 2 966

 Paks-Du na köm lõd 1 240

Makó  25 892 47 441

 Ki szom bor 4 310

 Ma gyar csa nád 1 593

 Ma ros le le 2 247

 Apát fal va 3 391

 Föl de ák 3 423

Má té szal ka  18 602 41 070

 Ópá lyi 3 161

Me zõ be rény  11 261 40 410

Me zõ ko vács há za  7 051 23 597

 Vég egy há za 1 682

Me zõ kö vesd  17 811 18 243

Me zõ túr  19 299 19 299

Mis kolc  178 950 318 026

 Szir ma be se nyõ 4 724

1010 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/14. szám



Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Al só zsol ca 6 197

 Nyék lád há za 5 108

 Ar nót 2 595

 Bükk szent ke reszt 1 274

 Fel sõ zsol ca 7 255

 Má lyi 4 352

 Kis to kaj 1 880

Mo hács  19 904 27 653

 Lány csók 2 747

Mór  14 819 20 536

Mo son ma gya ró vár  30 545 68 069

 Ha lá szi 2 924

 Má ri a kál nok 1 516

 Le vél 1 747

Nagy atád  12 159 54 499

 Ku tas 1 557

 Kis ba jom 460

 Lá bod 2 207

 Ta rany 1 303

 Se gesd 2 743

 Gör ge teg 1 217

 Be leg 701

 Bak há za 252

 Há rom fa 829

 Ri nya szent ki rály 440

 Sza bás 613

 Öt vös kó nyi 942

 Nagy kor pád 628

Nagy ka ni zsa  52 220 85 016

 Li szó 431

 Ma gyar szent mik lós 288

 Hosszú völgy 203

 Ri gyác 454

 Za la szent ba lázs 897

 Sem jén há za 682

 Inke 1 316

 Ho mok ko má rom 236

 Fûz völgy 136

 Bocs ka 382

 Ma gyar szer da hely 566

 Iha ros 548

 Fi tye ház 720

 Iha ros be rény 1 410

 Surd 678
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Sze pet nek 1 733

 Nagy ré cse 1 028

 Po gány szent pé ter 517

 Esz te reg nye 755

Nagy ká ta  13 106 16 866

Nagy kõ rös  25 262 366 259

Nyír egy há za  118 327 160 259

 Nyír pa zony 3 239

 Kó taj 4 539

 Kál mán há za 2 025

Ócsa  8 901 16 262

 Fel sõ pa kony 3 048

 Inárcs 4 313

Oros há za  31 978 65 541

Orosz lány  20 470 68 000

 Kecs kéd 1 898

Ózd  40 936 43 008

 Far kas lyuk 2 072

Paks  19 472 26 884

Pápa  32 805 108 109

 Dáka 624

 Nyá rád 977

 Bé kás 220

 Me zõ lak 1 063

 Mi hály há za 848

 Pá pa de res ke 283

Pé cel  13 232 26 283

Pécs  156 568 343 470

 Gyód 632

 Kõ vá gó szõ lõs 1 357

 Kõ vá gó töt tös 342

 Pel lérd 2 008

 Ke szü 1 088

 Cser kút 460

 Ba ko nya 363

 Boda 429

 Ko zár mis leny 4 520

Pi lis vö rös vár  13 447 21 861

Püs pök la dány  16 430 16 430

Rác ke ve  9 197 44 283

 Szi get be cse 1 356

 Ma kád 1 296

 Ló rév 312

 Döm söd 5 999
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Apaj 1 288

Sa jó szent pé ter  13 966 23 885

 Ra dos tyán 698

 Pa rasz nya 1 353

 Alacs ka 911

 Sa jó ká pol na 457

 Kon dó 673

 Sa jó lász ló fal va 496

 Var bó 1 198

Sal gó tar ján  43 357 55 306

 Ka zár 2 135

 Mát ra sze le 1 054

 Vizs lás 1 423

Sar kad  11 249 18 465

Sá ros pa tak  14 214 23 998

 Bod ro go la szi 1 022

 Mak kos hoty ka 991

 Sá ra zsa dány 272

 Kom lós ka 360

 Vá mos új fa lu 898

 Her ceg kút 732

 Há rom hu ta 178

 Er dõ hor vá ti 680

 Tolcs va 2 106

 Olasz lisz ka 1 824

Sár vár  15 727 38 359

 Rá ba paty 1 689

Sió fok  24 146 141 922

 Za már di 2 444

 Ba la ton sza ba di 2 916

 Ba la to nend réd 1 416

 Ba la ton föld vár 2 246

 Ba la ton szár szó 2 158

 Kö rös hegy 1 518

 Si ó jut 575

 Szán tód 655

Solt  7 219 23 021

 Du na egy há za 1 505

 Du na te tét len 651

Soly már  9 159 16 556

 Pi lisszen ti ván 4 191

Sop ron  53 997 145 865

 Kóp há za 1 964

 Har ka 1 479
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Szar vas  18 001 40 784

Száz ha lom bat ta  17 721 17 721

Szé csény  6 552 22 266

 Nóg rád me gyer 1 790

 Szé csény fel fa lu 510

 Szal ma tercs 513

 Ri móc 1 929

 Pi liny 672

 Var sány 1 772

 Nóg rád si pek 758

 Nóg rád sza kál 669

 Ma gyar géc 882

 Lu dány ha lá szi 1 627

 Ka rancs ság 1 218

 Hol ló kõ 378

 End re fal va 1 266

 Nagy lóc 1 730

Sze ged  163 525 230 000

 Deszk 3 382

 Ti sza szi get 1 793

 Új szen ti ván 1 624

 Kü bek há za 1 662

Szé kes fe hér vár  103 020 182 170

 Pá kozd 2 753

 Se re gé lyes 4 594

 Ná dasd la dány 1 847

 Sár szent mi hály 2 910

 Sár ke szi 565

 Úr hi da 1 752

 Jenõ 1 287

 Pát ka 1 670

Szek szárd  35 474 99 381

Szent end re  23 941 68 232

 Szi get mo nos tor 1 885

 Cso bán ka 2 932

 Po máz 15 419

 Pócs me gyer 1 320

 Le ány fa lu 2 697

 Kis oro szi 808

 Ta hi tót fa lu 4 867

 Du na bog dány 2 974

Szen tes  31 148 123 001

Sze rencs  10 386 21 070

 Be kecs 2 643
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Rát ka 1 077

 Le gyes bé nye 1 714

 Me zõ zom bor 2 617

 Mád 2 633

Szi get szent mik lós  26 626 26 626

Szol nok  77 334 145 187

 Ti sza püs pö ki 2 173

 Zagy va ré kas 3 892

 Rá kó czi új fa lu 2 098

 Ve zseny 720

 Szász be rek 972

 Be seny szög 3 572

 Sza jol 4 090

 Ti sza je nõ 1 640

 Ti sza vár kony 1 707

 Tó szeg 4 757

 Új szász 6 825

 Rá kó czi fal va 5 606

Szom bat hely  80 767 262 500

 Kõ szeg szer da hely 520

 Ta na kajd 731

 Ne mes bõd 656

 To rony 1 609

 Vép 3 617

 Ve lem 345

 Ki su nyom 388

 Pe re nye 669

 Kõ szeg do rosz ló 250

 Söp te 796

 Doz mat 190

 Bo zsok 397

 Cák 278

 Kõ szeg paty 224

 Ba lo gu nyom 1 261

 Bu csu 616

 Vas su rány 890

 Kõ szeg 11 513

 Vasszé cseny 1 416

 Gen csa pá ti 2 489

 Sé 1 283

 So rok po lány 843

 Gyön gyös fa lu 1 106

 Ne mes csó 318

 Sal kö ves kút 432
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Lu kács há za 1 083

 Vas asszony fa 389

 Ná rai 1 093

 Pusz ta csó 165

 Táp lán szent ke reszt 2 449

Ta má si  9 697 20 261

 Re göly 1 329

 Nagy kó nyi 1 253

Tá pi ó szent már ton  5 584 19 017

 Bé nye 1 223

 Pánd 1 952

 Tá pi ó bics ke 3 501

 Tá pi ó ság 2 720

 Káva 666

Ta ta bá nya  72 590 85 154

 Szár li get 2 158

 Vér tes szõ lõs 2 730

 Vér tes som ló 1 352

 Vár gesz tes 541

 Kör nye 4 611

Ti sza fü red  12 700 17 087

 Ti sza szõ lõs 1 773

Ti sza új vá ros  18 213 36 760

 Osz lár 449

 Sa jó szö ged 2 299

 Nagy csécs 927

 Ne mes bikk 1 036

 He jõ kürt 318

 Ti sza pal ko nya 1 562

Tol na  12 235 35 555

 Bo gyisz ló 2 432

 Du na szent györgy 2 726

 Fadd 4 482

 Ger jen 1 367

 Fá cán kert 803

Tö köl  9 269 35 738

 Szi get új fa lu 2 181

 Szi get ha lom 14 233

 Szi get csép 2 400

 Ha lász te lek 7 655

Tö rök bál int  12 076 19 654

Tö rök szent mik lós  23 390 25 516

Vác  34 320 121 957

 Vác du ka 1 030
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Kosd 2 282

 Szo ko lya 1 737

 Kis ma ros 1 894

 Pi lis ma rót 1 960

 Szõd li get 4 202

 Dö mös 1 133

 Õr bottyán 5 674

 Ve rõ ce 3 074

 Vá char tyán 1 798

 Vi seg rád 1 659

 Nagy ma ros 4 572

 Vác rá tót 1 669

 Szen de hely 1 438

 Csö rög 1 764

Vá sá ros na mény  7 692 20 247

 Kis var sány 1 015

 Nagy var sány 1 572

 Ilk 1 348

 Gyü re 1 293

 Olcs va 794

 Gem zse 885

Ve res egy ház  11 990 26 549

 Sza da 3 489

 Er dõ ker tes 6 412

Veszp rém  58 759 115 380

 Haj más kér 2 931

 Szent ki rály sza bad ja 2 114

 Veszp rém fajsz 266

 Ne mes vá mos 2 670

Vil lány  2 722 17 535

 Iván battyán 149

 Vil lány kö vesd 328

 Pal ko nya 334

 Kis ja kab fal va 179

 Má rok 532

Szenny víz ter he lés össze sen (la kos-egyen ér ték): 11 216 898
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3. táb lá zat: Agg lo me rá ci ók 10 000–15 000 LE kö zöt ti szenny víz ter he lés sel, nor mál te rü le ten

Ki épí té si ha tár idõ: 2015. de cem ber 31.

Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Aba  4 558 11 630

 So po nya 1 971

 Sár ke reszt úr 2 503

 Ká lóz 2 566

Aba új szán tó  3 377 10 411

 Aba új kér 668

 Tállya 2 195

 Mo nok 1 818

 Go lop 659

Ba la ton fõ ka jár  1 465 12 140

 Ba la ton vi lá gos 1 325

 Me zõ szent györgy 1 447

 Füle 894

 Lep sény 3 277

 Ba la ton ke ne se 3 610

Bold va  2 552 12 638

 Sa jó se nye 443

 Sa jó vá mos 2 251

 Zi liz 415

 Hang ács 690

 Sa jó pál fa la 834

 Sa jó e cseg 1 077

 Sa jó ke resz túr 1 608

 Nyom ár 325

 Bor sod szi rák 1 236

 Da mak 251

Bóly  3 829 12 650

 Má ri a ké ménd 568

 Szajk 790

 Mo nyo ród 193

 Pó csa 196

 Bab arc 828

 Sze der kény 1 859

 Bor jád 462

Csö mör  7 564 11 055

Ede lény  11 259 13 954

Emõd  5 614 10 929

 Har sány 2 154

 Bükk ara nyos 1 479

 Kis gyõr 1 682

Er csi  8 728 10 685
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Erk  893 13 200

 Visz nek 1 250

 Nagy fü ged 1 810

 Tar na zsa dány 1 388

 Tar na mé ra 1 778

 Za ránk 467

 Tar na örs 1 858

 Bo co nád 1 433

 Jász dó zsa 2 323

Fe hér gyar mat  8 743 14 393

 Kér sem jén 361

 Pa nyo la 657

 Náb rád 999

He ves  11 692 11 692

Ib rány  6 983 13 091

 Nagy ha lász 6 108

Isa szeg  10 472 12 411

Já nos som or ja  6 055 12 270

 Vár ba log 474

 Mo son szol nok 1 639

 Új ró na fõ 844

Jász árok szál lás  8 328 11 875

Kaba  6 568 13 855

 Bá ránd 2 833

 Te tét len 1 462

Kál  3 756 10 193

 Fel deb rõ 1 188

 Al deb rõ 779

 Ká pol na 1 576

 Tó fa lu 660

 Komp olt 2 234

Kis kö re  3 186 13 734

 Ti sza ná na 2 648

 Sa rud 1 354

 Po rosz ló 3 160

 Új lõ rinc fal va 286

Kis kun lac há za  8 856 10 065

Kis te lek  7 695 11 348

Kis új szál lás  12 747 12 747

Kun szent már ton  9 677 11 462

La jos mi zse  11 615 13 897

Nád ud var  9 388 10 233

Nagy cenk  1 806 10 143

 Sop ron kö vesd 1 208

2006/14. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1019



Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Ág fal va 1 937

 Nagy lózs 904

 Pe resz teg 1 376

 Pinnye 365

Nagy kál ló  10 418 12 221

 Biri 1 461

Nyír bá tor  13 695 13 992

Pász tó  10 035 12 029

Pi lis  11 148 13 345

Pol gár  8 653 10 743

 Ti sza gyu la há za 874

 Új ti kos 977

Rác ke reszt úr  3 261 11 426

 Tor das 1 741

 Gyú ró 1 206

 Mar ton vá sár 5 218

Sár bo gárd  13 543 13 543

Sik lós  10 527 10 527

Solt vad kert  7 818 13 185

Sü meg  6 902 13 813

 Ukk 375

 Za la gyö mö rõ 503

 Dab ronc 528

 Za la er dõd 346

 Ba zsi 469

 Sü megp rá ga 688

 Gó gán fa 828

 He tye fõ 98

Szaty maz  4 487 12 658

 Sán dor fal va 8 171

Szeg ha lom  10 271 10 318

Szent gott hárd  8 981 13 511

 Rá ba gyar mat 863

 Ma gyar lak 774

 Sza kony fa lu 392

 Rá tót 262

 Al só szöl nök 421

 Vas szent mi hály 377

 Gasz tony 481

 Csö röt nek 960

Szen tist ván  2 744 10 787

 Me zõ nyá rád 1 797

 Me zõ ke resz tes 4 350

 Ge lej 694
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Me zõ nagy mi hály 1 202

Szob  2 823 13 544

 Kós pal lag 744

 Ipoly töl gyes 312

 Ipoly da másd 390

 Má ri a noszt ra 917

 Let kés 1 146

Tát  5 761 13 260

 To kod 4 392

Tét  4 115 11 029

 Sze re cseny 929

 Gyö mö re 1 365

 Ka jár péc 1 409

 Fel péc 858

 So ko ró pát ka 1 097

Ti sza föld vár  12 035 12 035

Ti sza kécs ke  11 895 13 257

Ti sza vas vá ri  13 745 13 745

To kaj  4 358 14 502

 Sze gi 346

 Er dõ bé nye 1 455

 Cso baj 818

 Tak ta báj 634

 Sze gi long 254

 Tar cal 3 310

 Ti sza la dány 739

 Ti sza tar dos 264

 Bod rog ke resz túr 1 354

 Bod rog kis fa lud 970

Tura  8 096 14 819

 Gal ga hé víz 2 588

Túr ke ve  10 177 14 472

Új fe hér tó  13 832 13 832

Szenny víz ter he lés össze sen (la kos-egyen ér ték): 619 294
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4. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, 
szennyvízbefogadásra érzékeny vizek vízgyûjtõin

Ki épí té si ha tár idõ: 2015. de cem ber 31.

Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Bér bal ta vár 589 2 293

Mi kosszép lak 361

Cse hi mind szent 437

Csip ke rek 423

Nagy ti laj 176

Cse hi 307

Csák vár 5 271 6 519

Fer tõ rá kos 2 208 4 150

He gyesd 190 5 687

Mo nos tor apá ti 1 179

Ka polcs 428

Vi gánt pe tend 237

Ta li án dö rögd 706

Ka rád 1 774 5 000

Te le ki 236

Nagy cse pely 401

Köt cse 550

Szó lád 637

Ke hi da kus tány 1 076 2 273

Za la szent lász ló 815

Vin dor nya szõ lõs 382

Lo vas be rény 2 771 2 771

Nagy ba jom 3 475 3 975

Nagy vá zsony 1 853 4 229

Hi deg kút 424

Bar nag 131

Tót vá zsony 1 221

Vö rös tó 97

Mencs hely 275

Pula 228

Õri szent pé ter 1 274 3 185

Vi szák 303

Nagy rá kos 314

Pan kasz 499

Kis rá kos 251

So mogy túr 436 3 529

Visz 226

Lát rány 1 405

So mogy ba bod 553

Ga más 909
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Tür je 1 860 2 064

Vár völgy 1 129 2 238

Za la szán tó 1 009

Vin dor nya lak 100

Za la ka ros 1 786 6 414

Ga lam bok 1 252

Za la sza bar 644

Nagy ra da 557

Ga ra bonc 793

Za la me re nye 215

Za la ko már 3 169 4 651

So mogy si mo nyi 84

Ne mes vid 868

Ba la ton ma gya ród 530

Za la lö võ 3 097 3 809

Szõ ce 404

Fel sõ já nos fa 220

Csö de 88

Zá moly 2 285 3 100

Gánt 815

Szenny víz ter he lés össze sen (la kos-egyen ér ték): 65 887

5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Ki épí té si ha tár idõ: 2015. de cem ber 31.

Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Ács 7 286 7 286

Ad ács 2 945 9 075

Csány 2 337

Vá mos györk 2 037

At kár 1 756

Ádánd 2 320 2 320

Adony 3 802 4 790

Ajak 4 113 4 113

Alap 2 137 2 137

Alattyán 2 085 2 085

Al gyõ 5 413 6 910

Al más fü zi tõ 2 317 2 317

Anarcs 2 072 2 072

Apá ca tor na 205 2 635

Som ló vá sár hely 1 181

Ka ra kó ször csök 317
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Som ló je nõ 328

Tüs ke vár 604

Apagy 2 385 2 385

Apos tag 2 159 7 547

Du na ve cse 4 168

Ara nyos apá ti 2 185 2 505

Arló 4 362 4 362

Ásott ha lom 4 189 4 189

Bá bol na 3 837 4 382

Bá csal más 7 689 8 526

Ba ga mér 2 615 2 615

Ba kony cser nye 3 208 3 686

Ba lin ka-Me csér te lep 478 0

Ba kony ság 99 5 261

Pá pa tesz ér 1 293

Gic 431

Ba kony ta má si 726

Nagy dém 427

Ba kony szen ti ván 255

Va nyo la 641

Lo vász pa to na 1 389

Baks 2 324 2 324

Bak ta ló ránt há za 3 856 4 747

Ba lás tya 3 511 4 516

Bal kány 6 545 7 085

Bá nok szent györgy 705 2 064

Ol tárc 323

Vár föl de 245

Bors fa 791

Bá tor 449 2 264

Eger bocs 647

He ves ara nyos 726

Szúcs 442

Bat to nya 6 716 6 861

Béb 241 6 377

Ad ász te vel 882

Ba kony szûcs 375

Ugod 1 521

Ho mok bö dö ge 743

Nagy te vel 570

Nagy gyi mót 631

Ba kony kop pány 247

Csót 1 167

Bé kés sám son 2 679 2 679
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Bé késszen tand rás 4 048 6 548

Be rek bö ször mény 2 012 2 012

Ber hi da 6 113 9 272

Kün gös 582

Csaj ág 912

Pap ke szi 1 665

Bi har dancs há za 216 4 798

Sáp 1 091

Bi har tor da 1 001

Nagy rá bé 2 490

Bi har ke resz tes 4 326 4 865

Ár tánd 539

Bi har nagy ba jom 3 087 7 936

Sár rét ud va ri 3 163

Sze rep 1 686

Bo gács 2 053 6 246

Cse rép fa lu 1 085

Tard 1 464

Bükk zsérc 1 111

Cse rép vár al ja 533

Bol dog 3 160 3 160

Bor dány 3 138 3 138

Bor sod bó ta 961 6 204

Bükk mo gyo rósd 186

Cser nely 944

Csok va o mány 978

Ne ké zseny 892

Lé nárd da róc 358

Up pony 396

Sáta 1 466

Bor sod ná dasd 3 674 3 674

Bõcs 2 824 2 824

Bö hö nye 2 474 2 638

Bö köny 3 403 3 403

Bõny 2 240 6 443

Bana 1 778

Me zõ örs 976

Rét alap 577

Bõ sár kány 2 201 2 201

Bu csa 2 664 2 664

Bu gac 3 015 3 015

Bu gyi 5 092 6 602

Bu ják 2 354 2 354

Bük 3 168 8 878
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Ik lan be rény 37

Saj tos kál 422

Si ma ság 646

Lócs 121

Ne mes lá dony 131

Tor más li get 352

Cece 2 841 2 876

Ci bak há za 4 545 4 545

Csa ba csûd 2 110 2 110

Csab ren dek 3 119 3 832

Csa ná da pá ca 2 930 2 930

Csa nád pa lo ta 3 310 3 310

Csany te lek 3 028 3 028

Csá szár 1 942 3 525

Szák szend 1 583

Csá szár töl tés 2 682 2 682

Csá voly 2 097 2 097

Cse göld 693 2 508

Jánk maj tis 1 815

Cse mõ 4 354 5 222

Mi ke bu da 805

Csen ge le 2 003 2 003

Csen ger 5 312 7 877

Csen gõd 2 345 8 490

Akasz tó 3 577

Tab di 1 208

Csep reg 3 389 6 240

Zsi ra 828

Ól mod 88

Kis zsi dány 114

Hor vát zsi dány 835

Sza kony 509

Rép ce vis 399

Gya ló ka 78

Cser ke szõ lõ 2 256 2 832

Szá pár 552

Csó lyos pá los 1 769 2 019

Csor vás 5 777 6 445

Csök mõ 2 238 2 238

Dad 1 121 2 163

Köm lõd 1 042

Dány 4 365 4 365

Dá vod 2 298 2 298

Decs 4 319 8 980
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Õcsény 2 669

Vár domb 1 289

Sár pi lis 703

Dej tár 1 495 5 579

Dré gely pa lánk 1 631

Pa tak 985

Ipoly ve ce 887

Hont 581

De recs ke 9 429 9 429

Dé va vá nya 8 889 8 947

De ve cser 5 369 5 369

Do boz 4 676 4 676

Domb egy ház 2 432 2 432

Domb rád 4 368 4 368

Döge 2 230 4 779

Fé nyes lit ke 2 549

Drá va ke resz túr 167 2 938

Bog dá sa 341

Drá va i vá nyi 229

Drá vasz tá ra 467

Mar kóc 75

Fel sõ szent már ton 1 107

Drá va fok 552

Du dar 1 806 7 213

Ba kony ná na 1 012

Na gyesz ter gár 1 248

Ba ko nyosz lop 524

Ba kony szent ki rály 941

Csesz nek 581

Olasz fa lu 1 101

Du na pa taj 3 690 3 950

Du na szek csõ 2 250 3 883

Bár 619

Egyek 5 928 5 928

Egy há zas he tye 434 4 167

Bor gá ta 156

Köcsk 313

Káld 1 187

Elek 5 517 5 517

Elõ szál lás 2 517 2 517

Encs 7 278 9 082

Méra 1 804

En csencs 2 065 2 065

Enying 7 360 7 390
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Epöl 680 4 315

Nagy sáp 1 569

Baj na 2 066

Er dõ te lek 3 558 3 558

Ér sek csa nád 2 960 7 061

Sü kösd 4 101

Ér sek vad kert 3 901 5 143

Te res ke 714

Szá tok 528

Fá bi án há za 2 018 2 018

Fá bi án se bes tyén 2 334 2 334

Far mos 3 652 3 652

Fegy ver nek 7 349 7 349

Fel csút 1 710 6 491

Ta bajd 1 012

Új ba rok 377

Al csút do boz 1 514

Szár 1 706

Fel sõ szen ti ván 2 027 2 027

For rás kút 2 169 2 169

Föl des 4 444 5 521

Fü löp szál lás 2 551 5 491

Solt szen tim re 1 440

Fü zes gyar mat 6 493 8 492

Gá bor ján 960 3 533

Hen ci da 1 340

Szent pé ter szeg 1 233

Gá do ros 4 252 4 252

Gal ga gu ta 763 6 030

Le génd 532

Ber cel 2 054

Nóg rád kö vesd 752

Nóg rád sáp 994

Szé csén ke 262

Becs ke 673

Gara 2 580 2 800

Gá va ven csel lõ 4 121 5 258

Bal sa 920

Gel lén há za 1 707 2 636

Nagy len gyel 509

Or mánd lak 124

Gönc 2 361 2 361

Gör be há za 2 682 2 682

Gyön gyös pa ta 2 833 2 833
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Gyön gyös tar ján 2 507 2 507

Gyönk 2 135 5 400

Gyu la há za 2 182 2 182

Haj dú szo vát 3 231 3 231

Ha jós 3 428 3 428

Har kány 3 684 6 957

He gyes ha lom 3 548 4 734

Her ceg szán tó 2 344 2 344

He réd 2 038 3 960

Nagy kö ké nyes 615

Hét 554 3 152

Bán ré ve 1 480

Se rény fal va 1 118

Hi das né me ti 1 191 2 038

Tor nyos né me ti 615

Her nád szur dok 232

Hí mes há za 1 177 4 086

Szé kely sza bar 690

Szür 322

Gör csöny do bo ka 445

Ge resd lak 947

Ho dász 3 493 3 493

Hor pács 188 3 557

Nagy oro szi 2 225

Pusz ta ber ki 138

Bor sos be rény 1 006

Hort 3 890 4 031

Hosszú pá lyi 5 764 9 992

Haj dú ba gos 2 006

Mo nos tor pá lyi 2 222

Hõ gyész 3 047 3 047

Huny ad fal va 241 5 922

Kõ te lek 1 799

Ti sza süly 1 816

Csa ta szög 319

Nagy kö rû 1 747

Ireg szem cse 2 867 2 867

Ivánc 707 3 630

Csá kány do rosz ló 1 803

Iván csa 2 896 6 815

Be lo i an nisz 1 238

Bes nyõ 1 853

Ják 2 466 2 466

Ja kab szál lás 2 656 2 846
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Já nos hal ma 9 896 9 896

Já nos há za 2 819 3 717

Já nos hi da 2 818 2 818

Jár dán há za 2 008 2 008

Jász al só szent györgy 3 889 3 889

Jász fény sza ru 5 936 7 646

Pusz ta mo nos tor 1 710

Jász já kó hal ma 3 095 3 095

Jász ka ra je nõ 3 004 3 004

Jász la dány 6 203 6 203

Jász szent lász ló 2 702 5 324

Szank 2 622

Job bá gyi 2 281 2 281

Ka dar kút 2 790 2 790

Kál ló sem jén 4 043 4 043

Ka pos mé rõ 2 584 2 584

Ka posszek csõ 1 436 3 801

Vá sá ros dom bó 1 218

Csi kós tõt tõs 920

Ka rá csond 3 203 3 203

Ka rancs la puj tõ 2 986 9 117

Ka ran csal ja 1 635

Etes 1 529

Ka rancs ke szi 1 993

Ka rancs be rény 974

Kar csa 2 085 2 085

Katy már 2 423 2 423

Ke cel 9 151 9 361

Kel ebia 3 039 3 039

Ke me cse 5 175 5 175

Ken de res 5 342 6 872

Ke néz lõ 1 416 3 150

Zal kod 320

Viss 795

György tar ló 619

Ke nye ri 989 2 686

Ostf fy asszony fa 865

Pá póc 394

Csön ge 438

Ke re csend 2 278 7 603

Eger sza lók 1 924

Eger bak ta 1 572

Dem jén 673

Eger szó lát 1 156
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Kesz tölc 2 623 6 786

Pi lis csév 2 408

Le ány vár 1 755

Két egy há za 4 203 4 324

Ki rály szen tist ván 471 3 681

Sóly 395

Li tér 2 096

Vi lo nya 686

Kis bér 5 883 7 779

Ász ár 1 671

Kis láng 2 681 2 681

Kis ná na 1 153 4 025

Vécs 717

Do mosz ló 2 155

Kis szál lás 2 880 2 880

Kocs 2 742 2 742

Ko csér 2 027 2 027

Kóka 4 308 4 308

Ko má di 6 386 6 386

Kon do ros 5 917 5 917

Kóny 2 700 7 640

Kis ba bot 236

Rá ba csé csény 619

Mér ges 88

Ene se 1 743

Rá ba szent mi hály 543

Bo don hely 347

Bá gyog szo vát 1 364

Ko nyár 2 367 2 367

Köl cse 1 418 2 632

Fü lesd 503

Son kád 711

Kö lesd 1 649 2 030

Kis tor más 381

Köm lõ 2 039 2 039

Kõ rös la dány 5 156 5 156

Kõ rös tar csa 2 957 3 233

Kun ágo ta 3 152 6 468

Nagy ka ma rás 1 692

Al más ka ma rás 1 070

Kun fe hér tó 2 362 2 362

Kun ma da ras 6 069 6 069

Kun szent mik lós 9 085 9 485

La jos ko má rom 2 492 4 926
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Dég 2 434

La ki te lek 4 641 4 641

Lé ta vér tes 7 320 7 320

Le te nye 4 595 4 898

Le ve lek 2 937 3 666

Be se nyõd 729

Lo vá szi 1 281 4 705

Csör nye föld 466

Len ti–Má hon fa 215

Tor nyi szent mik lós 688

Ker ka tes kánd 183

Dob ri 217

Mu ra sze me nye 684

Tor ma föl de 418

Ker ka szent ki rály 285

Szé csi szi get 268

Lö kös há za 2 043 4 453

Ke ver mes 2 410

Lövõ 1 436 6 979

Völ csej 396

Egy há zas fa lu 934

Und 366

Új kér 1 054

Sop ron hor pács 862

Ma da ras 3 240 3 240

Má gocs 2 627 3 007

Ma gyar bán he gyes 2 614 2 614

Mán dok 4 744 4 744

Má ria pócs 2 236 5 565

Pócs pet ri 1 815

Mart fû 7 393 9 136

Mát ra szõ lõs 1 672 4 091

Tar 2 041

Mát ra te re nye 2 034 4 048

Mát ra no vák 2 014

Máza 1 367 8 526

Gyö re 725

Ma gya reg regy 850

Ká rász 388

Köb lény 307

Vé kény 159

Vár al ja 1 018

Szász vár 2 710

Sza lat nak 428
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Iz mény 574

Med gye segy há za 4 133 4 133

Me gya szó 2 941 2 941

Meggyes ko vá csi 739 5 589

Zsennye 104

Ne mes kol ta 382

Csem pesz ko pács 314

Sor ki ká pol na 274

Sor ki fa lud 685

Rum 1 131

Iker vár 1 804

Gya nó ge re gye 156

Méh ke rék 2 322 2 322

Mély kút 5 797 5 901

Men de 4 156 4 156

Mérk 2 370 4 489

Ti bor szál lás 1 111

Vál laj 1 008

Me zõ csát 6 737 9 352

Ig ri ci 1 341

He jõ pa pi 1 274

Me zõ he gyes 6 417 6 905

Me zõ szi las 2 400 2 682

Mind szent 7 633 7 633

Mis ke 1 953 2 063

Mo csa 2 351 2 351

Mó ra ha lom 5 723 8 884

Mu ra ke resz túr 1 992 2 270

Nagy ba racs ka 2 518 2 518

Nagy bar ca 1 001 6 070

Dé des ta pol csány 1 671

Má lyin ka 613

Nagy vis nyó 1 117

Bán hor vá ti 1 668

Nagy do rog 2 906 2 906

Na gye csed 7 172 7 202

Nagy he gyes 2 737 2 737

Na gyig mánd 3 139 4 121

Ki sig mánd 557

Nagy má gocs 3 474 3 474

Nagy szé nás 5 781 8 026

Nap kor 3 776 3 816

Na szály 2 381 2 381

Ne mes nád ud var 2 076 2 076
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Nosz vaj 1 701 3 590

Szo mo lya 1 749

Nõ tincs 1 154 3 553

Ke szeg 676

Fel sõ pe tény 712

Õs agárd 350

Al só pe tény 661

Nyár egy há za 3 729 6 474

Dán szent mik lós 2 745

Nyár lõ rinc 2 401 7 144

Nyer ges új fa lu 7 775 9 314

Ba jót 1 539

Nyír áb rány 4 135 5 999

Fü löp 1 864

Nyí ra csád 4 167 4 167

Nyír adony 8 031 8 380

Bal kány-Aba pusz ta 349

Nyír bél tek 3 058 3 058

Nyír bo gát 3 325 3 325

Nyír bog dány 3 136 6 408

Sé nyõ 1 413

Nyír tu ra 1 816

Nyír csa holy 2 407 2 407

Nyír gel se 1 241 3 374

Nyír gyu laj 2 102 2 102

Nyí rib rony 1 174 2 743

Ra mo csa há za 1 569

Nyír kar ász 2 404 2 404

Nyír meggyes 2 757 7 030

Nyír te lek 7 199 7 199

Nyír vas vá ri 2 013 2 013

Ó fe hér tó 2 687 2 687

Óhid 633 2 574

Sza la pa 258

Nagy gör bõ 224

Kis gör bõ 224

Kis vá sár hely 62

Mi hály fa 417

Sü meg cse hi 661

Döb rö ce 95

Okány 2 946 2 946

Ó pusz ta szer 2 254 2 316

Öcsöd 3 881 3 881

Ökö ri tó fül pös 2 030 2 030
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Ör kény 4 907 8 710

Her nád 3 803

Pa csa 1 897 6 788

Za la ig ri ce 133

Nagy ka por nak 948

Szent pé te rúr 1 068

Mi se fa 318

Ne mes rá dó 327

Pö lös ke 903

Za la szent mi hály 1 088

Páka 1 310 2 345

Kis szi get 209

Csö mö dér 683

Or ta há za 143

Pál há za 1 208 4 275

Nyí ri 461

Fü zér ka ja ta 142

Bózs va 220

Fil ke há za 119

Fü zér 582

Pusz ta fa lu 269

Nagy hu ta 81

Fü zér kom lós 404

Kis hu ta 364

Fü zér rad vány 425

Páli 429 8 111

Vá sá ros fa lu 175

Mi há lyi 1 180

Rá ba ke cöl 875

Kis fa lud 835

Be led 2 958

Edve 149

Pál mo nos to ra 2 092 2 092

Páty 5 670 5 670

Pécs vá rad 4 047 5 218

Zen gõ vár kony 413

Per bál 2 095 4 165

Pé ter vá sá ra 2 437 9 334

Szent do mon kos 563

Er dõ kö vesd 672

Tar na le lesz 1 919

Is ten me ze je 1 890

Bükk szen ter zsé bet 1 237

Var ászó 616
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Pét für dõ 5 001 5 001

Pe tõ fi bá nya 3 058 4 290

Pi lis bo ros je nõ 3 230 4 959

Pi lis csa ba 6 225 6 648

Pi lisszán tó 2 247 2 247

Pi lisszent ke reszt 2 011 2 919

Pin ce hely 2 573 2 573

Po csaj 2 758 5 568

Esz tár 1 430

Kis mar ja 1 380

Pol gár di 6 474 6 739

Por csal ma 2 887 5 127

Tyu kod 2 240

Prügy 2 729 3 967

Tak ta ke néz 1 238

Pusz ta föld vár 2 031 2 048

Pusz ta sza bolcs 6 418 7 258

Pusz ta vám 2 518 2 524

Put nok 7 829 7 829

Püs pök hat van 1 553 4 962

Gal ga györk 1 099

Csõ vár 681

Acsa 1 517

Rác al más 4 132 5 061

Ra ka maz 5 255 9 821

Ti sza nagy fa lu 2 000

Sza bolcs 409

Ti már 1 480

Recsk 3 101 9 304

Mát ra bal la 877

Pa rád 2 177

Mát ra de recs ke 2 276

Bo dony 873

Rép ce lak 2 847 2 847

Rét köz be rencs 1 161 2 961

Rét ság 2 996 3 494

Ri cse 1 949 5 509

Lá ca csé ke 446

Nagy roz vágy 814

Rév le ány vár 657

Sem jén 477

Zemp lé na gárd 924

Kis roz vágy 242

Rom hány 2 414 3 513
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Ró zsa szent már ton 2 074 2 074

Rösz ke 3 424 7 747

Do ma szék 4 323

Ru zsa 2 817 2 964

Sa jó ka za 3 414 3 414

Sá ri sáp 3 022 4 328

An na völgy 984

Sik lós bo dony 152 6 090

Té seny 344

Gör csöny 1 726

Di ós visz ló 720

Szõ ke 157

Sza va 370

Re ge nye 181

Ócsárd 441

Ten ge ri 74

Kis dér 127

Bak sa 829

Garé 354

Hegy szent már ton 476

Si mon tor nya 4 587 4 587

Sit ke 706 3 807

Ke me nes ká pol na 127

Nagy si mo nyi 1 010

Vá sá ros mis ke 380

Mes te ri 287

So mogy szob 1 812 2 581

Bol hás 494

Sop ron–Balf 984 3 645

Sós har tyán 967 2 618

Kis har tyán 625

Ság új fa lu 1 026

Só tony 677 2 337

Sze me nye 363

Bejc gyer tyá nos 529

Nyög ér 353

Eger völgy 415

Süly sáp 7 880 7 880

Sza bad szál lás 6 879 6 879

Sza koly 2 975 4 991

Nyír mi hály di 2 016

Sza mosszeg 2 152 5 353

Nagy do bos 2 257

Nyír pa rasz nya 944
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Szat már cse ke 1 599 2 368

Tú rist ván di 769

Szeg vár 5 027 5 027

Szék ku tas 2 561 2 561

Szent már ton ká ta 4 957 4 957

Szi las po gony 384 2 225

Za bar 555

Ce red 1 286

Szo mód 2 042 2 455

Du na szent mik lós 413

Szög li get 807 3 213

Szin pet ri 269

Szin 816

Per ku pa 969

Jós va fõ 352

Szur dok püs pö ki 2 044 2 044

Tab 5 088 5 844

Tak ta har kány 4 164 8 716

Tak ta sza da 2 142

Tá pió györ gye 3 775 3 775

Tá pi ó sze csõ 6 376 6 376

Tá pió sze le 6 094 6 094

Tá pió szõ lõs 3 118 3 118

Tar dos 1 661 2 165

Vér tes tol na 504

Tar ján 2 694 3 049

Tar pa 2 338 2 338

Tass 3 099 6 197

Szalk szent már ton 3 098

Tel ki 2 218 2 218

Ten ge lic 2 562 3 674

Pusz ta hen cse 1 112

Ti bold da róc 1 563 4 003

Bükk áb rány 1 788

Kács 652

Ti sza al pár 5 202 5 202

Ti sza ber cel 2 046 6 013

Pa szab 1 312

Buj 2 488

Ti sza bõ 2 212 2 212

Ti sza bu ra 2 918 2 918

Ti sza cse ge 5 132 6 805

Ti sza cser mely 703 6 871

Ti sza ka rád 2 702
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Ci gánd 3 466

Ti sza da da 2 536 2 536

Ti sza dob 3 257 3 257

Ti sza esz lár 2 870 2 870

Ti sza ke szi 2 832 2 832

Ti sza lök 6 040 6 040

Ti sza lúc 5 666 5 666

Ti sza sas 1 187 5 906

Sze le vény 1 228

Csé pa 1 991

Ti sza szen tim re 2 447 2 447

Ti sza te nyõ 1 941 5 930

Ken gyel 3 989

Ti sza vid 528 2 289

Ti sza szal ka 999

Ti sza a dony 762

Tó al más 3 373 3 373

Tom pa 4 860 4 860

Tor nyos pál ca 2 745 2 745

Tót kom lós 6 774 6 913

Tót szer da hely 1 236 4 527

Tót szent már ton 959

Be cse hely 2 329

Tu nyog ma tolcs 2 678 5 602

Fül pös da róc 351

Géb er jén 579

Gyõr te lek 1 770

Túr ri cse 700 6 226

Ga csály 910

Csász ló 392

Csa holc 530

Gar bolc 141

Vá mos oro szi 573

Zaj ta 414

Méh te lek 841

Tisz ta be rek 708

Ro zsály 797

Nagy hó dos 140

Kis hó dos 80

Tu zsér 3 505 5 344

Ko mo ró 1 489

Új har tyán 2 718 5 351

Ka kucs 2 633

Új kí gyós 5 795 8 733
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Sza bad kí gyós 2 938

Új szil vás 2 708 2 708

Úri 2 598 2 598

Úr kút 2 230 2 230

Ül lés 3 224 3 562

Vác szent lász ló 2 018 6 841

Val kó 2 357

Zsám bok 2 466

Vaja 3 839 8 826

Ro hod 1 369

Õr 1 419

Kán tor já no si 2 199

Vajsz ló 1 986 3 319

Vá mos pércs 5 632 8 057

Nyír már ton fal va 2 129

Vá ros föld 2 298 2 298

Vá sá ros na mény-Ger ge lyi u gor nya 1 749 4 167

Jánd 887

Vas kút 3 694 4 294

Vas me gyer 1 668 7 835

Vas vár 4 695 6 166

Ver pe lét 4 131 6 348

Tar na szent má ria 291

Ver seg 1 477 7 361

Kar tal 5 884

Vész tõ 8 016 9 773

Vi son ta 1 068 6 316

Aba sár 3 238

Zá kány szék 2 790 2 790

Ze be gény 1 248 2 747

Zirc 7 345 9 009

Zom ba 2 367 3 865

Fel sõ ná na 731

Kéty 767

Zsá ka 1 783 3 031

Fur ta 1 248

Zsom bó 3 395 3 395

Szenny víz ter he lés össze sen (la kos-egyen ér ték): 1 714 623
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6. táb lá zat: Meg fe le lõ szenny víz el ve ze tõ és -tisz tí tó rend szer rel el lá tott agglomerációk

2004. má jus 1-jén

Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Ajka  32 192 37 414

 Vá ros lõd 1 450

 Ma gyar po lány 1 277

 Kis lõd 1 350

 Far kas gye pû 406

 Cseh bá nya 290

Za la apá ti 1 700 2 173

 Bó ka há za 331

Eger 56 412 98 382

 Fel sõ tár kány 3 407

 No vaj 1 494

 Os to ros 2 480

Kis kõ rös  15 248 17 713

Mo nor  21 733 30 107

 Gom ba 2 849

 Va sad 1 638

 Csév ha raszt 1 943

 Pé te ri 1 944

Sá to ral ja új hely  17 959 27 870

 Al só reg mec 225

 Mi kó há za 561

Tata  23 979 28 283

 Baj 2 723

Vár pa lo ta  22 272 22 272

Hé der vár  1 135 10 149

 Kim le 2 302

 Ás vány rá ró 2 003

 Dar nó zse li 1 582

 Kis bo dak 385

 Li pót 692

 Du na re me te 253

 Püs ki 672

 Ká roly há za 536

Kis kun maj sa 12 037 14 073

Sa jó bá bony 3 176 13 855

Sza bad egy há za  2 299 10 024

 Per ká ta 4 210

 Sá rosd 3 515

Szi get vár  11 319 13 306

Zá hony  4 857 11 481

 Ti sza bez déd 2 123

 Gyö röcs ke 120

Zsám bék  4 806 11 345
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Al só né me di 4 748 5 371

Ba kony szent lász ló  1 980 2 614

Fe nyõ fõ 156

Ba racs ka  2 708 6 072

 Ka já szó 1 019

 Vál 2 345

Bé la pát fal va 3 440 3 440

Be re mend 2 788 2 867

Bo dajk  4 128 7 547

 Ba lin ka 535

 Sö réd 452

 Csák be rény 1 260

 Csó ka kõ 1 172

Bo kod  2 274 2 274

Ceg léd ber cel  4 475 4 475

Cse tény  2 053 2 605

Csol nok  3 438 3 438

Etyek  3 870 4 015

Fajsz  1 975 5 398

 Dus nok 3 423

For ró  2 523 5 923

 Pere 376

 Ináncs 1 266

 Her nád szen tand rás 463

 Her nád büd 152

 Fan csal 413

Gyer mely  1 328 2 575

 Szo mor 1 084

Hal maj  1 805 7 074

 Her nád kércs 365

 Léh 492

 Cso bád 768

 Fel sõ dob sza 957

 Kis ki nizs 356

 Nagy ki nizs 370

 Rá sony sáp be rencs 588

 Szen tist ván bak sa 295

 Kázs márk 1 078

Har ta  3 918 3 918

Her ceg ha lom  1 519 5 579

He rend  3 565 7 163

 Szent gál 2 939

Bánd 659

Hosszú he tény  3 327 3 327

Ka sza per  2 134 2 134

Kin cses bá nya  1 536 3 000

 Isz ti mér 966
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Ko csord  3 143 3 143

Kup  465 3 013

 Nó ráp 233

 Pá pa ko vá csi 615

 Ba kony já kó 713

 Pá pa sa la mon 413

 Gan na 316

 Döb rön te 258

Lá bat lan  5 497 7 598

 Süt tõ 2 101

Lit ke  911 2 975

 Egy há zas ger ge 824

 Ipoly tar nóc 546

 Mi hály ger ge 694

Ma gyar nán dor  1 234 4 058

 Mo ho ra 1 016

 De ber csény 97

 Cser hát ha láp 412

 Cseszt ve 356

 Cser hát su rány 943

Mak lár  2 458 6 164

 Nagy tá lya 890

 An dor nak tá lya 2 816

Me csek ná dasd  1 721 4 229

 Ó bá nya 164

 Hi das 2 344

Mó nos bél  418 3 676

 Ba la ton 1 247

 Be köl ce 811

 Mi kó fal va 823

 Bükk szent már ton 377

Nesz mély  1 461 2 961

 Du na al más 1 500

Nóg rád  1 521 5 555

 Di ós je nõ 2 941

 Ber ke nye 620

Nyír lu gos  3 045 3 045

Nyír ma da  4 946 6 398

 Pusz ta do bos 1 452

Orfû  790 2 382

Õsi  2 252 2 252

Õskü  2 288 2 288

Sár ke resz tes  1 540 5 352

 Ma gyar al más 1 535

 Isz ka szent györgy 1 842

 Moha 435

Sásd  3 509 3 741
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Sá tor hely  725 3 098

 Majs 1 148

 Ud var 188

 Nagy nyá rád 826

Sellye  3 134 5 496

Si rok  2 139 2 868

Som be rek  1 731 2 839

 Pa lo ta bo zsok 1 085

Sza bad battyán  4 612 6 295

 Kõ szár hegy 1 430

Szany  2 401 8 509

 So bor 339

 Szil 1 429

 Egyed 601

 Sop ron né me ti 283

 Rá ba se bes 108

 Rá ba csa nak 598

 Rá ba szen tand rás 522

 Zse be há za 156

 Vág 587

Szed res  2 512 3 882

 Me di na 841

Szent lõ rinc  7 103 7 103

Szik szó  6 267 8 287

 Asza ló 2 020

Szõd  3 023 3 023

Tá bor fal va  3 526 4 726

Tinnye  1 410 2 563

 Pi lis jász fa lu 1 153

Ti sza becs  1 108 3 202

 Ti sza kó ród 853

 Mi lo ta 947

 Ti sza csé cse 294

Ti sza do rog ma  508 2 419

 Né gyes 326

 Bor so di ván ka 727

 Ti sza bá bol na 500

 Ti sza valk 358

Vér te sa csa  1 815 3 047

 Vér tes bog lár 995

 Bod mér 237

Veszp rém var sány  1 051 2 274

 Si ká tor 366

 Lázi 611

Szenny víz ter he lés össze sen (la kos-egyen ér ték): 577 717
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3. számú melléklet a 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelethez

Érzékenynek minõsített befogadók vízgyûjtõterületein lévõ kistelepülések 2000 LE alatti szennyvízterheléssel

Ha tár idõs kö te le zett ség szenny víz -gyûj tõ há ló zat és -tisz tí tó te lep ki épí té sé re nincs

Az agg lo me rá ció (te le pü lés) neve La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Al más há za 60 60

And rás fa 273 273

Ba la ton csi csó 188 188

Ba la ton he nye 156 156

Bál vá nyos 589 589

Be ze réd 205 205

Bod rog 479 479

Bon cod föl de 274 274

Csá kány 289 289

Csa pi 163 163

Csom bárd 300 300

Di ós kál 550 550

Dötk 26 26

Ege ra csa 378 378

Esz ter gály hor vá ti 489 489

Ga dány 394 394

Ger se ka rát 791 791

Gé tye 123 123

Gyõr vár 703 703

Gyugy 285 285

Gyû rûs 114 114

Hács 434 434

Ha hót 1 214 1 214

Ha las tó 129 129

Hegy hát ho dász 191 191

Hegy hát szent ja kab 308 308

Hegy hát szent pé ter 186 186

Hegy ma gas 271 271

Hosszú víz 73 73

Is pánk 113 113

Kal lósd 106 106
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Az agg lo me rá ció (te le pü lés) neve La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Káp ta lan tó ti 465 465

Kék kút 100 100

Ke le víz 377 377

Ke re cseny 287 287

Ke re ki 572 572

Kis be rény 187 187

Kis bu csa 459 459

Kö ves kál 454 454

Li bic koz ma 50 50

Li get fal va 57 57

Mesz teg nyõ 1 467 1 467

Me zõ cso ko nya 1 235 1 235

Mi háld 860 860

Mind szent kál la 311 311

Mon osz ló 158 158

Nagy sza ká csi 519 519

Nem es déd 793 793

Ne mes he tés 318 318

Ó bu da vár 63 63

Olasz fa 485 485

Or bá nyos fa 141 141

Orosz tony 473 473

Osz kó 697 697

Osz to pán 857 857

Öcs 240 240

Õri ma gya rósd 260 260

Pá csony 312 312

Pad ár 162 162

Pál ma jor 360 360

Pa muk 300 300

Pat 243 243

Pe tõ mi hály fa 241 241

Pöt ré te 322 322

Pusz ta ko vá csi 904 904

Pusz ta sze mes 417 417

Ra pos ka 268 268
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Az agg lo me rá ció (te le pü lés) neve La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Sal föld 77 77

Sand 484 484

Sár fi miz dó 105 105

Sá voly 576 576

Sé nye 39 39

So mogy sám son 787 787

So mogy sárd 1 372 1 372

So mogy vá mos 809 809

So mogy zsit fa 647 647

Szak nyér 67 67

Sza la fõ 249 249

Szen tan tal fa 421 421

Szent bék kál la 255 255

Szent ja kab fa 120 120

Sze nyér 355 355

Szõ ke dencs 332 332

Ta gyon 97 97

Tap sony 912 912

Tás ka 491 491

Te le kes 574 574

Ti laj 203 203

Új vár fal va 366 366

Vál lus 162 162

Var ász ló 183 183

Vése 825 825

Za la csány 980 1 294

Za la cséb 582 773

Za la hás hágy 417 417

Za la kö ves kút 28 28

Za la sár szeg 104 104

Za la szent ja kab 382 382

Za la szent már ton 82 82

Za la új lak 126 126

Össze sen: 38 982
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A Kormány
31/2006. (II. 8.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programmal összefüggõ

szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról
 szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi
LVII. tör vény (a továb biak ban: Vgtv.) 45.  §-a (7) be kez dé -
sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí -
tá si Meg va ló sí tá si Prog ram mal össze füg gõ szenny víz el -
ve ze té si agg lo me rá ci ók le ha tá ro lá sá ról  szóló 26/2002.
(II. 27.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és
-tisz tí tá si Meg va ló sí tá si Prog ram (a továb biak ban: Prog -
ram), valamint a Vgtv. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já -
ban meg ha tá ro zott kö te le zõ ön kor mány za ti fel adat vég re -
haj tá sa ér de ké ben a szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ció le -
ha tá ro lá sá nak je len ren de let tel elõ írt sza bá lya it és mód -
szer ta nát kell al kal maz ni.”

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

„(1) A szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ció a Prog ram ter -
ve zé si al egy sé ge.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (4)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg ki egé szül a kö vet ke zõ
(8)–(9) be kez dé sek kel:

„(4) A Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz -
tí tá si Meg va ló sí tá si Prog ram ról  szóló 25/2002. (II. 27.)
Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ te le pü lé -
sek, e mel lék let ben rög zít et tõl el té rõ szenny víz el ve ze té si
agg lo me rá ci ós struk tú rát is ki ala kít hat nak, fel té ve, hogy
je len jog sza bály mel lék le té ben rög zí tett mód szer tan alap -
ján vég zett vizs gá la tok nak meg fele lõen, az nem jár új te le -
pü lés nek a Prog ram ba való be kap cso lá sá val, illetve, hogy
a ter ve zett új meg ol dás nak a ko ráb bi vál to zat hoz ké pest
költ ség ha té ko nyabb meg va ló sít ha tó sá ga és mû köd te té se
gaz da sá gi elem zés sel alá tá masz tott.

(5) A szenny víz-el ve ze té si agg lo me rá ció ki je lö lé sé nek
fe lül vizs gá la ta a Prog ram el fo ga dá sát köve tõen az e ren de -

let mel lék le té ben elõ írt mód szer tan sze rint el vég zett szá -
mí tás alap ján ké szí tett do ku men tá ció csa to lá sá val az érin -
tett ön kor mány zat vagy ön kor mány za tok ál tal – a szenny -
víz el ve ze té si agg lo me rá ció köz pont ját is meg ne ve zõ szán -
dék nyi lat ko zat(ok) mel lé ke lé sé vel – a te rü le ti leg ille té kes
kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság nál (a továb biak -
ban: igaz ga tó ság) kér he tõ. Már meg lé võ szenny víz tisz tí tó
te lep hez tör té nõ csat la ko zás ese tén – a köz mû ke ze lõ jé -
tõl – a fe lül vizs gá la ti do ku men tá ci ó ra ala po zott, ké re lem -
mel össze füg gõ üze mel te tõi nyi lat ko zat csa to lá sa is szük -
sé ges.

(6) A szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ció köz pont já ra és
tér sé gi rend szer ese tén a csat la ko zó te rü le tek re az igaz ga -
tó ság a szak mai ja vas la tát az ille té kes Te rü le ti Víz gaz dál -
ko dá si Ta nács ál lás fog la lá sá ra fi gye lem mel ala kít ja ki.

(7) Az igaz ga tó ság a ké rel met szak mai ja vas la tá val
együtt 60 na pon be lül meg kül di a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter nek (a továb biak ban: mi nisz ter).

(8) A mi nisz ter figye lembe véve a fel ter jesz tett ké rel -
met elõ ké szí ti a mó do sí tott lis tá nak a Prog ram ba való be -
épí té sét a Vgtv. 7/A.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti két -
éven kén ti fe lül vizs gá lat ke re té ben.

(9) A Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí -
tá si Meg va ló sí tá si Prog ram mal össze füg gõ szenny víz el -
ve ze té si prog ram ról  szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. ren de -
let 2. szá mú mel lék le té ben nem sze rep lõ te le pü lé sek ön -
kor mány za tai – az R. sze rin ti mód szer ta ni vizs gá la tok ra és 
el já rás ra ala po zot tan – a Csat la ko zá si Szer zõ dés ben rög zí -
tett utol só men tes sé gi ha tár idõ (2015. de cem ber 31.) le jár -
tát köve tõen – a Prog ram fe lül vizs gá la ta ke re té ben ke rül -
het nek leg ko ráb ban a szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ci ós
jegy zék be.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ci ók azonosítá -
sára az agg lo me rá ció köz pont já nak te le pü lés ne vét kell
használni.”

4.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 5.  §-a 
és 6.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter
6/2006. (II. 8.) BM

rendelete

a pincerendszerek, természetes partfalak
és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak

2006. évi költségvetési támogatása igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának,

felhasználásának és elszámolásának részletes
szabályairól

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 15. pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

A támogatás igénylése

1.  §

(1) Tá mo ga tást az ön kor mány za tok ki zá ró lag bel te rü le -
ti köz te rü let, ön kor mány za ti, ál lam i vagy (mû em lé kek nél)
egy há zi tu laj do nú in téz mény vé del me, illetve köz vet len
élet ve szély el há rí tá sa ese tén igé nyel het nek, kom plex vizs -
gá lat és éves mun ka terv alap ján.

(2) Tá mo ga tá si igényt a 2005-ben tá mo ga tást ka pott ön -
kor mány za tok kö zül csak az nyújt hat be, amely a 2005. évi 
tá mo ga tás ról és a vál lalt ön rész rõl a 9/2005. (III. 11.) BM
ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint el szá molt.

(3) A pá lyá zat szem pont já ból

a) pin cé nek mi nõ sül a föld ké reg be vájt mes ter sé ges,
fa la zott vagy fa la zat lan üreg, ki vé telt ké pez nek az ipar i,
bá nyá sza ti cél lal mé lyí tet tek, illetve az épü le tek szer ke ze ti 
ré szét ké pe zõ pin cék,

b) ter mé sze tes part fal nak mi nõ sül az a föld fel szín, ahol 
a szint kü lönb ség vál to zá sa meg ha lad ja a 3 mé tert és fe lü -
le té nek leg alább 2/3-ad ré szé ben 60°-nál me re de kebb.
Nem te kint he tõ part fal nak az 50%-ban meg tá masz tó szer -
ke zet tel el lá tott part fal (tám fal), valamint a mû kö dõ és a
fel ha gyott bá nya fal,

c) föld csu szam lás nak mi nõ sül a ter mé sze tes egyen sú -
lyát vesz tett lej tõ vagy csú szó lap men tén moz gó föld tö -
meg, amely köz in téz ményt vagy leg alább há rom be épí tett
in gat lant érint, illetve a csu szam lás ár vi zet vagy más ka -
taszt ró fa hely ze tet idéz het elõ.

(4) Tá mo ga tás igé nyel he tõ a már be kö vet ke zett ká rok
el há rí tá sá hoz, a kár ese mé nyek meg elõ zé sé hez, valamint
in do kolt eset ben a ve szély hely ze tet fel tá ró ku ta tás ra
(a továb biak ban: ve szély el há rí tás). Amennyi ben a vé dett

ér ték ki sebb mint a be ru há zá si költ ség, a tá mo ga tás át te le -
pí tés re is fel hasz nál ha tó.

(5) Azon ön kor mány zat, amely nek a 2005. év ben be -
adott, a 2.  § (6) be kez dés nek meg fe le lõ tar tal mú pá lyá za ta
for rás hi ány vagy for mai okok  miatt nem ka pott tá mo ga -
tást, még fenn ál ló – vál to zat lan – igé nye ese tén szû kí tett
tar tal mú pá lyá za tot nyújt hat be, mely tar tal maz za – az
eset le ges for mai hi á nyos ság pót lá sán kí vül – a 2.  § (6) be -
kez dés b), f), j), k), l) pont ja i ban fel so rol ta kat.

2.  §

(1) A pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé re – a BM ön kor -
mány za ti he lyet tes ál lam tit ká rá nak ja vas la ta alap ján –
a bel ügy mi nisz ter Szak ér tõi Bi zott sá got (a továb biak ban:
Bi zott ság) ne vez ki. A ki ne ve zé sek vissza vo ná sig ér vé -
nye sek.

(2) A tá mo ga tás ban csak a ve szély el há rí tá si mun ká la -
tok hoz a Bi zott ság ál tal el fo ga dott költ sé ge i nek meg fe le lõ
ré szét sa ját for rás ként biz to sí tó ön kor mány za tok pá lyá za -
tai ré sze sül het nek. A szük sé ges mi ni má lis ön rész az ön -
kor mány zat elõ zõ évi mû kö dé si ki adá sa i nak ará nyá ban:

a) 50 mil lió Ft-ig 10%;
b) 50–250 mil lió Ft-ig 20%;
c) 250–1000 mil lió Ft-ig 30%;
d) 1000 mil lió Ft fö löt t 40%.

(3) A te le pü lé si ön rész ma xi má li san 30%-ának ere jé ig
ter mé szet be ni hoz zá já ru lás is el fo gad ha tó, amik a kö vet -
ke zõk le het nek: a vé del mi fel ada tok hoz kap cso ló dó, szak -
ér tel met nem igény lõ munkavégzés, anyag, szállítás.

(4) A pá lyá za tot há rom – egy ere de ti és két má so la ti –
pél dány ban a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Te rü le ti
Igaz ga tó sá gá hoz, illetve a Fõ vá ros és Pest me gye ese té ben 
a Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság hoz
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság) kell be nyúj ta ni. A pá lyá za -
tok be adá sa fo lya ma tos, az éves be ter ve zett, meg elõ zõ jel -
le gû be avat ko zást cél zó pá lyá za tok el bí rá lá sá hoz a pos tai
úton való be ér ke zés ha tár ide je 2006. áp ri lis 1. és szep tem -
ber 1. Az Igaz ga tó ság a pá lyá za tot az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
64/B.  § (3) be kez dés ben fog lal tak alap ján meg vizs gál ja
– hi á nyos ság ese tén –, az ön kor mány za tot 15 na pon be lül,
8 na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra szó lít ja fel.

(5) Új tá mo ga tá si igény egy össze füg gõ hely szín re, egy
igény be je len té sen ad ha tó be, me lyen akár mind há rom ve -
szély for rás is elõ for dul hat. Ha csak pin ce ve szély-el há rí -
tás ra pá lyá zik az ön kor mány zat, ak kor a te le pü lés egé szét
kell egy helyszínnek tekinteni.

(6) A pá lyá zat elõ írt tar tal ma:
a) tar ta lom jegy zék,
b) adat lap és mel lék le tei (az ön kor mány zat fel ha tal ma -

zás sal ren del ke zõ kép vi se lõ jé nek aláírásával),
c) a pá lyá zat rö vid szö ve ges in do ko lá sa,
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d) több év alatt, több hely szí nen meg va ló sít ha tó ve -
szély el há rí tás ese tén – az éves mun ka terv mel lett – az ön -
kor mány zat kö zép tá vú, kom plex mun kat er ve (3. szá mú
mel lék let),

e) a ter ve zett be avat ko zás hely szí né nek in gat lan-nyil -
ván tar tá si tér kép má so la ta az érin tett te rü let pon tos be je lö -
lé sé vel,

f) a be avat ko zá si te rü let tu laj do ni lap já nak há rom hó -
nap nál nem ré geb bi má so la ta; fel lel he tõ tu laj do nos hi á -
nyá ban a jegy zõ nyi lat ko za ta ennek tényérõl,

g) át né ze ti hely szín rajz, az érin tett te rü let és a te le pü lé -
si bel te rü let hez való vi szo nyá nak pon tos be je lö lé sé vel,
M=1:10 000 méretarányban,

h) a Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat (a továb biak ban:
MGSZ) ille té kes te rü le ti hi va ta lá nak szak ha tó sá gi ál lás -
fog la lá sa a fel szín moz gás ve szé lyes sé gé rõl és a be avat ko -
zás in do kolt sá gá ról (ki vé ve pin cék ve szély el há rí tá sa),

i) a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille té kes szer -
ve ze ti egy sé gé nek szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa a kul tu rá lis
örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV. tör vény
63.  §-ában fel so rolt ese tek ben,

j) az ön kor mány zat 2005. évi költ ség ve té si ren de le te,
vagy a költ ség ve té si ren de let ki vo nat hi te le sí tett má so la ta,
amely tar tal maz za az ön kor mány za ti be vé te le ket és a ki -
adá sok fõ össze gét, a mû kö dé si ki adá sok össze gét,

k) az ön kor mány zat sa ját (pénz be ni, illetve ter mé szet -
be ni) for rás ré szét iga zo ló kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za tá -
nak jegy zõ köny vi ki vo na ta, amely tar tal maz za a be ru há -
zás tár gyát, pon tos össze gét (tel jes be ru há zás ér té ke, sa ját
rész Ft-ban és %-ban), nyi lat ko zat a sa ját erõ biz to sí tá sá -
ról, eset le ge sen több évre üte mez ve,

l) a ter ve zett be avat ko zás ról az épí té si ha tó ság jog erõ re 
emel ke dett és vég re hajt ha tó épí té si en ge dé lye, amennyi -
ben a be avat ko zás (pá lyá zott be ru há zás) épí té si en ge dély -
hez kö tött épít ke zé si mun ká val jár. Épí té si en ge dély hez
eset leg nem kö tött be avat ko zás ese tén az épí tés ügyi ha tó -
ság nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ter ve zett be avat ko zás a vo -
nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak – így kü lö nö sen a te le -
pü lés ren de zé si ter vek nek, he lyi épí té si sza bály ren de le tek -
nek, ezek hi á nyá ban az il lesz ke dé si sza bá lyok nak – meg -
fe lel.

(7) Az Igaz ga tó sá gok az el len õr zött pá lyá za to kat a
 hiánypótlás be ér ke zé sé tõl szá mí tott 8 mun ka na pon be lül
2 pél dány ban (egy ere de ti és egy má so la ti pél dány ban)
 továbbítják a Bi zott ság hoz, a BM Te le pü lés fej lesz té si és
-üze mel te té si Fõ osz tály cí mé re (1903 Bu da pest, Pf. 314).

(8) Be kö vet ke zett kár ese mény rõl a 4. szá mú mel lék let
ki töl té sé vel, a Bi zott ság nak azon na li tá jé koz ta tást kell
kül de ni.

(9) Év kö zi sür gõs be avat ko zást igény lõ ese tek ben az
Igaz ga tó ság hoz kül den dõ tá mo ga tá si ké re lem ként ele gen -
dõ a kár ese mény le írá sa, a ki töl tött 1. szá mú mel lék let
( pincék ese té ben 2. szá mú mel lék let is), hely szín rajz, tu laj -
do ni lap, ve szély el há rí tá si terv és mun ká i nak költ sé gei. A

ké rel me ket az Igaz ga tó ság az eset le ges hi ány pót lást kö ve -
tõ 8 na pon be lül to váb bít ja a Bi zott ság hoz.

A pályázat döntési rendszere

3.  §

(1) A tá mo ga tás ról a bel ügy mi nisz ter ha tá roz a Bi zott -
ság vizs gá la ta és ja vas la ta figye lembe véte lével.

(2) A bel ügy mi nisz ter a pá lyá zott nál ki sebb tá mo ga tás
meg íté lé sé rõl is dönt het. Az ön kor mány zat en nek is me re -
té ben, ará nyo san mó do sít hat ja ön rész vál la lá sát, mely rõl
az ön kor mány zat tá jé koz tat ja az Igaz ga tó sá got és a Bi zott -
sá got.

(3) Az éves prog ra mok tá mo ga tá sá ról a Bi zott ság hely -
szí ni szem lé ket köve tõen, az 5. szá mú mel lék let ben meg -
ha tá ro zott ve szé lyes sé gi ka te gó ri ák és a vé den dõ ér té kek
alap ján – a Bi zott ság ál tal be so rol va – áp ri lis 1-jét, illetve
szep tem ber 1-jét kö ve tõ 60 na pon be lül a 2.  § (9) be kez -
dés ben fog lalt sür gõs sé gi ese tek ben pe dig 15 na pon be lül
tesz a dön tés re ja vas la tot a bel ügy mi nisz ter ré szé re.

(4) A pá lyá za tok el bí rá lá sá nál elõ ször azon ön kor mány -
za tok igé nye it kell el bí rál ni, ahol a la kos ság 2006. ja nu ár
1-jén a 3000 fõt nem ha lad ta meg. Az en nél na gyobb te le -
pü lé sek igé nye it a fenn ma ra dó összeg ter hé re le het ki elé -
gí te ni.

(5) A ter mé sze tes part fa lak és föld csu szam lá sok okoz ta
élet ve szély el há rí tá sa ese té ben, a lé te sít mé nyek fon tos sá -
gát is figye lembe véve, elõny ben kell ré sze sí te ni az ön kor -
mány za ti, ál lam i, egy há zi tu laj do nú (utób bi eset ben mû -
em lé ki) bel te rü le ti köz te rü le ten lévõ in gat la nok vé del mét.
Ma gán tu laj do nú in gat la nok élet ve szély-el há rí tá sa csak az
ön kor mány za ti, ál lam i vagy egy há zi tu laj do nú bel te rü le ti
in gat la nok kal kap cso la tos pá lyá za ti igé nyek ki elé gí té se
után fenn ma ra dó összeg bõl tá mo gat ha tó.

(6) A pá lyá za tok el bí rá lá sá nál – azo nos szin tû ve szé -
lyez te tett ség ese tén – elõny ben ré sze sül nek azon te le pü lé -
sek pá lyá za tai, ame lyek sze re pel nek a tár sa dal mi-gaz da sá -
gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott, illetve az
or szá gos át la got je len tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség -
gel súj tott te le pü lé sek jegy zé ké rõl  szóló 7/2003. (I. 14.)
Korm. ren de let mel lék le té ben.

(7) A meg ítélt tá mo ga tás mér té ké rõl, az eset le ges el uta -
sí tás ról in do ko lás sal, a Bi zott ság a Bel ügy mi nisz té ri um
hon lap ján (www.b-m.hu), valamint az Ön kor mány za tok
Köz lö nyé ben és a Bel ügyi Köz löny ben tá jé koz tat ja a pá -
lyá zó kat.

(8) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás, ha a kár ese ményt maga az 
ön kor mány zat okoz ta, vagy ma gán tu laj do non fenn ál ló
köz vet len élet ve szély ese tén azt az ön kor mány zat, illetve
har ma dik sze mély idéz te elõ.
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(9) Az ön kor mány zat kö te les biz to sí ta ni a Bi zott ság
szá má ra a pá lyá zott, ve szély el há rí tást igény lõ hely szí nek
szem lé jét.

(10) A tá mo ga tá si ke ret rész ben az év kö zi, sür gõs be -
avat ko zást igény lõ ká rok fel szá mo lá sá ra ke rül fel hasz ná -
lás ra. E tá mo ga tá si rend szer ben be avat ko zást igény lõ
hely zet nek csak az 5. szá mú mel lék let 1. ve szé lyes sé gi ka -
te gó ri á já ba tar to zó ese tek mi nõ sül nek.

(11) A bel ügy mi nisz ter sür gõs be avat ko zást és kü lö nös
mél tány lást igény lõ, kel lõ en alá tá masz tott ese tek ben a
szük sé ges ön rész mér té két – egye di el bí rá lás alap ján –
mér sé kel he ti.

(12) Tá mo ga tás a ve szély el há rí tás kö ve tel mé nye i nek
meg fe le lõ, leg in kább költ ség ta ka ré kos meg ol dás hoz
nyújt ha tó. Amennyi ben az ön kor mány zat más meg ol dást
vá laszt, tá mo ga tás csak úgy ad ha tó, ha a leg in kább költ -
ség ta ka ré kos és a vá lasz tott mó do zat köz ti kü lönb sé get
tel jes egé szé ben az ön kor mány zat (ma gán tu laj do nos) fi -
nan szí roz za.

A támogatás folyósítása

4.  §

(1) A tá mo ga tás vissza té rí té si kö te le zett ség nél kü li jut -
ta tás.

(2) A tá mo ga tást – te kin tet tel annak ve szély el há rí tá si,
illetve kár men te sí té si jel le gé re – az ön kor mány za tok utó -
la gos elszámolásra kapják meg.

(3) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sát a Bi zott ság el nö ke a mi -
nisz te ri dön tést köve tõen azon nal kez de mé nye zi a Ma gyar 
Államkincstárnál.

A támogatás felhasználásának szabályai

5.  §

(1) Ve szély el há rí tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ön kor -
mány zat kö te les meg fe le lõ ké pe sí tés sel és a mun ka vég zés
el len õr zé sé hez meg ál la pí tott jo go sult ság gal ren del ke zõ
– mû sza ki el len õri nyil ván tar tás ban sze rep lõ – mû sza ki el -
len õrt al kal maz ni. Pin ce ve szély-el há rí tá si mun ká kat csak
bá nya ka pi tány sá gi iga zo lás sal ren del ke zõ ki vi te le zõ vé -
gez het.

(2) A pá lyá zat hoz csa tolt épí té si és egyéb ha tó sá gi
 engedélyben fog lalt mû sza ki meg ol dás tól el tér ni csak a
Bi zott ság elõ ze tes hoz zá já ru lá sa és a meg fe le lõ en ge -
dély(ek) mó do sí tá sa ese tén sza bad.

(3) Ha az ön kor mány zat a tá mo ga tást rész ben vagy
egész ben jog ta la nul vet te igény be, vagy nem a pá lyá zat -
ban meg je lölt cél ra hasz nál ta fel, ak kor a jog ta la nul igény -
be vett tá mo ga tást kö te les az ál lam ház tar tás ról  szóló

1992. évi XXXVIII. tör vény 64/B.  §-a sze rin ti ka mat tal
meg nö vel ve a köz pon ti költségvetés javára visszafizetni.

A támogatás elszámolásának szabályai

6.  §

(1) A tá mo ga tás ban ré sze sült ön kor mány zat a tá mo ga -
tás és az ön rész ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá ról  szóló el -
szá mo lá sát a mun kák be fe je zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül az 
Igaz ga tó ság hoz 2 példányban köteles megküldeni.

(2) Az 5.  § (1) be kez dés ben fog lal tak be nem tar tá sa,
valamint az 5.  § (3) be kez dés ben rög zí tett ese tek e pá lyá -
za ti rend szer bõl egy évre való ki zá rást vonnak maguk
után.

(3) Az Igaz ga tó ság az ala ki lag és szám sza ki lag fe lül -
vizs gált és hi ány pó tolt el szá mo lá sok egy pél dá nyát 15 na -
pon be lül kül di meg a Bizottságnak.

(4) Az el szá mo lá sok hoz csa tol ni kell
a) a tény le ge sen el vég zett fel ada to kat és pénz ügyi tel -

je sí té se ket tar tal ma zó adat la pot és mel lék le te it, pol gár -
mes te ri (jegyzõi) alá írás sal;

b) a fe le lõs mû sza ki ellen õr ál tal zá ra dé kolt, té te les vál -
lal ko zói szám lák má so la ta it;

c) a szám lák ki egyen lí té sét bi zo nyí tó pénz in té ze ti
szám la ki vo na tok má so la ta it;

d) a tu laj do no si hoz zá já ru lá sok be fi ze té sét iga zo ló bi -
zony la tok má so la ta it (ha vol tak);

e) a köz be szer zé si el já rás meg tör tén té nek iga zo lá sát,
illetve, hogy mely ok ból volt az el hagy ha tó;

f) a ter mé szet ben tel je sí tett mun kák ese tén
fa) a mun ka bér el szá mo lá sa i nak má so la ta it,
fb) a fel hasz nált szál lí tá sok mennyi sé gé rõl (km, m3),

ér té ké rõl jegy zõi alá írás sal hi te le sí tett igazolást,
fc) a fel hasz nált anya gok mennyi sé gé rõl, ér té ké rõl

jegy zõi alá írás sal hi te le sí tett iga zo lást,
fd) össze fog la ló fõ össze sí tõt jegy zõi és mû sza ki el len -

õri alá írás sal hi te le sít ve;
g) pin ce rend sze rek ve szély el há rí tá sa ese tén a bá nya ka -

pi tány ság iga zo lá sá nak má so la ti pél dá nyát ar ról, hogy a
ki vi te le zõ fe le lõs mû sza ki ve ze tõ je sze re pel a föld alat ti
mun ka vég zés re jo go sult fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy -
zék ben.

(5) A ter ve zõi és ki vi te le zõi szám lák má so la ta it jegy -
zék be kell fog lal ni. Ugyan ez vo nat ko zik a pénz in té ze ti tel -
je sí té sek má so la ta i ra is, a köl csö nös hi vat ko zá sok kal
együtt.

(6) Ha a ter ve zõi és ki vi te le zõi mun kák el len õr zé sét
kül sõ szak ér tõ lát ja el, úgy azok szám lá it a jegy zõ nek kell
el len õriz nie és igazolnia.

(7) A vál lal ko zói (ter ve zõi, ki vi te le zõi) szám lák nak té -
te le sen kell az egy-egy fel adat mennyi sé ge it, egy ség ára it
és ér té kü ket tar tal maz ni. A vál lal ko zói szám lák ból ki kell
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tûn nie, hogy – ha több fé le fel adat volt – egy-egy pin cé re,
part fal ra, föld csu szam lás ra vagy kap cso ló dó mun kák ra
mi lyen rá for dí tás tör tént.

(8) A pin ce meg erõ sí té si mun kák nál az el szá mo lá sok -
ból egy ér tel mû en ki ol vas ha tó nak kell len nie, hogy mely
köz tu laj dont érin tõ ha tás ta la ní tá si fel adat ér de ké ben vált
szük sé ges sé.

(9) Ha volt ma gán tu laj do no si hoz zá já ru lás, azt is fel kell 
tün tet ni, hogy azt me lyik pin cé nél, part fal nál, föld csu -

szam lás nál mi lyen hely raj zi szá mú in gat lan nál hasz -
nálták fel.

7.  §

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

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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1. számú melléklet a 6/2006. (II. 8.) BM rendelethez

Adatlap
a pince-, partfal- és földcsuszamlásveszély-elhárítási támogatáshoz, valamint az elszámoláshoz

Ál ta lá nos ada tok

Te le pü lés neve Irá nyí tó szám

Címe Tel. Fax

Pol gár mes ter neve Tel. Mo bil

Pol gár mes te ri Hi va tal e-ma il címe

A te le pü lés elõ zõ évi mû kö dé si ki adá sai
(E Ft)

La ko sa i nak
szá ma

Adat köz lés tár gya Az adat köz -
lés tárgy éve

Ter ve zõ cég(ek) neve

Ki vi te le zõ cég(ek) neve

Mû sza ki ellen õr neve

A vál lal ko zás ba adás mód ja

A te le pü lés ren del ke zik-e kom plex
prog ram mal

A pá lyá zat tár gya Pin ce Part fal Föld -
csuszamlás

A táb lá za tok mennyi sé gi ada ta i nak ki töl té sé nél szük sé ges a ja va solt mér ték egy ség hasz ná la ta, egy ti ze des pon tos ság gal.

Pénz ügyi ada tok

Tárgy évi összes költ ség [terv, el szá mo lás (E Ft)]

Te le pü lé si ön rész pénz be ni (E Ft)

ter mé szet be ni (E Ft)

Ma gán tu laj do no si hoz zá já ru lás (E Ft)

Egyéb ál lam i for rás (E Ft)

Igé nyelt tá mo ga tás (E Ft)

Ter ve zés (E Ft) (szak vé le mény, kom plex prog ram, tömb ta nul mány éves mun ka terv,
ki vi te li terv stb.)

Ku ta tás (E Ft) (geo fi zi ka, üreg ku ta tó fú rás, geo tech ni kai vizs gá lat)

Mû sza ki ellen õr zés (E Ft)

Ki vi te le zés (E Ft)
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A pin cék mû sza ki jel lem zõi

A men te sí tés be be vont pin cék szá ma

Hossza (fm)

Tér fo ga ta (m3)

A ter mé sze tes part fal mû sza ki ada tai

Címe vagy egy ér tel mû hely meg ha tá ro zá sa

Hossza (fm)

Mi ni má lis ma gas sá ga (fm)

Ma xi má lis ma gas sá ga (fm)

Jel lem zõ dõ lés szö ge (fok)

A föld csu szam lás jel lem zõi

A föld csu szam lást jel lem zõ hely meg ha tá ro zá sa

A föld csu szam lás elsõ je le i nek ész le lé si ide je

Ten gely irá nyú hossza (fm) szé les sé ge (fm)

Be csül he tõ te rü le te (m2)

A ve szé lyez te tett te rü let jel lem zé se

A ve szé lyez te tett lé te sít mé nyek meg ne ve zé se,
léte (igen/nem), vagy da rab szá ma és tá vol sá ga (db, fm)

Fe lül Alul

db fm db fm

Köz in téz mé nyek

La kó épü le tek

Egyéb lé te sít mé nyek

Víz ve ze ték

Csa tor na

Gáz

Lég ve ze ték osz lop

Út

Mû kö dõ vas út vo nal

Egye di szik kasz tók ará nya (%)

Ko ráb ban tör tént fel szín moz gá sok

A 2000. ja nu ár 1. után tör tént fel szín moz gá sok ról lásd a 3. szá mú mel lék le tet.

Part fal ese té ben a ter ve zé si sza ka szon ko ráb ban tör tént-e be avat ko zás? Igen–nem. 1997. ja nu ár 1. után ál lam i tá mo ga -
tás ból meg va ló sult meg tá masz tó szer ke zet(ek) ese té ben lásd a 2. szá mú mel lék le tet.

Meg va ló sí tás

Pin ce mun kák (a rész le tes ada to kat a 2. szá mú mel lék let ben kell fel tün tet ni)

A men te sí tés be be vont pin cék szá ma

Meg erõ sí tés hossza (fm)

tér fo ga ta (m3)

költ sé ge (E Ft)

Meg szün te tés hossza (fm)

tér fo ga ta (m3)

költ sé ge (E Ft)
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Tám fal épí té si, illetve ré zsû ki ala kí tá si mun kák

Címe vagy egy ér tel mû hely meg ha tá ro zá sa

A tám fal sze re pe Pin ce Part fal Föld csu szam lás

Mód szer

Hossza (fm)

Jel lem zõ ma gas sá ga (fm)

Lát ha tó fe lü le te (m2)

Költ sé ge (E Ft)

Egy ség ár (E Ft)

Elõ ké szí té s (pl. bo zót ir tás) (m2)

A ré zsû ki ala kí tás mód ja (gépi, kézi stb.)

Moz ga tott kõ zet mennyi ség (m3)

Moz ga tott kõ zet faj tá ja

A ki ala kí tott ré zsû jel lem zõ ma gas sá ga (fm)

Fe lü le te (m2)

Jel lem zõ dõ lés szö ge (fok)

Nö vény zet te le pí tés, faj tá ja

Költ sé ge (E Ft)

Spe ci á lis víz te le ní té si el já rá sok

Víz te le ní tõ el já rás tí pu sa (pl. ásott, „fû ré szelt” mély szi vár gó, ej tõ ku tas rend szer stb.)

Hossza (fm)

Akna (db)

Jel lem zõ mély sé ge (mély szi vár gó, akna) (fm)

Költ sé ge (E Ft)

Köz mû vek és egyéb já ru lé kos mun kák

Út
[jár da és köz út (össze sen)]

hossza (fm)

fe lü le te (m2)

költ sé ge (E Ft)

Víz nyo mó csõ hossza (fm)

költ sé ge (E Ft)

Csa tor ná zás hossza (fm)

költ sé ge (E Ft)

Fel szí ni víz el ve ze tés hossza (fm)

költ sé ge (E Ft)

Ki sa já tí tott te rü let nagy sá ga (m2)

költ sé ge (E Ft)

Le bon tott épü le tek szá ma (db)

költ sé ge (E Ft)

Egyéb mun kák meg ne ve zés

költ sé ge (E Ft)

Dá tum:               Adat köz lõ:



2006/14. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1055

2. számú melléklet a 6/2006. (II. 8.) BM rendelethez

Tételes adatok 

Pinceveszély-elhárítási támogatáshoz

Pin ce meg szün te té si, illetve meg erõ sí té si mun kák 

Sor-
szám

Vo nat ko zó
mel lék let(ek)

sor szá ma
A be avat ko zás he lye Vesz. kat.1 Mód szer2 Hossza

(m)

Talp
szé les sé ge

(m)

Ma gas ság
(m)

Tér fo ga ta
(m3)

Költ sé ge
(E Ft)

1 Az 5. szá mú mel lék let sze rin ti ve szé lyes sé gi ka te gó ria.
2 Ugyan ab ban a pin cé ben vég zen dõ, tö me dé ke lés (t) és meg erõ sí té si (m) mun ka ese tén kü lön sor ba kell írni a két mód szer rel ter ve zett mun ka ada ta it. A kom -

plex prog ram ké szí té se kor a hossz-, tér fo gat- és költ ség ada tok be csül tek, míg az éves mun ka terv ben az ada tok szá mí tot tak.

Pin cék hez köz vet le nül kap cso ló dó tám fal, vagy más meg tá masz tó szer ke zet fel újí tá si, kor sze rû sí té si, épí té si mun kák

Sor-
szám

Mel lék let
sor szá ma

A be avat ko zás
he lye

Ide je*
(év)

Mód sze re
Hossza

(m)

Átl. 
ma gas sá ga

(m)

Fe lü le te
(m2)

Költ sé ge
(E Ft)

A táb lá za tok több adat ese té ben szük ség sze rint bõ vít he tõk.

* Illetve, ha ter ve zett mun ká ról van szó: terv.
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3. számú melléklet a 6/2006. (II. 8.) BM rendelethez

A települési komplex munkaterv tartalma

1. Az egész településre kiterjedõen be kell mutatni a pincekárosodások, partfalomlások és földcsuszamlások hatásaként
meglévõ és várható veszélyforrásokat.

2. Az ismert pincék, partfalak, földcsuszamlások felsorolása, az 5. számú melléklet szerinti veszélyességi kategóriákba
sorolása.

3. A veszélyforrások ábrázolása átnézeti helyszínrajzon a szükséges méretarányban.

4. Az ismert veszélyforrások elhárításához szükséges költség becslése 2005. évi árszinten.

5. A helyszínrajzon alkalmazható jelkulcs, mely az alkalmazott térkép méretarányával összhangban van:

6. A lejtõs tömegmozgások esetében alkalmazható jelkulcs:

5.1. felszínig hatoló pince beszakadás:  

5.2. felszíni horpa: 

5.3. pince f te felszakadás: 

5.4. pince oldalfal omlás:  

6.1. K zetomlás: 

6.2. Lösz (föld) omlás: 

6.3. Földcsuszamlás: 

6.4. Rézs hámlás, kagylósodás: 

6.5. Épített fal omlása: 

Embedded EPS
There is embedded EPS on this page.Adobe Acrobat does not support the display of this type of object but it will print intact to a PostScript device.
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4. számú melléklet a 6/2006. (II. 8.) BM rendelethez

Tájékoztató adatlap

Köz te rü le ten fel szí nig ha to ló pin ce fel sza ka dás, part fal om lás vagy föld csu szam lás be je len té sé hez

Te le pü lés neve:

Sorsz. A ká ro so dás he lye Ide je: év, hó, nap

1.

2.

3.

A táb lá zat ban a ká ro so dás he lye ro vat ba annak az épü let nek (épü le tek nek tól–ig) a cí mét szük sé ges meg ad ni, ame lyik -
hez a fel szín moz gás a leg kö ze lebb van, eset leg tá vol ság adat tal ki egé szít ve.
A ká ro so dás 20 mé te res kör ze té ben, tér szí ni leg azo nos ma gas ság ban vagy ma ga sabb hely zet ben a kár ese ményt meg elõ -
zõ en tör tént ví zi köz mû-tö rés(ek) dá tu ma:

Sorsz. Ví zi köz mû tí pu sa A ví zi köz mû-tö rés ész le lé sé nek dá tu ma (év, hó, nap)

Az egyes ká ro so dá sok jel lem zé se. Csak igen lõ vá lasz ese tén kell a meg fe le lõ négy zet be je let (X), illetve part fal om lás
ese tén a part fal ma gas sá gát be ír ni.

Az elsõ táb lá zat ban sze rep lõ ká ro so dás sor szá ma 1. 2. 3.

Pin ce fel sza ka dás

Part fal om lás ese tén a part fal ma gas sá ga és az om lás hossza (m)

Föld csu szam lás

A moz gás be kö vet kez te: – vá rat lan

– fel szí ni mun ka vég zés  miatti

A köz mû árok van köz vet le nül a ká ro so dás fe let t

A part fal ban pin ce is van

A te rü let fe let t a fel szí ni víz el ve ze tés ren de zett

A be sza ka dás, az om lás,
a moz gás érint:

– or szá gos fõ utat

– a te le pü lés élet e szem pont já ból fon tos utat

– bel te rü le ti mel lé ku tat

– bel te rü le ti zsák ut cát

– pin ce ne gye det és kör nye ze tét

A moz gás  miatt bur kolt úton, gép ko csi val nem meg kö ze lít he tõ – a te le pü lés

– köz in téz mé nyek

– la kó há zak

Dá tum:             Adat köz lõ:
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5. számú melléklet a 6/2006. (II. 8.) BM rendelethez

Veszélyeztetettségi kategóriák*

1. ka te gó ria: A föld ta ni kör nye zet tönk re me ne te le (be sza ka dás, om lás, gyors üte mû csu szam lás) a te le pü lés mû kö dé -
sét kü lö nö sen ve szé lyez te ti, ha tá sá ra köz in téz mé nyek mû köd te té se, illetve la kó épü le tek hasz ná la ta
élet ve szé lyes; bel te rü le ti sza kaszt érin tõ, or szá gos köz for gal mú vas utak, köz utak, köz mû vek sé rül tek,
for ga lom le zá rás vált szük sé ges sé, a ví zi- és ener gia el lá tás szü ne tel. Ke rü lõ út ként nincs figye lembe
vehetõ szilárd burkolatú, megfelelõ teherbírású út.

2. ka te gó ria: Az 1. ka te gó ri á ban fel so rol tak 2. föld ta ni ka te gó ri á jú föld moz gá sok kal ve szé lyez te tet tek. A föld ta ni
kör nye zet tönk re me ne te le a te le pü lés érin tett ré szé nek meg kö ze lí té sét sem a ve szé lyez te tett úton, sem
más irány ból nem te szi le he tõ vé. Az érin tett sza ka szon mûködõ közmûvek megsérültek, de kiváltásuk
megoldható.

3. ka te gó ria: Az 1. ka te gó ri á ban fel so rol tak 3. föld ta ni ka te gó ri á jú föld moz gá sok kal ve szé lyez te tet tek. 2. föld ta ni
 kategóriájú moz gá sok gyûj tõ uta kat és la kó öve ze ti uta kat, köz mû ve ket ve szé lyez tet nek. 1. föld ta ni ka te -
gó ri á jú moz gá sok a te le pü lés élet e szem pont já ból gaz da sá gi lag fon tos, kül te rü let re ve ze tõ uta kat,
 pince-, illetve pi he nõövezetekben lévõ gazdasági építményeket, utakat, közmûveket veszélyeztetnek.

4. ka te gó ria: 4., 5. föld ta ni ka te gó ri á jú föld moz gá sok az 1. ka te gó ri á ban fel so rol ta kat, 3. föld ta ni ka te gó ri á jú moz gá -
sok ki szol gá ló és la kó-öve ze ti uta kat, 2. föld ta ni ka te gó ri á jú moz gá sok a te le pü lés élet e szem pont já ból
gaz da sá gi lag fon tos, kül te rü let re ve ze tõ uta kat, pin ce-, illetve pi he nõ öve ze tek ben lévõ gazdasági
építményeket, utakat, közmûveket veszélyeztetnek.

5. ka te gó ria: A hely szín ál la po ta gyors be avat ko zást nem igé nyel, mi vel a meg vé den dõ ob jek tu mok hely ze té bõl,
 távolságából adó dó an a to váb bi moz gá sok ese tén sem kell azok ve szé lyez te té sé vel rövid távon
számolni.

* Föld ta ni ve szé lyes sé gi ka te gó ri ák alatt a ren de let 2.  § (6) bek. h) pont já ban meg ha tá ro zott szak ha tó sá gi el já rás so rán adott ka te gó ri á kat kell ér te ni.

Az igazságügy-miniszter
7/2006. (II. 8.) IM

rendelete

a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés
megszüntetésére irányuló eljárásokról  szóló

98/27/EK irányelv mellékletében meghatározott
irányelvekkel összeegyeztethetõséget teremtõ

jogszabályok felsorolásáról  szóló
13/2004. (IV. 16.) IM rendelet módosításáról

A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
55.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké ben a jog sér tés 
meg szün te té sé re irá nyuló el já rá sok ról  szóló 98/27/EK
irány elv mel lék le té ben meg ha tá ro zott irány el vek kel
össze egyez tet he tõ sé get te rem tõ jog sza bá lyok fel so ro lá sá -
ról  szóló 13/2004. (IV. 16.) IM ren de let (a továb biak ban:
IM ren de let) 1.  §-ának g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(Az Euró pai Par la ment nek és a Ta nács nak a fo gyasz tói
ér de kek vé del me ér de ké ben a jog sér tés meg szün te té sé re
irá nyuló el já rá sok ról  szóló 98/27/EK irány elve mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott irány el vek kel az össze egyez tet he tõ -
sé get a kö vet ke zõ jog sza bá lyok te rem tik meg:)

„g) a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény 205/A–205/B.  §-a, 207.  §-ának (2) és (3) be kez dé se,



209.  §-a, 209/A.  §-ának (2) be kez dé se, 209/B.  §-a,
239.  §-ának (2) be kez dé se, 685.  §-ának d) pont ja, a Pol gá ri 
Tör vény könyv mó do sí tá sá ról és egy sé ges szö ve gé rõl
 szóló 1977. évi IV. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl és vég re haj -
tá sá ról  szóló 1978. évi 2. tör vényerejû ren de let 5.  §-a és
5/C.  §-ának (2) be kez dé se, valamint a fo gyasz tó val kö tött
szer zõ dés ben tisz tes ség te len nek mi nõ sü lõ fel té te lek rõl
 szóló 18/1999. (II. 5.) Korm. ren de let a Ta nács nak a fo -
gyasz tók kal kö tött szer zõ dé sek ben al kal ma zott tisz tes ség -
te len fel té te lek rõl  szóló 93/13/EGK irány elve vo nat ko zá -
sá ban;”

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

(Az Euró pai Par la ment nek és a Ta nács nak a fo gyasz tói
ér de kek vé del me ér de ké ben a jog sér tés meg szün te té sé re
irá nyuló el já rá sok ról  szóló 98/27/EK irány elve mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott irány el vek kel az össze egyez tet he tõ -
sé get a kö vet ke zõ jog sza bá lyok te rem tik meg:)

„j) a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény 248.  §-ának (1)–(3) be kez dé se, 277.  §-ának
(1)–(3) be kez dé se, 305.  §-ának (2) be kez dé se, 305/A.  §-a,
306.  §-ának (1)–(2) és (5) be kez dé se, 307.  §-ának (2) be -
kez dé se, 308.  §-ának (4) be kez dé se, 308/A.  §-ának (2) be -
kez dé se, 309.  §-ának (1) be kez dé se, 311.  §-a, 685.  §-ának
d)–e) pont ja, valamint a Pol gá ri Tör vény könyv mó do sí tá -
sá ról és egy sé ges szö ve gé rõl  szóló 1977. évi IV. tör vény
ha tály ba lé pé sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 1978. évi 2. tör -
vényerejû ren de let 5/C.  §-ának (2) be kez dé se az Euró pai
Par la ment nek és a Ta nács nak a fo gyasz tá si cik kek adás vé -
te lé nek és a kap cso ló dó jót ál lás nak egyes vo nat ko zá sa i ról
 szóló 1999/44/EK irány elve vo nat ko zá sá ban;”

2.  §

Ez a ren de let 2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy -m inis zter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
valamint a gazdasági és közlekedési

miniszter
7/2006. (II. 8.) KvVM–GKM

együttes rendelete

az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszerérõl
 szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet

módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 89.  § (3) be kez dé sé ben, valamint a
110.  § (8) be kez dés m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

Az egyes kül té ri be ren de zé sek zaj ki bo csá tá sá nak kor lá -
to zá sá ról és a zaj ki bo csá tás mé ré si mód sze ré rõl  szóló
29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együt tes ren de let 1. szá mú
mel lék le té nek he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

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

3.  §

Ez a ren de let a kül té ri be ren de zé sek zaj ki bo csá tá si kö -
ve tel mé nye i re vo nat ko zó 2000/14/EK 2000. má jus 8-i
euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló 
2005/88/EK irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Per sá nyi Mi klós s. k., Dr. Kóka Já nos s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi gaz da sá gi és köz le ke dé si

mi nisz ter mi nisz ter
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Melléklet a 7/2006. (II. 8.) KvVM–GKM együttes rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együt tes ren de let hez]

A zajkibocsátási határértékkel rendelkezõ berendezések határértékei

Sor-
szám

A be ren de zés faj tá ja

Tel je sít mény,
P (kW)

Vil la mos tel je sít -
mény, Pe1

(1) kW
A be ren de zés
tö me ge, m kg

 Vá gá si szé les ség,
L cm

A hang tel je sít mény szint-ha tár ér ték
dB/1 pW

I. ütem,
2002. ja nu ár 3-tól

II. ütem,
2006. ja nu ár 3-tól

1. Épí tõ ipa ri te her eme lõk (rob ba nó mo to ros haj tás sal) P£15 96 93

P>15 83+11 lg P 80+11 lg P

2. Dön gö lõ gé pek (vib rá ló hen ge rek, lap vib rá to rok és
vib rá ci ós dön gö lõ gé pek)

P£8 108 105(2)

8<P£70 109 106(2)

P>70 89+11 lg P 86+11 lg P(2)

3. Dön gö lõ gé pek (nem vib rá ló hen ger rel) P£55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

4. Komp resszo rok P£15 99 97

P>15 97+2 lg P 95+2 lg P

5. Kézi be ton tö rõ és fej tõ ka la pá csok m£5 107 105

15<m<30 94+11 lg m 92+11 lg m(2)

m³30 96+11 lg m 94+11 lg m

6. Épí tõ ipa ri csör lõk (rob ba nó mo to ros haj tá sú) P£15 96 93

P>15 83+11 lg P 80+11 lg P

7. Föld to lók (lánc tal pas) P£55 106 103(2)

P>55 87+11 lg P 84+11 lg P(2)

8. Föld to lók (ke re kes) P£55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

9. Döm pe rek P£55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

10. Hid ra u li kus vagy kö te les kot rók P£15 96 93

P>15 83+11 lg P 80+11 lg P

11. Kot ró-ra ko dók (lánc tal pas) P£55 106 103

P>55 87+11 lg P 84+11 lg P

12. Kot ró-ra ko dók (ke re kes) P£55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

13. Föld gya luk P£55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

14. Hid ra u li kus nyo más fo ko zók P£55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P



2006/14. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1061

Sor-
szám

A be ren de zés faj tá ja

Tel je sít mény,
P (kW)

Vil la mos tel je sít -
mény, Pe1

(1) kW
A be ren de zés
tö me ge, m kg

 Vá gá si szé les ség,
L cm

A hang tel je sít mény szint-ha tár ér ték
dB/1 pW

I. ütem,
2002. ja nu ár 3-tól

II. ütem,
2006. ja nu ár 3-tól

15. Ta laj- és sze mét tö mö rí tõ hom lok ra ko dók P£55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

16. Fû nyí rók, gyep vá gók/gyep sze gély vá gók L£550 96 94(2)

50<L£70 100 98

70<L£120 100 98(2)

L>120 105 103(2)

17. Vil lás eme lõ tar gon cák bel sõ égé sû mo tor haj tás sal,
ellen súllyal

P£55 104 101(2)

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P(2)

18. Ra ko dó gé pek (lánc tal pas) P£55 106 103

P>55 87+11 lg P 84+11 lg P(2)

19. Ra ko dó gé pek (ke re kes) P£55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

20. Mo bil da ruk P£55 104 101(3)

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P(3)

21. Mo to ros ka pák 96 93

22. Út bur ko lat ra kó gé pek P£55 104 101(2)

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P(2)

23. Áram fej lesz tõ ge ne rá to rok Pel£2 97+lg Pel 95+lg Pel

2<Pel£10 98+lg Pel 96+lg Pel

Pel>10 97+lg Pel 95+lg Pel

24. To rony da ruk 98+lg P 96+lg P

25. He gesz tõ ge ne rá to rok Pel£2 97+lg Pel 95+lg Pel

2<Pel£10 98+lg Pel 96+lg Pel

Pel>10 97+lg Pel 95+lg Pel

(1) Pel he gesz tõ ge ne rá to rok nál a szo ká sos he gesz tõ áram szor za ta a szo ká sos he gesz tõ fe szült ség gel a gyár tó ál tal meg adott leg ki sebb ki töl té si té nye zõ mel lett.
Pel áram fej lesz tõ ge ne rá to rok nál: pri mér tel je sít mény az MSZ-ISO 8525–1:2001 szab vány 13.3.2. pont ja sze rint.

(2) A kö vet ke zõ be ren de zé sek ese té ben to vább ra is az I. ütem ha tár ér té kei ha tá lyo sak, a II. ütem re meg adott ha tár ér té kek csak tá jé koz ta tó jel le gû ek:
– kéz zel tolt vib rá ló hen ge rek,
– lap vib rá to rok (>3 kW),
– vib rá ci ós dön gö lõ gé pek,
– föld to lók (acél lánc talp pal),
– ra ko dó gé pek (acél lánc talp pal >55 kW),
– vil lás eme lõ tar gon ca bel sõ égé sû mo tor ral, el len súllyal,
– nagy tö mö rí tõ ere jû, le hú zó lap pal fel sze relt út bur ko lat ra kó gé pek,
– bel sõ égé sû mo to ros kézi be ton tö rõk és fej tõ ka la pá csok (15<m<30),
– fû nyí rók, gyep vá gók/gyep sze gély vá gók.

(3) Az egy mo to ros mo bil da ruk ese té ben a II. ütem re vo nat ko zó ha tár ér té kek 2008. ja nu ár 4-én lép nek élet be, ezt meg elõ zõ en az I. ütem re vo nat ko zó ha tár ér té -
ke ket kell al kal maz ni.
A meg en ge dett hang tel je sít mény szint ér té ke ket a leg kö ze leb bi egész szám ra (a 0,5-nél ki sebb ér ték nél le fe lé, 0,5-tel egyen lõ vagy an nál na gyobb ér té kek -
nél fel fe lé) kell ke re kí te ni.



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
8/2006. (II. 8.) KvVM

rendelete

a Liget-patak menti Természetvédelmi Terület
létesítésérõl

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, valamint 85.  § b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

Vé det té nyil vá ní tom Li get-pa tak men ti Ter mé szet vé -
del mi Te rü let el ne ve zés sel az Ág fal va 024/27–31,
valamint a Sop ron 0775/2, 0797/4, 0799/4, 0799/14 in gat -
lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú, össze sen 27,3 hek tár
ki ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a tér ség utol só szu bal pin,
hegy lá bi rét je i nek és azok élõ vi lá gá nak meg õr zé se.

3.  §

(1) A Li get-pa tak men ti Ter mé szet vé del mi Te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé sét – a ter mé szet vé del mi ke ze lé si
terv ben fog lal tak nak meg fele lõen – a Fer tõ-Han ság Nem -
ze ti Park Igaz ga tó ság lát ja el.

(2) A Li get-pa tak men ti Ter mé szet vé del mi Te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét e ren de let mel lék le te tar tal -
maz za.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Gom bos András s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz té ri u mi

po li ti kai államtitkár

Melléklet
a 8/2006. (II. 8.) KvVM rendelethez

A Liget-patak menti Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

Õriz ze meg a Li get-pa tak ön tés te rü le tén ta lál ha tó üde
ré te ket, láp ré te ket és ki szá ra dó lápréteket.

Biz to sít sa a te rü le ten ta lál ha tó vé dett ter mé sze ti ér té kek 
hosszú távú fenn ma ra dá sát.

Biz to sít son le he tõ sé get a te rü let to váb bi ál lat ta ni és nö -
vény ta ni ér té ke i nek fel tá rá sá ra, valamint az is mert ter mé -
sze ti ér té kek rész le tes vizsgálatát célzó kutatásoknak.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A te rü le ten át fo lyó, a te rü let rõl vi zet el ve ze tõ csa tor -
nák, ár kok mû kö dé sé nek szabályozása.

– A ter mé szet vé del mi szem pont ból ér té kes fa jok élõ -
he lye i nek ro vá sá ra ter jesz ke dõ fa- és cser je fa jok, valamint 
a nád vissza szo rí tá sa, ter jesz ke dé sük megakadályozása.

– A te rü let rend sze res ka szá lá sá nak biz to sí tá sa.
– Az il le gá lis hul la dék le ra kás meg aka dá lyo zá sa.
– A ter mé szet vé del mi ku ta tá sok fel té te le i nek biztosí -

tása.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
tilalmak

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és tilalmak

3.1.1. Fa jok vé del me
– A szi bé ri ai nõ szi rom (Iris si bi ri ca) elõ for du lá si he -

lye in a ter mé s éré sé ig ti los ka szál ni. Amennyi ben az elsõ
ka szá lás egyez te tett idõ pont ja a ter mé sek be éré se elõt ti
idõ szak ra esik, a szi bé ri ai nõ szi rom ter mõ he lyén az elsõ
kaszálást el kell hagyni.

3.1.2. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A gyep mû ve lé si ág meg vál toz ta tá sa tilos.
– A ter ve zé si te rü le ten a láp rét fenn ma ra dá sá hoz szük -

sé ges öko ló gi ai víz mennyi sé get, azaz a ta va szi, idõ sza kos, 
se kély víz bo rí tást biz to sí ta ni kell, illetve a láp rét tel jes ki -
szá ra dá sát meg kell akadályozni.

– A te rü le ten ete tõk, szó rók, só zók el he lye zé se, vad te -
nyész tés, vad ki bo csá tás és zárt té ri vad tar tás, valamint
vad föld lé te sí té se, mû ve lé se ti los.

– A te rü let re gép ko csi val be haj ta ni csak ter mé szet vé -
del mi (és víz ügyi) ke ze lé si te vé keny ség keretében szabad.

3.2. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si mó dok, kor lá to zá sok és tilalmak

3.2.1. Gye pek ke ze lé se
– A te rü let évi két sze ri ka szá lá sát biz to sí ta ni kell. A ta -

va szi ka szá lást má jus vé gén vagy jú ni us ban, az õszi ka szá -
lást szep tem ber és ok tó ber fo lya mán kell el vé gez ni. A ka -
szá lá sok so rán a te rü let 10%-át éves váltásban érintetlenül
kell hagyni.

– A ka szá lás idõ pont ját a nem ze ti park igaz ga tó ság gal
elõ ze tesen egyez tet ni kell. A ka szá lást az el sõ fo kú ter mé -
szet vé del mi ha tó ság idõ sza ko san korlátozhatja.

– A gye pen meg te le pe dett cser jé ket a víz el ve ze tõ árok
men ti cser jés sáv ki vé te lé vel el kell tá vo lí ta ni. A cser je sáv
ter jesz ke dé sét meg kell akadályozni.

– Ti los a gye pek fe lül ve té se, la zí tá sa, mû trá gyá zá sa,
szántása.
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– A le ka szált és be bál ázott szé nát a ka szá lás idõ pont ját
kö ve tõ 1 hó na pon be lül le kell hor da ni a területrõl.

– A ter ve zé si te rü le ten a le ge lõ gaz dál ko dás tilos.

3.2.2. Ki vett te rü le tek ke ze lé se
– A te rü le ten meg lé võ vagy lé te sí ten dõ víz kor mány zó

be ren de zé sek kel biz to sí ta ni kell a te rü let öko ló gi ai víz -
igényét.

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
4/2006. (II. 8.) NKÖM

rendelete

a helyi önkormányzatok részére a hivatásos
önkormányzati zenekarok és énekkarok mûködésére

adható támogatások igénybevételének rendjérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény 5. szá mú mel lék le te 9. pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
hi va tá sos ze ne kart és ének kart fenn tar tó vagy hi va tá sos
ze ne kart és ének kart tá mo ga tó he lyi ön kor mány za tok ra
ter jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban hi va tá sos ön kor mány za ti 
ze ne kar és ének kar (a továb biak ban együtt: együt tes) a
2006. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en nyil ván tar tás ba vett, a he lyi 
ön kor mány zat ál tal lét re ho zott és fenn tar tott költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ együt tes, to váb bá a he lyi ön kor mány zat 
ál tal ala pí tott és ki zá ró la gos tu laj do ná ban lévõ, és a he lyi
ön kor mány zat tal köz hasz nú meg ál la po dást kö tött köz -
hasz nú tár sa sá gi for má ban mû kö dõ szer ve zet, valamint az
olyan ön ál ló jogi sze mé lyi sé gû hi va tá sos együt tes,
amellyel vagy amely nek fenn tar tó já val a he lyi ön kor -
mány zat 2004. szep tem ber 1-je elõtt hosszú távú – leg -
alább 5 éves – köz szol gál ta tá si szer zõ dést kö tött.

2.  §

Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott együt te sek kö zül az ré sze -
sül het a tá mo ga tás ból

a) amely nek alap te vé keny sé ge ko moly ze nei mû vek
elõ adá sa,

b) amely több sé gé ben fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett -
ség gel ren del ke zõ tag ja it a fenn tar tó ál tal vagy a köz hasz -
nú meg ál la po dás ban, illetve a köz szol gál ta tá si szer zõ dés -
ben meg ál la pí tott – az alap te vé keny ség el lá tá sá hoz szük -
sé ges, a szak mai nor mák nak meg fe le lõ lét szám ban – tar -

tós, leg alább 1 éves mun ka vi szony ban vagy mun ka vég -
zés re irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatja, és

c) amely az alap te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges,
meg fe le lõ tár gyi fel té te lek kel, valamint ön ál ló mû vé sze ti
és ad mi niszt ra tív ve ze tés sel ren del ke zik.

3.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés ál tal az együt te sek mû kö dé -
si ki adá sa i ra a 2006. évre elõ irány zott 1010 mil lió Ft-ot az
érin tett he lyi ön kor mány za tok olyan cé lok meg va ló sí tá sá -
hoz kap hat ják, ame lyek elõ se gí tik a hi va tá sos együt te sek
mû vé szi szín vo na lá nak eme lé sét és egy út tal javítják azok
tevékenységének feltételeit.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél nak mi nõ sül
kü lö nö sen

a) az olyan ze nei ese mé nyek meg va ló sí tá sa, ame lyek -
ben ki fe je zés re jut az érin tett he lyi ön kor mány zat nak a ze -
nei ér té kek lét re ho za ta la, meg õr zé se, a ha gyo má nyok ápo -
lá sa és az if jú ság ze nei ne ve lé se ér de ké ben tör té nõ fe le lõs -
ség vál la lá sa,

b) bel föl di és kül föl di ven dég sze rep lé sek szer ve zé se,

c) az együt tes tag jai mun ká já nak el is me ré se.

4.  §

(1) A 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott összeg bõl a
he lyi ön kor mány za tok pá lyá za ti el já rás ke re té ben ré sze -
sül het nek támogatásban.

(2) A tá mo ga tás mér té két a he lyi ön kor mány za tok ál tal
a pá lyá zat ban szol gál ta tott ada tok, valamint az együt tes -
nek a köz pon ti költ ség ve tés bõl jut ta tott egyéb be vé te le
figye lembe véte lével a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz -
te re (a továb biak ban: mi nisz ter) ál tal fel kért szak mai bi -
zott ság javaslata alapján a miniszter állapítja meg.

5.  §

(1) A pá lyá za ti fel hí vást a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség
Mi nisz té ri u ma (a továb biak ban: mi nisz té rium) ille té kes
szer ve ze ti egy sé ge ál lít ja össze, és azt a miniszter hagyja
jóvá.

(2) A pá lyá za ti fel hí vást és a hoz zá kap cso ló dó adat la -
pot a mi nisz té rium a hi va ta los lap já ban és a hon lap ján te -
szi köz zé leg ké sõbb az adott költ ség ve té si év február 27.
napjáig.

(3) A pá lyá za ti fel hí vás ban a pá lyá zat be nyúj tá sá nak
ha tár ide jét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy arra a pá lyá za ti
fel hí vás köz zé té te lé tõl szá mít va leg alább 15 nap tá ri nap
áll jon ren del ke zés re.
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(4) A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá zat cél ját,
b) a pá lyá zat ked vez mé nye zett je i nek kö rét,
c) a pá lyá zat azo no sí tó szá mát,
d) a pá lyá zat tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it,
e) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét, cí mét,
f) a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide jét,
g) a be nyúj tan dó pá lyá za tok pél dány szá mát,
h) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak szem pont rend sze rét,
i) a pá lyá zat ra be nyúj tott do ku men tu mok kal kap cso la -

tos hi ány pót lás le he tõ sé gét, fel té te le it,
j) egyéb, a mi nisz té rium ál tal szük sé ges nek tar tott kö -

ve tel mé nye ket.

(5) A pá lyá zó ál tal be nyúj tott ké re lem nek tar tal maz nia
kell:

a) a pá lyá zó ne vét, szék he lyét (cí mét), te le fon- és te le -
fax szá mát, valamint elekt ro ni kus el ér he tõ sé gét;

b) a pá lyá za ti fel hí vás alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tás -
ból meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé keny sé gek, fel ada tok, ki -
adá sok és azok költ ség igé nyé nek rész le tes is mer te té sét;

c) a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt egyéb ada to kat.

(6) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a) az együt tes ala pí tó ok ira tát vagy a köz hasz nú, illetve 

a köz szol gál ta tá si szer zõ dést,
b) a he lyi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott vagy tá mo ga -

tott együt tes ja vá ra az ön kor mány za ti költ ség ve té si ren de -
let ben meg ha tá ro zott – a be ru há zá si és fel újí tá si elõ irány -
za tok kal csök ken tett – ön kor mány za ti hoz zá já ru lás össze -
gé rõl  szóló ki mu ta tást együt te sen kén ti bon tás ban,

c) a pá lyá za ti fel hí vás mel lék le tét ké pe zõ adat la pot az
együt tes ál tal ki tölt ve és a he lyi ön kor mány zat ál tal el len -
je gyez ve, valamint a pá lyá za ti ki írás ban meg adott cím re
elekt ro ni kus vál to zat ban is,

d) az adott évad mû sor fü ze tét és hi va ta los pró ba -
rend-ter ve ze tét.

6.  §

A he lyi ön kor mány za tok a tá mo ga tást a szék he lyük sze -
rint ille té kes Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga, 
illetve a Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság) út ján igény lik a pá lyá za ti
ki írás ban meg adott ha tár idõ ig.

Az Igaz ga tó ság az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 64/B.  § (3) be kez dé sé nek meg fele lõen
meg vizs gál ja a tá mo ga tá si igényt, és leg ké sõbb már ci us
27-ig vé le mé nyé vel együtt to váb bít ja a mi nisz té ri um nak.
Az Igaz ga tó ság az ön kor mány za tok szá má ra a hi á nyok
pót lá sá ra leg fel jebb nyolc na pos ha tár idõt ad.

7.  §

(1) A dön tés rõl a mi nisz té rium a tárgy év áp ri lis 7-ig ér -
te sí ti a tá mo ga tás ban ré sze sült ön kor mány za to kat, és ezzel 
egy ide jû leg az érin tett ön kor mány za tok és a ré szük re jó vá -
ha gyott tá mo ga tá si összeg jegy zé két utal vá nyo zás cél já -
ból meg kül di a Bel ügy mi nisz té ri um nak.

(2) A meg ítélt tá mo ga tást egy összeg ben a Ma gyar Ál -
lam kincs tár fo lyó sít ja áp ri lis 26-ig a he lyi ön kor mány za -
tok költ ség ve té si el szá mo lá si számlájára.

8.  §

(1) Az ön kor mány zat a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel -
hasz ná lá sá ról a tárgy év ben de cem ber 31-i ha tár nap pal, a
min den ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te -
les el szá mol ni. A tá mo ga tás nak a tárgy év de cem ber 31-én
fel adat tal ter helt ma rad vá nyá val a tárgyévet követõ év
június 30-ig kell elszámolni.

(2) Amennyi ben az ön kor mány zat a tá mo ga tást vagy
annak egy ré szét jog ta la nul vet te igény be, azt nem a meg -
je lölt fel adat ra hasz nál ta fel, vagy a tá mo ga tá sok igény lé -
sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, a tá mo ga tást a köz pon ti 
költ ség ve tés ja vá ra kö te les vissza fi zet ni. A jog ta la nul
igény be vett összeg után a he lyi ön kor mány zat a jegy ban ki 
alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ka ma tot fi zet
a jog ta lan igény be vé tel nap já tól a vissza fi ze tés nap já ig.

(3) A tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek és az el szá mo lás
sza bály sze rû sé gé nek vizs gá la tát az Igaz ga tó sá gok végzik.

(4) A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát – az erre kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott szer ve ken túl me nõ en – al ka lom -
sze rû en, hely szí ni ellen õr zés ke re té ben a mi nisz té rium is
el len õriz he ti.

(5) Ha a he lyi ön kor mány zat a költ ség ve té si ren de le té -
ben e cél ra sa ját for rás ból ter ve zett tá mo ga tá sát csök ken ti,
az ere de ti elõ irány zat és a tény le ge sen tel je sí tett sa ját tá -
mo ga tás után szá mí tott ze ne ka ri, ének ka ri mû köd te té si tá -
mo ga tás kü lön bö ze té re nem jo go sult, kö te les azt a köz -
pon ti költ ség ve tés nek vissza utal ni.

9.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba. Ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a he lyi ön kor -
mány za tok ré szé re a hi va tá sos ön kor mány za ti ze ne ka rok
és ének ka rok fenn tar tá sá ra ad ha tó tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek rend jé rõl  szóló 5/2005. (II. 15.) NKÖM ren -
delet.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
2/2006. (II. 8.) OGY

határozata

az Alkotmánybíróság egy tagjának megválasztásáról*

Az Or szág gyû lés az Alkot mány 32/A. §-ának (4) be kez -
dé sé ben fog lal tak alap ján, 2006. feb ru ár 24. nap já tól

Dr. Pa czo lay Pé tert

az Alkot mány bíró ság tag já vá meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Kis Zol tán s. k., Vin cze Lász ló s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
3/2006. (II. 8.) OGY

határozata

az Országos Választási Bizottság tagjainak
megválasztásáról**

A vá lasz tá si el já rás ról szóló 1997. évi C. tör vé ny
23. §-ának (4) be kez dé se alap ján az Or szág gyû lés az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság tag já nak

Dr. Fa ze kas Ma ri an nát,
Dr. Hal mai Gá bort,
Dr. Mol nár Mik lóst,

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 6-i ülés nap ján
 fogadta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 6-i ülés nap ján
 fogadta el.

Dr. Ivan csics Im rét és
Dr. Szi ge ti Pé tert,

az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság pót tag já nak

Dr. Tóth Ká rolyt és
Dr. Be re gi Zol tánt

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Po do lák György s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
4/2006. (II. 8.) OGY

határozata

az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti
Programjáról szóló 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat

módosításáról*

1. Az Or szág gyû lés mó do sít ja az Egész ség Év ti ze dé -
nek Jo han Béla Nem ze ti Prog ram já ról szóló 46/2003.
(IV. 16.) OGY ha tá ro za tot az aláb bi ak sze rint:

Az Egész ség Év ti ze dé nek Jo han Béla Nem ze ti Prog -
ram já ról szóló 46/2003. (IV. 16.) OGY ha tá ro zat (a to váb -
bi ak ban: Ha tá ro zat) mel lék le tét ké pe zõ „Egész ség Év ti ze -
dé nek Jo han Béla Nem ze ti Prog ram ja” stra té gi ai prog ram
el ne ve zé se „Egész ség Év ti ze dé nek Nép egész ség ügyi
Prog ram ja” el ne ve zés re mó do sul. Ahol a Ha tá ro zat és
mel lék le te „Egész ség Év ti ze dé nek Jo han Béla Nem ze ti
Prog ram ját” em lí ti, ott a to váb bi ak ban „Egész ség Év ti ze -
dé nek Nép egész ség ügyi Prog ram ja” ér ten dõ.

2. Je len ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Kis Zol tán s. k., Vin cze Lász ló s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 6-i ülés nap ján
 fogadta el.
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Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
3/2006. (II. 8.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vá nyok,
bí rói kez de mé nye zés és al kot mány jo gi pa na szok tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a tár sas há -
zak ról  szóló 2003. évi CXXXIII. tör vény 42.  § (1) be kez -
dé se má so dik mon da ta, amely sze rint „A ha tár idõ el mu -
lasz tá sa jog vesz tés sel jár.”, alkot mány elle nes, ezért azt
meg sem mi sí ti.

A meg sem mi sí tett ren del ke zés a ha tá ro zat köz zé té te lé -
nek nap ján vesz ti ha tá lyát.

A 42.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad ha -
tály ban:

„42.  § (1) Ha a köz gyû lés ha tá ro za ta jog sza bály vagy az
ala pí tó ok irat, ille tõ leg a szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály zat
ren del ke zé sét sér ti, vagy a ki sebb ség jo gos ér de ke i nek lé -
nye ges sé rel mé vel jár, bár mely tu laj do nos társ ke re set tel
kér he ti a bí ró ság tól a ha tá ro zat ér vény te len sé gé nek meg ál -
la pí tá sát a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott hat van na -
pon be lül.”

2. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a tár sas -
ház ról  szóló 1997. évi CLVII. tör vény 2003. de cem ber
31-ig ha tály ban volt 32.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta, amely sze rint „A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tés sel
jár.”, alkot mány elle nes, ezért az a Fõ vá ro si Bí ró ság mint
má sod fo kú bí ró ság ál tal az 53.Pfv.21.813/2004/2. szá mú
vég zés sel be fe je zett ügy ben, és a Mis kol ci Vá ro si Bí ró ság
elõtt 9.P.20.120/2005. szám alatt fo lya mat ban lévõ el já -
rás ban nem al kal maz ha tó.

3. Az Alkot mány bíró ság a tár sas há zak ról  szóló 2003.
évi CXXXIII. tör vény 1.  § (1) be kez dé se, 3.  § (2)–(3) be -
kez dé se, 5.  § (1) be kez dé se, 8.  § (1) be kez dé se, 10.  §
(2) be kez dé se, 13.  § (1) be kez dé se, 14.  § (1) be kez dé se,
18.  § (1)–(2) be kez dé se, 20.  § (1) be kez dés d) pont ja, 23.  §
(2) be kez dé se, 25.  § (1) be kez dé se, 30.  § (1)–(2) be kez dé -
se, 31.  §-a, 32.  § (1) és (3) be kez dé se, 33.  § (1) be kez dé se,
35.  § (2) be kez dé se, 42.  § (1) be kez dés elsõ mon da ta,
50.  §-ának má so dik mon da ta, 51.  § (1) be kez dés d) pont ja,
56.  § 3. pont ja, 63.  § (2) be kez dé se, 63.  § (3) be kez dé se

alkotmány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyuló in dít vá nyo kat el uta sít ja.

4. Az Alkot mány bíró ság a la ká sok és he lyi sé gek bér le -
té re, valamint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá -
lyok ról  szóló 1993. évi LXXVIII. tör vény 79.  § (2) be kez -
dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg -
sem mi sí té sé re irá nyuló in dít ványt el uta sít ja.

5. Az Alkot mány bíró ság a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény 254.  § (1) be kez dé se és
578/I.  §-a alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít ványt el uta sít ja.

6. Az Alkot mány bíró ság a mu lasz tás ban megnyilvá -
nuló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyuló in dít -
vá nyo kat el uta sít ja.

7. Az Alkot mány bíró ság a tár sas ház ról  szóló 1997. évi
CLVII. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló 
in dít vány tár gyá ban az el já rást meg szün te ti.

8. Az Alkot mány bíró ság a tár sas ház ról  szóló 1997. évi
CLVII. tör vény 9.  § (2) be kez dé se ér tel me zé sé re irá nyuló
in dít ványt vissza uta sít ja.

9. Az Alkot mány bíró ság a Csong rád Me gyei Bí ró ság
1.Pf.21039/2001/5. szá mú ha tá ro za ta és más ha tó sá gi in -
téz ke dé sek, ha tá ro za tok ellen be nyúj tott al kot mány jo gi
pa naszt vissza uta sít ja.

10. Az Alkot mány bíró ság a tár sas ház ról  szóló 1997.
évi CLVII. tör vénynek a Leg fel sõbb Bí ró ság mint fe lül -
vizs gá la ti bí ró ság elõtt Pfv.20.424/2002/4. szám alatt fo -
lya mat ban volt el já rás ban al kal ma zott 32.  §-a ellen be -
nyúj tott al kot mány jo gi pa naszt vissza uta sít ja.

11. Az Alkot mány bíró ság azt az in dít ványt, amely a
tár sas ház ról  szóló 1997. évi CLVII. tör vény 1.  § (1) be kez -
dé se, 3.  § (1)–(2) be kez dé se, 6.  § (1)–(3) be kez dé se, 9.  §
(1)–(3) be kez dé se, 10.  §-a, 11.  § (2) be kez dé se, 12.  §
(2)–(4) be kez dé se, 13.  § (1) be kez dé se, 14.  § (1) be kez dé -
se, 16.  § (1)–(2) be kez dé se, 17.  § (2) be kez dé se, 18. §-a,
21.  § (1)–(3) be kez dé se, 22–38.  §-ai alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tát kez de mé nyez te, vissza -
uta sít ja.

12. Az Alkot mány bíró ság a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
 szóló a 1959. évi IV. tör vé ny 254.  § (1) be kez dé se to váb bá
a tár sas ház ról  szóló 1997. évi CLVII. tör vény 14.  § (1) be -
kez dés d) pont ja, (2) be kez dé se és 24.  §-a nem zet kö zi
egyez mény be üt kö zé sé nek vizs gá la tá ra irá nyuló in dít -
ványt vissza uta sít ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.
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INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz szá mos in dít vány ér ke zett
a tár sas ház ról  szóló 1997. évi CLVII. tör vény (a továb -
biak ban: Ttv.) hatályba lépését köve tõen. A Ttv. a tár sas -
ház ról  szóló 1977. évi 11. tör vényerejû ren de le tet
(a továbbiak ban: Tvr.) vál tot ta fel, de az új ra sza bá lyo zás -
nál a tör vényhozó te kin tet tel volt a tár sas ház-tu laj don ról
 szóló 1924. évi XII. tör vénycikk meg ol dá sa i ra.

A Ttv. sze rint a tár sas ház-tu laj don az in gat la non fenn -
álló tu laj don kö zös ség sa já tos for má ja ma radt.

A Ttv. szá mos vál to zást ho zott a Tvr. ren del ke zé se i hez
ké pest.

Szû kült az a kör, ahol a dön tés ho za tal hoz va la mennyi
tu laj do nos társ hoz zá já ru lá sa szük sé ges; a min den na pi mû -
kö dés hez szük sé ges, fõ ként szer ve zé si és a ren des gaz dál -
ko dás kö rét meg nem ha la dó gaz dál ko dá si kér dé sek ben a
Ttv. ru gal ma sabb több sé gi sza va zást tesz le he tõ vé.

A Ttv. a la kó épü let ren del te té sé nek meg õr zé se cél já ból
le he tõ sé get biz to sí t a tu laj do nos tár sak szá má ra, hogy az
ala pí tó ok irat ban meg ha tá roz has sák a kü lön tu laj don ban
lévõ la kás és he lyi ség hasz ná la tá nak, hasz no sí tá sá nak
olyan kor lá ta it, amely össz hang ban van a tár sas ház cél já -
val, mû kö dé sé vel.

Le he tõ vé tet te a tör vény, hogy a kö zös költ ség hez kap -
cso ló dó kö te le zett sé gek tu laj do nos tár sak kö zöt ti meg osz -
tá sát az ala pí tó ok irat, vagy a szer ve ze ti-mû kö dé si sza -
bály zat a tu laj do ni há nyad tól el té rõ en is meg ál la pít has sa.

Új sza bály, hogy a kö zös ség a köz gyû lés több sé gi ha tá -
ro za ta alap ján kér he ti a bí ró ság tól a kö zös tu laj don meg -
szün te té sét.

Az in dít vá nyok zöm mel az új, vál to zást hozó ren del ke -
zé se ket ki fo gás ol ták. Az in dít vá nyo kat az Alkot mány bíró -
ság a Ttv.-ben fog lalt egyes ren del ke zé sek sor rend jé ben,
tar tal muk sze rint bí rál ta el, azok lé nye ge az aláb bi ak sze -
rint fog lal ha tó össze:

1.1. Egy in dít vá nyo zó sze rint a Ttv. 1.  § (1) be kez dé se,
5.  § (1) be kez dé se és 9.  § (1) be kez dé se a jog ál lam hoz tar -
to zó jog biz ton sá got sér ti, mert el lent mon dá so sak a tár sas -
ház lét re jö ve te le sza bá lyai; nem le het tud ni, hogy a tár sas -
ház mi kor jön lét re a tör vény ere jé nél fog va és mi kor el ha -
tá ro zás tól füg gõ en, to váb bá me lyik eset ben mi a bí ró ság
fel ada ta.

1.2. Egy má sik in dít vá nyo zó úgy véli, hogy a Ttv. 2.  §
(1) be kez dé se a tu laj don hoz való alap ve tõ jo got és az
Alkot mány 70/I.  §-át sér ti, mert utal a Ttv. 3.  § (2) be kez -
dé sé re és 19.  §-ára. Ezek a sza bá lyok pe dig le he tõ vé te -
szik, hogy az ala pí tó ok irat fel ha tal ma zá sa alap ján a kö zös
tu laj don nal kap cso la tos el ide ge ní tés jo gát a kö zös ség gya -
ko rol ja, ha az in gat lan rész ön ál ló in gat lan ként ki ala kít ha -
tó; to váb bá fel jo go sít ják a tu laj do nos tár sat, hogy a köz -
gyû lés ha tá ro za ta alap ján kér hes se a bí ró ság tól a kö zös tu -
laj don ban álló olyan épü let rész re, amely ön ál ló in gat lan -

ként ki ala kít ha tó, vagy amellyel a meg le võ kü lön tu laj don
tár gya bõ vít he tõ, a kö zös tu laj don meg szün te té sét. Mind ez 
szin tén a tu laj don hoz való alap ve tõ jogot sérti.

1.3. Több in dít vá nyo zó sze rint a Ttv. 3.  § (2) be kez dé se 
a tu laj don hoz való alap ve tõ jo got sér ti, mert a kö zös tu laj -
don nal kap cso la tos el ide ge ní tés jo gát a kö zös ség gya ko -
rol hat ja az összes tu laj do ni há nyad leg alább két har ma dos
több sé gé vel ren del ke zõ tu laj do nos tár sak igen lõ sza va za -
tá val.

Má sok sze rint vi szont a Ttv. 3.  § (2) be kez dé se, amely a
kö zös tu laj don nal kap cso la tos el ide ge ní tés rõl szól, és a
11.  § (2) be kez dé se, amely az ala pí tó ok irat meg vál toz ta tá -
sá ra tar tal maz sza bá lyo zást, arány ta la nul meg ne he zí ti,
adott eset ben le he tet len né te szi, hogy az in gat lan tu laj do -
no sa a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény ben (a továb biak ban: Ptk.) rög zí tett ren del ke zé si jo -
gát gya ko rol ja; ez az Alkot mány 13.  § (1) be kez dé sét sér ti, 
mert az Alkot mány alap jog ként el is me ri a tu laj don szer zé -
sé nek jo gát. Sé rül a köz tu laj don és a ma gán tu laj don
egyen jo gú sá gá nak és egyen lõ vé del mé nek elve is.

Van olyan in dít vány is, amely sze rint a Ttv. 3.  § (2) be -
kez dé se, 6.  § (1) és (2) be kez dé se, 12.  § (3) be kez dé se és
17.  § (2) be kez dé se az Alkot mány 56.  §-át, 70.  § (4) be kez -
dé sét és 70/A.  §-át sér ti, mert ezek a sza bá lyok – az in dít -
vá nyo zó ál tal ja va solt leg alább 90%-os több ség he lyett –
meg ha tá ro zott kér dé sek ben a csu pán 2/3-os több sé gû dön -
tés ho za talt te szik le he tõ vé a tu laj do ni há nyad vagy a köz -
gyû lé sen résztve võk ará nyá ban.

1.4. Töb ben tá mad ják a Ttv. 3.  § (3) be kez dé sét, amely
ki mond ja, hogy a kö zös ség egé szét ter he lõ kö te le zett ség
tel je sí té sé ért a tu laj do nos tár sak tu laj do ni há nya duk – vagy 
az ala pí tó ok irat ban, ille tõ leg a szer ve ze ti-mû kö dé si sza -
bály zat ban et tõl el té rõ en meg ha tá ro zott mér ték – sze rint
fe lel nek az egy sze rû (sor tar tá sos) ke zes ség sza bá lyai sze -
rint; ez a sza bály ab ban a ré szé ben, amely ben az egy sze rû
(sor tar tá sos) ke zes ség re utal, az Alkot mány 13.  § (1) be -
kez dé sé vel el len té tes. Az az egy sze rû (sor tar tá sos) ke zes -
ség sza bá lya i ra való uta lás ból az in dít vá nyo zók sze rint az
kö vet ke zik, hogy a tu laj do nos tár sak fe le lõs sé ge egye tem -
le ges, már pe dig ez a tu laj do ni há nyad sze rin ti fe le lõs sé get
meg ha la dó fe le lõs sé get je len t, ami az Alkot mány hi vat ko -
zott sza bá lyá ba üt kö zik.

Má sok sze rint a Ttv. 3.  § (3) be kez dé se az Alkot mány
70/A.  § (1) be kez dé sét, 17.  §-át, 70/E.  § (1)–(2) be kez dé sét 
is sér ti, mert a tör vény ál tal lét re ho zott kény szer ke zes ség
kü lön bö zõ is me ret len sze mé lye ket együtt, azo no san kö te -
lez, má sok – fi zet ni nem tu dók vagy nem aka rók – he lyett
fi ze tés re.

1.5. Töb ben tá mad ják a Ttv. 12.  § (3) be kez dé sét,
amely nek ér tel mé ben la kó épü let ben lévõ tár sas ház ban a
köz gyû lés leg alább 2/3-os sza va zat több sé gû ha tá ro za tá val 
meg tilt hat ja a kü lön tu laj don ban lévõ nem la kás cél já ra
szol gá ló he lyi ség hasz ná la ta, hasz no sí tá sa mód já nak meg -
vál toz ta tá sát, to váb bá a (4) be kez dést, amely ki mond ja,
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hogy jog sza bály ban meg ha tá ro zott en ge dély hez kö tött te -
vé keny ség hez az en ge dély ak kor ad ha tó ki, ha a ha tó ság
fel hí vá sá ra – 30 na pos ha tár idõn be lül – a köz gyû lés nem
ho zott til tó ha tá ro za tot; e sza bá lyok sér tik a tu laj don hoz
való alap ve tõ jo got, a tu laj do ni for mák egyen jo gú sá gá nak
el vét, a vál lal ko zás jo gát és a jog ál lam hoz tar to zó jog biz -
ton sá got.

[Utóbb az egyik in dít vá nyo zó az új tár sas há zi tör vény
18.  § (1) és (2) be kez dé sé re tar tot ta fenn in dít vá nyát.]

1.6. Egy in dít vá nyo zó sze rint a Ttv. 13.  § (1) be kez dés
d) pont ja, amely sze rint a tu laj do nos társ kö te les a la ká sá -
ban ter ve zett épít ke zés rõl ér te sí te ni a kö zös kép vi se lõt,
ille tõ leg az in té zõ bi zott ság el nö két, a tu laj don hoz való
alap ve tõ jo got sér ti, mert ez a jog ak kor ér vé nye sül het ne
meg fele lõen, ha a kö zös ség egé szét érin tõ ko moly mun ká -
lat meg sza va zá sá hoz va la mennyi tu laj do nos társ hoz zá já -
ru lá sa len ne szük sé ges.

1.7. Egy in dít vá nyo zó a Ttv. 14.  § (1) be kez dés d) pont -
ja és (2) be kez dé se ren del ke zé se it tá mad ja, mert e sza bá -
lyok sér tik az Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé se XXI. ülés -
sza kán, 1966. de cem ber 16-án el fo ga dott Pol gá ri és Po li ti -
kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya ki hir de té sé rõl
 szóló 1976. évi 8. tör vényerejû ren de let III. rész 17. cikk
1. pont ját.

1.8. Egy má sik in dít vá nyo zó az zal ér vel, hogy a Ttv.
16.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta – amely sze rint
ha a föld rész let nem ké pe zi har ma dik sze mély tu laj do nát,
kö zös tu laj don ba tar to zik, el tör li és erõ sza ko san be le avat -
ko zik az ala pí tó tu laj do no sok egy más köz ti meg ál la po dá -
sa i ba, ame lyet annak ide jén az ala pí tó ok irat ban rög zí tet -
tek, vagy a jö võ ben rög zí te ni sze ret né nek – sér ti a tu laj do -
no sok Al kot mány ban fog lalt jo ga it, az Alkot mány 8.  §
(1) be kez dé sét, 13.  § (1) be kez dé sét, 54.  § (1) be kez dé sét,
57.  § (5) be kez dé sét.

1.9. Egy in dít vány ban azt ki fo gá sol ják, hogy a Ttv.
24.  § (1) be kez dé se az Alkot mány 70/D., 70/E. és
70/K.  §-át sér ti, mert a jel zá log nem kész te ti elég ha té ko -
nyan fi ze tés re a hát ra lék ba ke rült tu laj do nos tár sat, és így a
be csü le te sen fi ze tõk em lí tett jo gai sé rül nek.

Má sok vi szont a jel zá log jog nem szer zõ dé ses ke let kez -
te té sé rõl  szóló sza bá lyo kat – Ptk. 259.  § (1) be kez dé se,
Ttv. 24.  §-a – tá mad ják, mert sze rin tük ezek sér tik a va -
gyo ni hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nek az Al kot mány -
ban és az ENSZ 1948. de cem ber 10-i Em ber i Jo gok Egye -
te mes Nyi lat ko za tá ban, valamint az Egye sült Nem ze tek
Köz gyû lé se XXI. ülés sza kán, 1966. de cem ber 16-án el fo -
ga dott Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok -
má nya ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 8. tör vényerejû ren -
de let ben meg fo gal ma zott ti lal mát.

Az zal is ér vel nek, hogy a Ttv. 24.  §-a, amely le he tõ vé
te szi, hogy a köz gyû lés a ha tá ro za tá val a kö zös költ ség hez
való hoz zá já ru lás be fi ze té sé vel leg alább fél éves hát ra lék -
ba ke rült tu laj do nos társ kü lön tu laj do nát jel zá log jog gal
meg ter hel je, és e ha tá ro zat meg ho za ta la so rán a hát ra lé kos 

tu laj do nos társ nem él het a sza va za ti jo gá val, el len té tes az
Alkot mány 7.  § (1) be kez dé sé vel, 8.  § (1) be kez dé sé vel, a
13.  § (1) be kez dé sé vel, az 57.  § (5) be kez dé sé vel.

Utal tak arra is, hogy a Ttv. 24.  § (1) és (5) be kez dé se,
amely a kö zös kép vi se lõ ren del ke zé se alap ján le he tõ vé te -
szi a kü lön tu laj don jel zá log jog gal való meg ter he lé sét, az
Alkot mány 45.  § (1) be kez dé sé be üt kö zik, mert a kö zös
kép vi se lõ csak egy lakó, ha tó sá gi, bí rói ha tal mat nem gya -
ko rol hat.

1.10. Egy in dít vá nyo zó sze rint a Ttv. 25.  § (1) be kez dé -
se, 26.  § (2) be kez dé se, 32.  § (1) be kez dé se és a 38.  §
(1) be kez dés d) pont ja az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé be
üt kö zik, mert a sza bá lyo zás nem ad elég el já rá si ga ran ci át
a tu laj do nos ré szé re a köz gyû lé sen való rész vé tel re, a ha tá -
ro zat meg is me ré sé re és bí ró ság elõt ti meg tá ma dá sá ra; a
jog vesz tõ ha tár idõ pe dig arány ta lan kor lá to zást je len t.

1.11. So kan tá mad ják a Ttv. 32.  § (1) be kez dé sét,
amely nek ér tel mé ben a ha tá ro zat ér vény te len sé gé nek
meg ál la pí tá sá ra nyit va álló, jog vesz tõ ha tár idõt a ha tá ro -
zat meg ho za ta lá tól kell szá mí ta ni, töb ben sé rel me zik,
más-más al kot má nyi ren del ke zés re hi vat koz va.

Van, aki sze rint az a sza bály az Alkot mány 7.  § (1) be -
kez dé sé be üt kö zik.

Má sok sze rint a Ttv. 32.  § (1) be kez dés a jog or vos lat hoz 
való alap ve tõ jo got sér ti, mert a köz gyû lés ha tá ro za tát a bí -
ró ság gal, köz igaz ga tás sal vagy más ha tó ság gal egy szint re 
eme li. Hi vat koz nak a tu laj don hoz való alap ve tõ jog sé rel -
mé re is.

Ál lít ják, hogy Ttv. 32.  § (1) be kez dé se az Alkot mány
2.  § (1) be kez dé sét, 70/A.  § (2)–(3) be kez dé sét, 57.  §
(5) be kez dé sét sér ti, mert vissza élés re ad al kal mat az, hogy 
a ha tár idõ nem a tu do más szer zés tõl szá mít, egyéb ként is
ér tel mez he tet len a ki sebb ség jo gos ér de ke i nek lé nye ges
sé rel me, to váb bá ki fo gá sol ha tó, hogy csak a tu laj do nos -
társ és más sze mély vagy szer ve zet a ha tá ro za tot nem tá -
mad hat ja meg.

Van, aki sze rint a Ttv. 32.  § (1) be kez dé se a tu laj don hoz
való alap ve tõ jo got sér ti és el len té tes az Alkot mány 57.  §
(1) be kez dé sé vel is. Köz gyû lé si ha tá ro zat kor lá toz hat ja
akár a tu laj don jo got is, így az a kö rül mény, hogy a meg tá -
ma dá si ha tár idõ a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mít, to váb -
bá az, hogy a ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tés sel jár,
mind két al kot má nyos alap jog sé rel mét ered mé nyez he ti.

1.12. Két al kot mány jo gi pa nasz ban és egy bí rói kez de -
mé nye zés ben is ál lí tot ták a Ttv. 32.  § (1) be kez dé sé nek
alkot mány elle nességét.

Az egyik, 2004. jú li us 21-én ér ke zett pa naszt a Ttv.
32.  § (1) be kez dé sé nek a Fõ vá ro si Bí ró ság mint má sod fo -
kú bí ró ság ál tal az 53.Pfv.21.813/2004/2. szá mú vég zés sel 
be fe je zett ügy ben való al kal ma zá sa  miatt nyúj tot ták be. A
má sod fo kú ha tá ro za tot az in dít vá nyo zó 2004. jú ni us 16-án 
vet te át. Ál lí tot ták, hogy a Ttv. 32.  § (1) be kez dé se el len té -
tes az Alkot mány 57.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak kal.

A má sik pa naszt a Ttv. 32.  § (1) be kez dé sé nek a Leg -
felsõbb Bí ró ság mint fe lül vizs gá la ti bí ró ság elõtt
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Pfv.20.424/2002/4. szám alatt fo lya mat ban volt el já rás ban 
való al kal ma zá sá val kap cso lat ban nyúj tot ták be. Ál lí tot -
ták, hogy a jog ál lam mal [Alkot mány 2.  § (1) be kez dé se]
össze egyez tet he tet len az, hogy va la ki olyan reá vo nat ko zó 
ha tá ro zat tal szem ben ve szít se el idõ mú lás (és mind össze
60 nap)  miatt a jog or vos la ti le he tõ sé gét, ame lyet tud ta nél -
kül hoz nak meg, és vele nem is kö zöl nek.

A Mis kol ci Vá ro si Bí ró ság az elõt te 9.P.20.120/2005.
szám alatt fo lya mat ban lévõ el já rást az Abtv. 38.  § (1) be -
kez dé se alap ján fel füg gesz tet te és az Alkot mány bíró ság
el já rá sát kez de mé nyez te. In dít vá nya sze rint a Ttv. 32.  §
(1) be kez dé se el len té tes az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
vel, mert a jog biz ton ság az ál lam kö te le zett sé gé vé te szi
annak biz to sí tá sát, hogy a jog in téz mé nyek az el já rá si ga -
ran ci ák be tar tá sá val al kot má nyo san, ki szá mít ha tó an mû -
köd je nek. A köz gyû lé si dön tés bí ró ság elõt ti meg tá ma dá -
sá ra vo nat ko zó jog vesz tés – ami az in dít vány tar tal ma sze -
rint a bí rói út hoz való jog gya kor lá sát érin ti – ál ta lá nos jel -
leg gel, tör vényi ga ran ci ák nél kül tör tént meg fo gal ma zá sa
a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé be üt kö zik.

1.13. Egy in dít vá nyo zó sze rint a Ttv. 37.  § má so dik
mon da ta, amely ki mond ja, hogy a kö zös kép vi se lõ, ille tõ -
leg az in té zõ bi zott ság el nö ke kép vi se le ti jog kö ré nek kor -
lá to zá sa har ma dik sze méllyel szem ben ha tály ta lan, az
Alkot mány 13.  § (1) be kez dé sét sér ti, mert a tár sas ház más
jog sza bá lyok ban biz to sí tott jo ga it von ja el.

Az in dít vány ra okot adó konk rét ügyek ben el já ró bí ró -
sá gok el té rõ gya kor la tá ra hi vat koz va kez de mé nyez te a
Ttv. 9.  § (2) be kez dé se ér tel me zé sét. Ez a sza bály arra ad
le he tõ sé get, hogy több épü let bõl álló tár sas ház ese té ben az 
egy vagy több épü let ben levõ la ká sok tu laj do no sa i nak
– tu laj do ni há nyad sze rin ti – több sé ge a bí ró ság tól ön ál ló
tár sas ház ala pí tá sát kér hes se, ha az nem sér ti a meg le võ
tár sas ház tu laj do no sa i nak mél tá nyos érdekét.

1.14. Egy in dít vá nyo zó úgy véli, hogy az Alkot mány
70/I.  §-át sér ti a Ttv. 39.  § 5. pont ja, ami kor a ren des gaz -
dál ko dás kö rét meg ha la dó ki adá sok nak mi nõ sí ti az ál lag -
vé del met meg ha la dó, a fenn tar tás, fel újí tás és kor sze rû sí -
tés kö ré be nem tar to zó olyan mun ká lat tal össze füg gõ ki -
adá so kat, ame lyek jel lem zõ en az épü let bõ ví té sé vel vagy
új épü let lé te sí té sé vel jár nak; fel újí tás és kor sze rû sí tés kö -
ré be nem tar to zó mun ká lat tal össze füg gõ ki adá so kat
ugyan is az in dít vány sze rint nem le het a ren des gaz dál ko -
dás kö ré be tar to zó nak mi nõ sí te ni.

1.15. Van, aki azt ál lít ja, hogy a Ttv. 41.  § (2) be kez dé se 
el len té tes a jog ál la mi ság el vé vel, mert utóbb ha tály ba lépõ 
jog sza bály nem mi nõ sít het már meg kö tött szer zõ dést sem -
mis nek.

Egy in dít vá nyo zó sze rint a Ttv. 41.  § (4) be kez dé se az
Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sét sér ti, mert a jog biz ton ság -
gal el len té tes, hogy a kü lön tu laj don ban álló la kás be osz tá -
sá nak meg vál toz ta tá sá hoz nem szük sé ges az ala pí tó ok irat
mó do sí tá sa, ha a tör vény ha tály ba lé pé se elõtt lé te sí tett ala -
pí tó ok irat hoz mel lé kel ték a tár sas há zi la ká sok be osz tá sát
tar tal ma zó terv raj zot.

2.1. Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sát is kez de mé nyez ték a Ttv. hi á nyos -
nak vélt sza bá lyo zá sá val össze füg gés ben az Alkot mány
13.  § (1) be kez dé sé re hi vat koz va, mert

– nincs jog sza bá lyi ga ran cia a tár sas ház va gyo ná val
gaz dál ko dók vissza élé sé nek ki vé dé sé re;

– a Ttv. 12.  § (1) be kez dé se, 17.  § (1) be kez dé se és
18.  §-a nem ér vé nye sí ti a tu laj don for mák jog egyen lõ sé gét, 
mert csak a kü lön tu laj don ese té ben biz to sít ják a hasz nok
sze dé sé nek jo gát, csak na tu rá lis jo got biz to sí ta nak a kö zös
tu laj don nál, annak pénz be vé te lé bõl való jo go sult sá got
nem.

2.2. Ál lí tot ták, hogy alkot mány elle nes mu lasz tás áll
fenn, csor bát szen ved a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé -
nek joga, mert a Ttv. 29.  § (2) be kez dé se csak azt te szi le -
he tõ vé, hogy a tu laj do nos a köz gyû lés jegy zõ köny vé be
be te kint sen.

Az zal is ér vel tek, hogy a tár sas há zak fel ügye le té nek
 hiánya a tu laj don hoz való jo got sér ti; to váb bá nincs tör -
vényi ga ran cia a tár sas há zak ta ka ré kos és éssze rû gaz dál -
ko dá sá ra, ezzel sé rül az Alkot mány 13.  § (1) be kez dé se és
17.  §-a.

3. Kez de mé nyez ték a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re,
valamint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok -
ról  szóló 1993. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Lt.) 79.  § (2) be kez dé se vizs gá la tát. Ez a sza bály az Alkot -
mány 70/A.  § (1) be kez dé sét sér ti, mert köz sé gi ön kor -
mány zat nak – szem ben a vá ro si ön kor mány zat tal – nem
kell ren de let ben meg ál la pí ta ni az ön kor mány za ti la ká sok
és he lyi sé gek bér le té re, el ide ge ní té sé re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat, ha a tu laj do ná ban lévõ la ká sok szá ma, ille tõ leg he -
lyi sé gek ese té ben a bér be adás út ján hasz no sí tott he lyi sé -
gek szá ma nem ha lad ja meg a hú szat.

4. Egy in dít vá nyo zó kez de mé nyez te a Csong rád Me -
gyei Bí ró ság 1.Pf.21039/2001/5. szá mú ha tá ro za ta és más
ha tó sá gi in téz ke dé sek, ha tá ro za tok fe lül vizs gá la tát is.

5. Olyan in dít ványt is be nyúj tot tak, hogy a Ptk.
578/I.  §-a ér tel mez he tet len, ez a jo gál la mi sá got sér ti: a
„tár sas ház-kö zös ség” és a „szer ve zet” meg ne ve zés nem il -
lesz ke dik a jog ala nyok is mert ka te gó ri ái közé.

6. Egy in dít vá nyo zó sze rint a Ttv. 1.  § (1) be kez dé se,
3.  § (1)–(2) be kez dé se, 6.  § (1)–(3) be kez dé se, 9.  §
(1)–(3) be kez dé se, 10.  §-a, 11.  § (2) be kez dé se, 12.  §
(2)–(4) be kez dé se, 13.  § (1) be kez dé se, 14.  § (1) be kez dé -
se, 16.  § (1)–(2) be kez dé se, 17.  § (2) be kez dé se, 18.  §-a,
21.  § (1)–(3) be kez dé se, 22–38.  §-ai az Alkot mány 2.  §
(3) be kez dé sét, 63.  §-át, 70/A.  §-át, 70/C.  §-át, 70/G.  §
(2) be kez dé sét sér tik, mert dik ta tó ri ku sak, el len té te sek az
egye sü lé si jog gal, a szer ve zet ala kí tás jo gá val, diszk ri mi -
na tí vak és sér tik a tu do má nyos élet sza bad sá gát.
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II.

1. A Ttv.-t 2004. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyon kí vül he lyez te
a tár sas há zak ról  szóló 2003. évi CXXXIII. tör vény
(a továb biak ban: Tv.) 59.  § (1) be kez dé se, ki vé ve a Ttv.
10.  §-a d) pont já nak, 18.  §-ának, 22.  §-a e) pont já nak ren -
del ke zé se it, to váb bá 30.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik
mon da tát, valamint 31.  §-a (1) be kez dé sé nek, 35.  §-a
(1) be kez dé se a) pont já nak és 38.  §-a (1) be kez dé se
b) pont já nak ren del ke zé se it, me lyek – a Tv. 59.  § (2) be -
kez dé se ér tel mé ben – 2004. de cem ber 31. nap ján vesz tet -
ték ha tá lyu kat.

Az Alkot mány bíró ság ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza -
bály alkot mány elle nességét nem vizs gál ja, ha csak nem
annak al kal maz ha tó sá ga is el dön ten dõ kér dés
(335/B/1990/13. AB ha tá ro zat, ABH 1990, 261, 262.). Ha -
tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály al kot má nyos sá gi vizs gá -
la ta a konk rét nor ma kont roll két ese té ben, az Al kot mány -
bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak -
ban: Abtv.) 38.  § (1) be kez dé se sze rin ti bí rói kez de mé nye -
zés, és a 48.  § sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz alap ján le het -
sé ges, mi vel ezek ben az ese tek ben az al kal ma zott jog sza -
bály alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és – ha az
in dít vá nyo zó kü lö nö sen fon tos ér dek e in do kol ja – a konk -
rét ügy ben való al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sá ra van le he -
tõ ség.

A Ttv. 32.  § (1) be kez dé se konk rét eset ben való al kal -
ma zá sa foly tán az Al kot mány bí ró ság hoz két al kot mány jo -
gi pa nasz ér ke zett, ezért a Ttv. e sza bá lyá nak alkot mány -
elle nességét az Alkot mány bíró ság ér dem ben bí rál ta el.

A töb bi in dít vány az Abtv. 1.  § b) pont ja alap ján abszt -
rakt nor ma kont roll ra irá nyul, erre fi gye lem mel az Al kot -
mány bí ró ság nak vizs gál nia kel lett, hogy mely sza bá lyok
ese té ben van he lye ér de mi el já rás nak és me lyek nél az el já -
rás meg szün te té sé nek.

A Ttv. egyes tá ma dott ren del ke zé se it a he lyük be lépõ új
sza bá lyo zás is tar tal maz za az aláb bi ak sze rint, tar tal mi lag
a ko ráb bi val, az in dít vá nyok ban fel ve tett al kot mány jo gi
kér dé sek szem pont já ból, azo nos mó don:

A Ttv. 1.  § (1) be kez dé se, 5.  § (1) be kez dé se és 9.  §
(1) be kez dé se sza bá lya i val al kot mány jo gi szem pont ból
azo nos ren del ke zést tar tal maz a Tv. 1.  § (1) be kez dé se,
5.  § (1) be kez dé se és 8.  § (1) be kez dé se.

A Ttv. 3.  § (2) be kez dé sé vel és 19.  §-ával a Tv. 3.  §
(2) be kez dé se és 25.  § (1) be kez dé se tar tal maz azo nos ren -
del ke zé se ket a kö zös tu laj don nal kap cso la tos el ide ge ní tést 
és a kö zös tu laj don ban álló épü let rész re a kö zös tu laj don
meg szün te té sét il le tõ en.

A Ttv. 11.  § (2) be kez dé sé vel a Tv. 10.  § (2) be kez dé se
azo nos az ala pí tó ok irat meg vál toz ta tá sa kö ré ben.

A Ttv. 6.  § (1) és (2) be kez dé se, 12.  § (3) be kez dé se és
17.  § (2) be kez dé se ren del ke zé se i vel al kot mány jo gi szem -
pont ból azo no sat tar tal maz a több sé gi sza va zás sal való
dön tés ho za tal lal kap cso lat ban a Tv. 13.  § (1) be kez dé se és
14.  § (1) be kez dé se, 18.  § (1) be kez dé se és 23.  § (2) be kez -
dé se.

A Ttv.-nek a kö zös ség egé szét ter he lõ kö te le zett ség tel -
je sí té sé ért való fe le lõs ség rõl  szóló 3.  § (3) be kez dé sé vel
azo no sat tar tal maz a Tv. 3.  § (3) be kez dé se.

A Ttv. 12.  § (4) be kez dé sé vel a Tv. 18.  § (2) be kez dé se
egye zik meg az in dít vá nyok ban fel ve tett al kot mány jo gi
kér dés szem pont já ból.

A Ttv. 13.  § (1) be kez dés d) pont já val azo no san szól a
Tv. 20.  § (1) be kez dés d) pont ja.

A Ttv. 16.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá val tar -
tal mi lag azo nos sza bályt tar tal maz a Tv. 1.  § (1) be kez dés
má so dik mon da ta.

A Ttv. 24.  § (1)–(2) és (5) be kez dé se he lyett az Alkot -
mány bíró ság a Tv. 30.  § (1), (2) be kez dé sét és 31.  §-át, a
32.  § (1) és (3) be kez dé sét vizs gál ta, mert e sza bá lyok tar -
tal maz zák az in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt rendelkezé -
seket.

A köz gyû lés össze hí vá sa és a ha tá ro zat ér vény te len sé -
gé nek meg ál la pí tá sa kö ré ben a Ttv. 25.  § (1) be kez dé se,
26.  § (2) be kez dé se, 32.  § (1) be kez dé se és a 38.  § (1) be -
kez dés d) pont ja ren del ke zé se i vel azo no sat a Tv. 33.  §
(1) be kez dé se, 35.  § (2) be kez dé se, 42.  § (1) be kez dé se és
az 51.  § (1) be kez dés d) pont ja tar tal maz.

A Ttv. 37.  §-a má so dik mon da tá val azo no san ren del ke -
zik a Tv. 50.  §-ának má so dik mon da ta.

A Ttv. 39.  § 5. pont já hoz ha son ló ér tel me zést tar tal maz
a ren des gaz dál ko dás kö rét meg ha la dó ki adá sok ról a Tv.
56.  § 3. pont ja.

A Ttv. 41.  § (2) be kez dé sé vel azo no san szól a Tv. 63.  §
(2) be kez dé se.

A Ttv. 41.  § (4) be kez dé sé vel tar tal mi lag meg egye zik a
Tv. 63.  § (3) be kez dé se.

A Ptk. 259.  § (1) be kez dé sé vel tar tal mi lag a Ptk. 254.  §
(1) be kez dé se egye zik meg.

Az Alkot mány bíró ság a vizs gá la tot a régi he lyé be lépõ
új sza bá lyok ra foly tat ta le.

2. Az Alkot mány bíró ság Ttv. tör vény 2.  § (1) be kez dé -
se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem -
mi sí té sé re irá nyuló in dít vány tár gyá ban az el já rást – az
Alkot mány bíró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és annak köz -
zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (a továb biak ban: Ügy -
rend) 31.  § a) pont ja alap ján – meg szün tet te. A Tv-nek a
ha son ló sza bá lyo kat tar tal ma zó 2.  § (1) be kez dé se már
nem tar tal maz za azt az uta lást, amely re fi gye lem mel a Ttv. 
2.  § (1) be kez dé sét tá mad ták.

III.

1. Az Alkot mány hi vat ko zott ren del ke zé sei az aláb bi ak:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam. (...)
7.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság jog rend sze re el fo gad ja a

nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is mert sza bá lya it, biz to sít ja
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to váb bá a nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek és a bel sõ jog
össz hang ját. (...)

8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért he -
tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te let -
ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge. (...)

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

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

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

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

54.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek
ve le szü le tett joga van az élet hez és az em ber i mél tó ság -
hoz, ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen megfosz -
tani. (...)

56.  § A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber jog ké -
pes. (...)

61.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga
van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás ra, to váb bá arra, hogy a
köz ér de kû ada to kat meg is mer je, ille tõ leg ter jessze. (...)

70.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel
ren del ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt meg il -
let az a jog, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán
vá lasz tó és vá laszt ha tó le gyen, valamint or szá gos nép sza -
va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve gyen. (...)

(4) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del -
ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt és az Euró pai
Unió más tag ál la má nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
la kó hellyel ren del ke zõ nagy ko rú ál lam pol gá rát meg il let
az a jog, hogy az euró pai par la men ti vá lasz tá son vá laszt -
ha tó és vá lasz tó le gyen. (...)

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

70/D.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõk nek jo -
guk van a le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész -
ség hez.

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

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

70/K.  § Az alap ve tõ jo gok meg sér té se  miatt ke let ke zett
igé nyek, to váb bá a kö te les sé gek tel je sí té sé vel kap cso lat -

ban ho zott ál lam i dön té sek el le ni ki fo gá sok bí ró ság elõtt
ér vé nye sít he tõk.”

2. A Tv. sza bá lyai sze rint:
„1.  § (1) Tár sas ház tu laj don jön lét re, ha az épü let in gat -

la non az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott, mû sza ki lag
meg osz tott, leg alább két ön ál ló la kás vagy nem la kás cél -
já ra szol gá ló he lyi ség, ille tõ leg leg alább egy ön ál ló la kás
és egy nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség a tu laj do nos tár -
sak kü lön tu laj do ná ba ke rül (a továb biak ban: tár sas ház).
Az épü let hez tar to zó föld rész let, to váb bá a kü lön tu laj don -
ként meg nem ha tá ro zott épü let rész, épü let be ren de zés,
nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség, ille tõ leg la kás – kü lö -
nö sen: a gond no ki, a ház fel ügye lõi la kás – a tulajdonos -
társak kö zös tu laj do ná ba ke rül.

3.  § (...)
(2) Az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in gat lan -

rész és va gyon tárgy ki vé te lé vel az ala pí tó ok irat fel ha tal -
ma zást ad hat arra, hogy a kö zös tu laj don nal kap cso la tos
el ide ge ní tés jo gát a kö zös ség gya ko rol ja, ha az in gat lan -
rész ön ál ló in gat lan ként ki ala kít ha tó. Eb ben az eset ben a
köz gyû lés az összes tu laj do ni há nyad leg alább két har ma -
dos több sé gé vel ren del ke zõ tu laj do nos tár sak igen lõ sza va -
za tá val dönt het az el ide ge ní tés rõl. A ha tá ro zat ban ren del -
kez ni kell a kü lön tu laj don hoz tar to zó kö zös tu laj do ni há -
nya dok meg ál la pí tá sá ról. A köz gyû lés ha tá ro za ta az in gat -
lan-nyil ván tar tás ba be jegy zés re al kal mas ok irat.

(3) A kö zös ség egé szét ter he lõ kö te le zett ség teljesíté -
séért a tu laj do nos tár sak tu laj do ni há nya duk – vagy a szer -
ve ze ti-mû kö dé si sza bály zat ban et tõl el té rõ en meg ha tá ro -
zott mér ték – sze rint fe lel nek az egy sze rû (sor tar tá sos) ke -
zes ség sza bá lyai sze rint. (...)

5.  § (1) Tár sas há zat fenn ál ló vagy fel épí ten dõ épü let re
le het ala pí ta ni, ha ab ban leg alább két, kü lön tu laj don ként
be je gyez he tõ la kás, ille tõ leg nem la kás cél já ra szol gá ló
he lyi ség van vagy ala kít ha tó ki. (...)

8.  § (1) A kö zös tu laj don nak tár sas ház tu laj don ná való
át ala kí tá sát bár me lyik tu laj do nos társ ké rel mé re a bí ró ság
is el ren del he ti. Az ala pí tó ok ira tot ilyen kor a bí ró sá gi ha tá -
ro zat pó tol ja. (...)

10.  § (...)
(2) Az ala pí tó ok irat meg vál toz ta tá sá hoz – ha e tör vény

más ként nem ren del ke zik – va la mennyi tu laj do nos társ
hoz zá já ru lá sa szük sé ges; a vál to zást be kell je len te ni a
föld hi va tal nak. (...)

13.  § (1) A kö zös ség szer ve it, azok ha tás kö rét, jo ga it és
kö te le zett sé ge it, a kö zös költ ség vi se lé sé nek sza bá lya it a
kö zös ség szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály za tá ban kell meg ál -
la pí ta ni.

14.  § (1) A szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály za tot a kö zös -
ség az ala ku ló köz gyû lé sen – de leg ké sõbb az azt kö ve tõ
hat van na pon be lül meg tar tott köz gyû lé sen – az összes tu -
laj do ni há nyad sze rin ti leg alább egy sze rû sza va zat több sé -
gû ha tá ro za tá val ál la pít ja meg. (...)

18.  § (1) La kó épü let ese tén a tár sas ház köz gyû lé se meg -
tilt hat ja a kü lön tu laj don ban lévõ nem la kás cél já ra szol -
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gáló he lyi ség hasz ná la ta, hasz no sí tá sa mód já nak meg vál -
toz ta tá sát, ha az a tár sas ház mû kö dé sét vagy a lak ha tás
nyu gal mát za var ná.

(2) Ha a la kó épü let ben lévõ nem la kás cél já ra szol gá ló
he lyi ség meg vál toz ta tott hasz ná la ta jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott en ge dély hez kö tött te vé keny ség hez szük sé ges,
az en ge dély ak kor ad ha tó ki, ha a ha tó ság fel hí vá sá ra
– har minc na pos ha tár idõn be lül – a köz gyû lés nem ho zott
til tó ha tá ro za tot. (...)

20.  § (1) A tu laj do nos társ kö te les: (...)
d) a la ká sá ban ter ve zett épít ke zés rõl ér te sí te ni a kö zös

kép vi se lõt vagy az in té zõ bi zott ság el nö két. (...)
23.  § (...)
(2) A köz gyû lés a bir tok lás, hasz ná lat és hasz no sí tás

mód ját meg ha tá roz hat ja.
25.  § (1) A köz gyû lés ha tá ro za ta alap ján bár mely tu laj -

do nos társ kér he ti a bí ró ság tól, hogy a kö zös tu laj don ban
álló olyan épü let rész re, amely ön ál ló in gat lan ként ki ala -
kít ha tó, vagy amellyel a meg le võ kü lön tu laj don tár gya
bõ vít he tõ, meg szün tes se a kö zös tu laj dont, ha az a ki sebb -
ség mél tá nyos ér de két nem sér ti. (...)

30.  § (1) A köz gyû lés a ha tá ro za tá val a leg alább hat hó -
nap nak meg fe le lõ kö zös költ ség össze gé nek be fi ze té sé vel
hát ra lék ba ke rült tu laj do nos társ kü lön tu laj do ná nak és a
hoz zá tar to zó kö zös tu laj do ni há nya dá nak jel zá log jog gal
való meg ter he lé sét ren del he ti el a hát ra lék meg fi ze té sé nek 
biz to sí té ká ul.

(2) A ha tá ro zat meg ho za ta la so rán a hát ra lé kos tu laj do -
nos társ nem él het a sza va za ti jo gá val, az õ tu laj do ni há nya -
dát a ha tá ro zat ké pes ség meg ál la pí tá sa kor fi gyel men kí vül
kell hagy ni.

31.  § A kö zös kép vi se lõ vagy az in té zõ bi zott ság el nö ke
a hát ra lé kos tu laj do nos társ kü lön tu laj do ná nak és a hoz zá
tar to zó kö zös tu laj do ni há nya dá nak jel zá log gal való meg -
ter he lé sét – a köz gyû lés össze hí vá sa nél kül – ak kor ren -
del he ti el, ha erre õt a szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály zat fel -
ha tal maz za.

32.  § (1) A jel zá log jog be jegy zé sé nek el ren de lé sé rõl
 szóló köz gyû lé si ha tá ro za tot, ille tõ leg a kö zös kép vi se lõ
vagy az in té zõ bi zott ság el nö ke ren del ke zé sét köz ok irat ba
vagy ügy véd – jog kö rén be lül jog ta ná csos – ál tal el len -
jegy zett ma gán ok irat ba kell fog lal ni. (...)

(3) Ha a be jegy zés alap já ul szol gá ló hát ra lé kot ki egyen -
lí tet ték, a kö zös kép vi se lõ vagy az in té zõ bi zott ság el nö ke a 
ki egyen lí tést kö ve tõ nyolc na pon be lül kö te les a jel zá log
tör lé sé hez szük sé ges en ge délyt ki ad ni; az en ge délyt köz -
ok irat ba vagy ügy véd – jog kö rén be lül jog ta ná csos – ál tal
el len jegy zett ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

33.  § (1) A köz gyû lést a kö zös kép vi se lõ vagy az in té zõ -
bi zott ság el nö ke hív ja össze. A köz gyû lés re va la mennyi
tu laj do nos tár sat írás ban kell meg hív ni, amellyel egy ide jû -
leg a meg hí vó egy pél dá nyát a tár sas ház ban – jól lát ha tó
he lyen – ki kell füg gesz te ni. (...)

35.  § (...)
(2) Kö te le zõ a köz gyû lés össze hí vá sa, ha azt a tu laj do ni

há nyad 1/10-ével ren del ke zõ tu laj do nos tár sak a na pi rend

és az ok meg je lö lé sé vel írás ban kér ték. Ha a ké rést a kö zös
kép vi se lõ vagy az in té zõ bi zott ság el nö ke ti zen öt na pon
be lül nem tel je sí tet te, az össze hí vást kérõ tu laj do nos tár sak 
vagy az ál ta luk meg bí zott sze mély a köz gyû lést össze hív -
hat ják. (...)

42.  § (1) Ha a köz gyû lés ha tá ro za ta jog sza bály vagy az
ala pí tó ok irat, illetõ leg a szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály zat
ren del ke zé sét sér ti, vagy a ki sebb ség jo gos ér de ke i nek lé -
nye ges sé rel mé vel jár, bár mely tu laj do nos társ ke re set tel
kér he ti a bí ró ság tól a ha tá ro zat ér vény te len sé gé nek meg -
állapítását a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott hat van
 napon be lül. A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tés sel jár. (...)

50.  § A kö zös kép vi se lõ, ille tõ leg az in té zõ bi zott ság el -
nö ke jo go sult a kö zös ség kép vi se le té nek el lá tá sá ra a bí ró -
ság és más ha tó ság elõtt is. E jog kö ré nek kor lá to zá sa har -
ma dik sze méllyel szem ben ha tály ta lan.

51.  § (1) A szám vizs gá ló bi zott ság jog kö ré ben el jár va:
(...)

d) össze hív ja a köz gyû lést, ha a kö zös kép vi se lõ vagy
az in té zõ bi zott ság el nö ke az erre vo nat ko zó kö te les sé gé -
nek nem tesz ele get. (...)

56.  § E tör vény al kal ma zá sá ban: (...)
3. Ren des gaz dál ko dás kö rét meg ha la dó ki adá sok: az

ál lag vé del met meg ha la dó, a fenn tar tás (az üze mel te tés, a
kar ban tar tás és a fel újí tás) kö ré be nem tar to zó olyan mun -
ká lat tal össze füg gõ ki adá sok, ame lyek jel lem zõ en az épü -
let bõ ví té sé vel vagy új épü let lé te sí té sé vel jár nak. (...)

63.  § (...)
(2) A tör vény ha tály ba lé pé se kor be jegy zett tár sas ház

ala pí tó ok ira tá nak az e tör vény kö te le zõ jel le gû ren del ke -
zé se i vel el len té tes ren del ke zé se ha tá lyát vesz ti, és he lyé be 
e tör vény ren del ke zé se lép. Az ala pí tó ok irat en nek meg fe -
le lõ ki ja ví tá sát az ala pí tó ok irat nak egyéb ok ból elsõ íz ben
tör té nõ mó do sí tá sa so rán kell el vé gez ni.

(3) Ha az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt lé te sí tett ala pí tó 
ok irat hoz mel lé kel ték a tár sas há zi la ká sok be osz tá sát tar -
tal ma zó terv raj zot, a kü lön tu laj don ban álló la kás be osz tá -
sá nak meg vál toz ta tá sá hoz nem szük sé ges az ala pí tó ok irat
mó do sí tá sa.”

3. A Ptk. tá ma dott ren del ke zé sei sze rint:
„254.  § (1) Zá log jog szer zõ dés, jog sza bály vagy bí ró sá -

gi és – ha jog sza bály így ren del ke zik – más ha tó sá gi ha tá -
ro zat alap ján ke let kez het. (...)

A tár sas ház-kö zös ség
578/I.  § (1) A tár sas ház-tu laj don alap ján a tu laj do nos -

tár sak nak az épü let fenn tar tá sá ra, fel újí tá sá ra ala pí tó ok -
irat tal lét re ho zott szer ve ze te gya ko rol ja a kö zös tu laj don -
nal kap cso la tos tu laj do no si jo go kat, vi se li a kö zös tu laj don 
ter he it.

(2) A tár sas ház ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat kü lön 
tör vény ál la pít ja meg.”

4. Az Lt. 79.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ kép pen szól:
„79.  § (...)
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(2) A köz sé gi ön kor mány zat nak nem kell ren de let ben
meg ál la pí ta ni az ön kor mány za ti la ká sok és he lyi sé gek
bér le té re, el ide ge ní té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, ha a tu -
laj do ná ban lévõ la ká sok szá ma, ille tõ leg he lyi sé gek ese té -
ben a bér be adás út ján hasz no sí tott he lyi sé gek szá ma nem
ha lad ja meg a hú szat.”

IV.

Az in dít vá nyok ki sebb rész ben meg ala po zot tak.
A tár sas ház in téz mé nyé nek szá mos tör té ne ti elõz mé nye 

is me re tes. Az Al kot mány bí ró ság nak nem fel ada ta a kü lön -
fé le jogi meg ol dá sok ról el von tan ál lást fog lal nia, sem az,
hogy a jog in téz mény re vo nat ko zó né ze te ket ér té kel je, a
tu do má nyos vi ták ban ál lást fog lal jon. Az Alkot mány bíró -
ság ha tás kö re a ha tá lyos jog sza bá lyok vizs gá la tá ra ter jed
ki, az in dít vány ke re tei között.

Az Alkot mány bíró ság el sõ ként a Tv. tá ma dott szabá -
lyainak és az Alkot mány tu laj don vé de lem mel kap cso la tos
ren del ke zé se i nek a vi szo nyát vizs gál ta.

En nek oka, hogy az in dít vá nyok szin te ki vé tel nél kül a
Tv.-nek azo kat a sza ka sza it tá mad ják, ame lyek a tár sas ház
ala pí tá sa, az ala pí tó ok irat, az ala ku ló köz gyû lés, a szer ve -
ze ti-mû kö dé si sza bály zat, a kü lön és a kö zös tu laj don nal
kap cso la tos jo gok és kö te le zett sé gek, valamint a tár sas ház
szer ve ze te kö ré ben tar tal maz nak kö te le zõ en al kal ma zan -
dó sza bá lyo kat.

Ha tá lyos jo gunk ban a Ptk. „A tu laj don jog” címû har ma -
dik ré szé nek „A kö zös tu laj don” címû XII. fe je ze té ben
sza bá lyoz za a tár sas ház-tu laj dont.

A Ptk. 149.  § (1)–(4) be kez dé se ér tel mé ben épü le ten
úgy is le het kö zös tu laj dont lé te sí te ni, hogy az épü let meg -
ha tá ro zott ré szei – el sõ sor ban a la ká sok – a tu laj do nos tár -
sak kü lön tu laj do ná ban van nak (tár sas ház-tu laj don). A tár -
sas ház-tu laj don lé te sí té sé hez a tu laj do nos tár sak ala pí tó
ok irat ba fog lalt meg ál la po dá sa és a tár sas ház-tu laj don nak
az in gat lan-nyil ván tar tás ba való be jegy zé se szük sé ges. A
kö zös tu laj don nak tár sas ház-tu laj don ná való át ala kí tá sát
bár me lyik tu laj do nos társ ké rel mé re a bí ró ság is el ren del -
he ti. Eb ben az eset ben az ala pí tó ok ira tot a bí ró ság íté le te
pó tol ja. A tár sas ház-tu laj don ra a kö zös tu laj don sza bá lya it 
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al -
kal maz ni.

Az Alkot mány bíró ság a 374/B/1996. szá mú ha tá ro za tá -
ban (ABH 1996, 620.) el uta sí tot ta azt az in dít ványt, amely
a kö zös tu laj don és a tár sas ház-tu laj don konst ruk ci ó ját ál -
ta lá nos ság ban, és ez utób bi vo nat ko zá sá ban a tár sas há zi
kö zös tu laj don meg oszt ha tat lan sá gát kü lö nö sen is tá mad -
ta. A ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy a tár sas ház-tu laj don
ese té ben a do log ter mé sze té nél fog va szük ség sze rû a kö -
zös tu laj don ban álló ré szek tu laj do ni megoszthatatlan -
sága.

Az Alkot mány bíró ság a 64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro -
za tá ban – az Alkot mány 13.  §-ával kap cso lat ban – azon -
ban töb bek kö zött a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta meg: az al -

kot má nyos tu laj don vé de lem köre és mód ja nem szük ség -
kép pen kö ve ti a pol gá ri jogi fo gal ma kat, és nem azo no sít -
ha tó az abszt rakt pol gá ri jogi tu laj don vé del mé vel. Az
alap jog ként vé dett tu laj don hoz való jog tar tal mát a min -
den ko ri köz jo gi és (al kot má nyos) ma gán jo gi kor lá tok kal
együtt kell ér te ni (ABH 1993, 373, 379.).

Az Alkot mány bíró ság egy má sik ha tá ro za tá ban meg ál -
la pí tot ta, hogy az Alkot mány 13.  §-a a tu laj don hoz való jo -
got az ál lam mal szem ben biz to sít ja, s azt mint alap jo got
– az ér ték ga ran cia kö ve tel mé nyé vel, ille tõ leg a „közér -
dekû” kor lá to zás ará nyos sá gá nak is mér vé vel [64/1993.
(XII. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 380–382. – az ál lam -
mal szem ben védi (800/B/1993. AB ha tá ro zat, ABH 1996, 
422.)].

A fen ti ek bõl kö vet ke zõ en az Alkot mány 13.  §-a sze rin ti 
tu laj don vé de lem nem ér vé nye sít he tõ a tu laj do no sok nak az 
egy más sal szem be ni vé del mé rõl  szóló sza bá lyok nál. A
Ptk. és a Tv. sza bá lyai a „tu laj do nos ra” és a „tu laj do nos tár -
sak ra” vo nat koz nak, nem pe dig ezek nek az ál lam hoz való
vi szo nyá ra.

A Tv. a tár sas ház-tu laj don nál a mel lé ren delt, egyen jo gú 
sze mé lyek jo ga it és kö te le zett sé ge it, a kö zös tu laj don nal
járó ter hek vi se lé sét, a tár sas ház szer ve ze tét, mû kö dé sét, a
tu laj do nos tár sak egy más kö zöt ti – és nem az ál lam mal
szem ben fenn ál ló – vi szo nyát ren de zi.

Ál la mi be avat ko zást ezen a te rü le ten az je len t, ha a Tv.
bi zo nyos sza bá lya i tól a fe lek meg ál la po dá suk alap ján sem
tér het nek el.

A Tv. – a Ptk. 226.  §-ával össz hang ban – al kal ma zá si
kény szert ír elõ egye bek kö zött az ala pí tó ok irat mint szer -
zõ dés egyes tar tal mi ele mei te kin te té ben. Ennyi ben a Tv.
el tér a Ptk. 200.  § (1) be kez dé sé nek a szer zõ dé sek re vo nat -
ko zó, ál ta lá no san el té rést en ge dõ sza bá lyá tól.

A Tv. más sza bá lyai is, pl. a tár sas ház-tu laj dont meg ha -
tá ro zók, a Tv. ere jé nél fog va kö te le zõ ek, ki vé ve, ha maga
a Tv. más ként nem ren del ke zik.

Ezek nek a kó gens sza bá lyok nak az al kot má nyos sá ga,
meg fe le lõ in dít vány alap ján, vizs gál ha tó akár az al kot má -
nyos tu laj don vé de lem szem pont já ból is.

A tár sas ház-tu laj don nak mint jog vi szony nak a sza bá -
lyo zá sa azon ban nem az al kot mány jog, ha nem a pol gá ri
jog kö ré be tar to zik.

Az Alkot mány bíró ság tár sas ház ban lévõ la ká sok hasz -
no sí tá sá nak a töb bi tu laj do nos társ ér de ke i re te kin tet tel tör -
té nõ sza bá lyo zá sá ról egy ügy ben azt mond ta ki, hogy eb -
ben az eset ben nem ál la pít ha tó meg a tu laj don jog kor lá to -
zá sa és nem bo csát ko zott to váb bi al kot mány jo gi vizs gá lat -
ba. A ha tá ro zat sze rint a tu laj do no si jo gok gya kor lá sá nak
kor lát ja a töb bi tu laj do nos társ jo ga i nak és a do log hoz
 fûzõdõ tör vényes ér de ke i nek vé del me, ezért az a sza bály,
amely ki mond ta, hogy la kást csak la kás cél já ra sza bad
hasz no sí ta ni, ön ma gá ban nem kor lát ja a tu laj do no si ren -
del ke zé si jog nak [36/1991. (VI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH
1991, 424, 426.].

Kö zös tu laj do ni há nyad nak szö vet ke ze ti köz gyû lé si ha -
tá ro zat tal szö vet ke ze ti tu laj don ná való át ala kí tá sá nál az
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Alkot mány bíró ság azt tar tot ta meg ha tá ro zó nak, hogy a
jog ala nyok adott kö ré nek bel sõ vi szo nyá ról dön te nek, és
nem fog lal ko zott a tu laj don jog kor lá to zá sá nak al kot mány -
jo gi vizs gá la tá nál szo ká sos kér dé sek kel (1240/B/1993.
AB ha tá ro zat, ABH 1998, 564, 566–567.).

A tu laj don jog al kot mány jo gi vé del mé nek elvi té te le it
meg fo gal ma zó, már rész ben idé zett 1993. évi ha tá ro za tá -
ban is a pol gá ri jogi és az al kot mány jo gi szem pon tok kü -
lön bö zõ sé gé bõl in dult ki az Alkot mány bíró ság és az alkot -
mány el le nes sé g vizs gá la tá nál a tu laj don köz jo gi meg ter -
he lé sét, a köz ha tal mi be avat ko zást vet te ala pul [64/1993.
(XII. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 373, 379.]. A
37/1998. (IX. 23.) AB ha tá ro zat pe dig azt te kin tet te al kot -
má nyos sá gi kér dés nek, hogy a köz ha tal mi kor lá to zást mi -
lyen eset ben kell a tu laj do nos nak el tûr nie (ABH 1998,
296, 303.).

A tár sas ház-tu laj don tar tal má ra, fen ti jel leg ze tes sé ge i -
re, a kö zös és a kü lön tu laj do ni ele mek sa já tos kap cso ló dá -
sá ra fi gye lem mel az Alkot mány bíró ság sze rint a tör -
vényhozónak az a fel ada ta adó dik az Alkot mány
13.  §-ának a tár sas ház-tu laj don ra való vég re haj tá sa kö ré -
ben, hogy olyan sza bá lyo zást al kos son, amely az al kot má -
nyos ér te lem ben vett tu laj don vé del met a „tu laj do nos ra”, a
„tu laj do nos tár sak ra”, valamint a tár sas ház-tu laj don ra is
egy aránt ki ter jesz ti. A tár sas há zak ra vo nat ko zó sza bá lyo -
zás nak al kal mas nak kell len nie egyen súly te rem té sé re a
tár sas ház-tu laj don egyes ala nya i nak ese ten ként el té rõ ér -
de kek ál tal meg ha tá ro zott po zí ci ó ja kö zött.

Az al kot mány jo gi ke re tek a tör vényhozónak vi szony lag 
tág te ret nyúj ta nak annak meg ha tá ro zá sá ra, hogy a tár sas -
ház-tu laj don sza bá lyo zá sá nál mi lyen esz kö zök kel te rem ti
meg az egyen súlyt.

Az Alkot mány bíró ság ha son ló an fog lalt ál lást az al kot -
mány jo gi el bí rá lás kü lön bö zõ sé gét il le tõ en a tu laj don jog
köz jo gi és ma gán jo gi kor lá to zá sá ról a 800/B/1993. AB ha -
tá ro zat ban. Az Alkot mány bíró ság rá mu ta tott arra, hogy a
tu laj don jog sé rel mé nek a pol gá ri jogi sza bá lyo zás kö ré be
tar to zó egyik fon tos eset kö ré nél, a kár té rí tés nél, az Alkot -
mány tu laj don vé del mi sza bá lyai csak annyi ban ját sza nak
meg ha tá ro zó sze re pet, hogy a tör vényhozónak a fe le lõs sé -
gi rend szer ki ala kí tá sa so rán mind a ká ro sult, mind a kár -
oko zó po zí ci ó ját egyen lõ súllyal mér le gel nie kell, a sza bá -
lyo zás egyéb szem pont ja i nál vi szont a tör vényhozónak
sza bad mér le ge lé si le he tõ sé ge van (ABH 1996, 420,
421–422.).

Nem le het az Alkot mány 13.  § (1) be kez dé se sé rel mé -
nek te kin te ni azt, ha a tör vény a tár sas ház ügye i ben való
dön tés ho za talt alap ve tõ en a tu laj do nos tár sak ra bíz za, vi -
táikat pe dig bí rói útra te re li. Az Alkot mány bíró ság ilyen
eset ben azt vizs gál hat ja, hogy a tör vényhozó ál tal vá lasz -
tott konk rét jogi sza bá lyo zás al kal mas-e az egyen súly te -
rem tés re.

V.

1.1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy a tár -
sas ház lét re jö ve te le sza bá lya it [Tv. 1.  § (1) be kez dés, 5.  §

(1) be kez dés, 8.  § (1) be kez dés] a jog biz ton ság [Alkot -
mány 2.  § (1) be kez dés] sé rel mé re hi vat koz va tá ma dó in -
dít vány nem meg ala po zott.

A nor ma vi lá gos sá got ki fo gá so ló in dít vánnyal kap cso -
lat ban az Alkot mány bíró ság sze rint meg ál la pít ha tó, hogy
a tár sas ház fo gal má ra, ala pí tá sá ra és az ala pí tó ok irat ra,
valamint a kö zös tu laj don tár sas ház tu laj don ná való át ala -
kí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok a jog al kal ma zás szá má ra a
gya kor lat ban nem ele ve ér tel mez he tet le nek vagy al kal -
maz ha tat la nok. A Tv. szá mos, em lí tett ren del ke zé se i vel
azo nos vagy azok hoz je len tõs mér ték ben ha son ló már az
elsõ tár sas há zi tör vény óta ha tály ban van.

Az 1160/B/1992. AB ha tá ro zat ér tel mé ben ál ta lá nos és
el vont mó don meg fo gal ma zott jogi nor mák konk rét, egye -
di ese tek re való vo nat koz ta tá sa jog al kal ma zá si kér dés. A
jog al kal ma zás so rán min den jog sza bály ér tel me zés re szo -
rul még ak kor is, ha annak prob lé ma meg ol dó, al ko tó jel le -
ge el mo só dott, az ér tel me zé si mû ve let más ko ráb bi jog sza -
bály-ér tel me zé sek re tá masz kod va ru tin ná vált. A ha tá ro -
zat sze rint azt ál ta lá ban a jog al ko tás dön ti el, hogy va la -
mely élet vi szonyt mi lyen rész le tes ség gel sza bá lyoz. A
dön tés ki mond ja, hogy „ez a jog sza bály ho má lyos sá gá tól,
ér tel mez he tet len sé gé tõl kü lön ál ló kér dés. ... A jog sza bály -
nak ezért az élet vi szo nyok ti pi kus vo ná sa it kell figye -
lembe ven nie.” (ABH 1993, 607, 608.).

A Tv. tá ma dott sza bá lyá nak fel té te lei, a ren del ke zé sek -
ben sze rep lõ fo gal mak ezt a kö ve tel ményt ki elé gí tik és a
fo gal mak nem is ho má lyo sak vagy ér tel mez he tet le nek.

Csak a jog al kal ma zás szá má ra ele ve ér tel mez he tet len
jog sza bály sér ti a jog biz ton sá got [vö.: 36/1997. (VI. 11.)
AB ha tá ro zat, ABH 1997, 222, 227–228.].

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy a konk rét
eset ben nem sér ti a jog biz ton sá got az, hogy a tör vényi fel -
té te le ket a jog al ko tó in kább ke ret jel le gû en, és nem túl
rész le te zõ en ha tá roz ta meg. Nem alkot mány elle nes, hogy
a jog sza bály tény ál lá sa nem tar tal maz rész le te sebb sza bá -
lyo zást a tár sas ház lét re jöt te és a bí ró ság fel ada tai kö ré ben. 
A meg fele lõen ál ta lá nos, abszt rakt tény ál lás is al kal mas
arra, hogy a Tv. sza bá lyai a jog al kal ma zás ban ér vé nye sül -
je nek. Ön ma gá ban nem sér ti a jog biz ton sá got az, ha a jog -
sza bály a jog al kal ma zás so rán ér tel me zés re szo rul és ese -
ten ként az ér tel me zés prob lé ma meg ol dó, al ko tó jel le ge
ke rül elõ tér be.

Az Alkot mány bíró ság ezért a Tv.-nek a tár sas ház fo gal -
mát meg ha tá ro zó 1.  § (1) be kez dé se, az ala pí tás ról  szóló
5.  § (1) be kez dé se és a kö zös tu laj don tár sas ház tu laj don ná
való át ala kí tá sá ról  szóló 8.  § (1) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra irá nyuló in dít ványt elutasí -
totta.

1.2. Nem meg ala po zott az az in dít vány sem, amely a
kö zös tu laj don nal kap cso la tos el ide ge ní tés rõl, illetve a kö -
zös tu laj don ban álló épü let résszel kap cso lat ban a kö zös
tu laj don meg szün te té sé rõl  szóló egyes sza bá lyo kat [Tv.
3.  § (2) be kez dés, 25.  § (1) be kez dés] tá mad ja.

Az Alkot mány bíró ság az Abtv. 20.  §-a ér tel mé ben in -
dít vány alap ján jár el. Az in dít vány hoz kö tött ség el vé bõl
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az kö vet ke zik, hogy az Alkot mány bíró ság annak a sza -
bály nak az alkot mány elle nességét vizs gál ja, ame lyet az
in dít vá nyo zó meg je lölt és annak az al kot má nyi ren del ke -
zés nek a tük ré ben, amely re az in dít vá nyo zó hi vat ko zik.

A je len eset ben az in dít vá nyo zó egy részt az Alkot mány
70/I.  §-a sé rel mét ál lí tot ta. Meg ál la pít ha tó, hogy a Tv. em -
lí tett sza bá lyai nem hoz ha tók össze füg gés be a köz ter hek -
hez való hoz zá já ru lás kö te le zett sé gét elõ író al kot má nyi
sza bá lyok kal.

A Tv. vizs gált sza bá lyai nem sér tik az in dít vány ban hi -
vat ko zott má sik al kot má nyi ren del ke zést, a tu laj don hoz
való alap ve tõ jo got [Alkot mány 13.  § (1) be kez dés] sem.
Ez a jog a fent ki fej tet tek sze rint az ál lam mal szem ben védi 
a tu laj dont, mint az egyé ni cse lek vé si au to nó mia ha gyo -
má nyos alap ját. Tár sas ház-tu laj don nál a tu laj do nos tár sa -
kat nem az al kot mány jog, ha nem a pol gá ri jog sza bá lyai
sze rint il le ti meg vé de lem egy más sal szem ben. A Tv. a ki -
sebb ség mél tá nyos ér de ke it védi [25.  § (1) be kez dés, 42.  §
(1) be kez dés]; a kö zös tu laj don meg szün te té sét a vizs gált
kör ben ah hoz a fel té tel hez köti, hogy az a ki sebb ség mél tá -
nyos ér de ke it nem sér ti. Ez a sza bály az al kot má nyo san
meg kö ve tel he tõ tu laj don vé del met meg fele lõen biz to sít ja
a tár sas ház-tu laj don ala nyai po zí ci ó já nak ki egyen sú lyo zá -
sá val.

Az Alkot mány bíró ság ezért a Tv. 3.  § (2) be kez dé sét és
25.  § (1) be kez dé sét tá ma dó in dít ványt el uta sí tot ta.

1.3. Nem meg ala po zot tak azok az in dít vá nyok sem,
ame lyek ér tel mé ben az Alkot mány szá mos ren del ke zé sét
sér tik azok, a tár sas ház bel sõ vi szo nya i ra vo nat ko zó egyes
sza bá lyok, ame lyek – a több sé gi sza va zás sal való dön tés -
ho za tal kö ré ben – a kö zös tu laj don nal kap cso la tos el ide ge -
ní tés jo gá nak gya kor lá sá hoz szük sé ges több ség rõl, az ala -
pí tó ok irat meg vál toz ta tá sá hoz elõ írt sza va zat arány ról, a
kö zös költ ség mi kén ti meg ha tá ro zá sá ról, a szer ve ze ti-mû -
kö dé si sza bály zat el fo ga dá sá ról, a bir tok lás, a hasz ná lat a
hasz no sí tás mód ja meg ha tá ro zá sá ról szól nak [Tv. 3.  §
(2) be kez dés, 10.  § (2) be kez dés, 13.  § (1) be kez dés, 14.  §
(1) be kez dés, 18.  § (1) be kez dés, 23.  § (2) be kez dés].

Nem le het le ve zet ni az Alkot mány in dít vá nyok ban hi -
vat ko zott sza bá lya i ból [az Al kot mány nak a tu laj do ni for -
mák egyen jo gú sá gá ra és a ver seny sza bad sá gá ra vo nat ko -
zó 9.  § (1) be kez dé sé bõl, a tu laj don hoz való jog ról  szóló
13.  § (1) be kez dé sé bõl, a jog ké pes ség rõl  szóló 56.  §-ából,
a vá lasz tó jog ról  szóló 70.  § (4) be kez dé sé bõl és diszk ri mi -
ná ci ót til tó 70/A.  §-ából] sem azt, hogy a kö zös tu laj don
kö ré ben bi zo nyos dön té sek hez – például az el ide ge ní tés
jo gá nak gya kor lá sá hoz – va la mennyi tu laj do nos társ hoz -
zá já ru lá sát meg kell-e kí ván ni, de azt sem, hogy ha a Tv.
több sé gi dön tés ho za talt tesz le he tõ vé, ak kor a több sé gi
dön tés ho za tal hoz leg alább mi lyen mér té kû sza va zat arányt 
kell elõ ír ni.

Jól le het a Ptk. a kö zös tu laj don nál bi zo nyos kör ben a tu -
laj do nos tár sak egy han gú ha tá ro za tát kí ván ja meg, pl. a
ren des gaz dál ko dás kö rét meg ha la dó ki adá sok nál, az
egész do log fe let ti tu laj don jog át ru há zá sá nál, a tu laj do -
nos tár sak a bir tok lás, a hasz ná lat, a hasz no sí tás, valamint a 

ren des gaz dál ko dás kö rét meg nem ha la dó ki adá sok kér dé -
sé ben ál ta lá ban szó több ség gel ha tá roz nak, tu laj do ni há -
nya duk ará nyá ban.

A tár sas ház-tu laj don azon ban olyan kö zös tu laj don,
amely nél a kü lön tu laj don és a kö zös tu laj don ele mei sa já -
to san ke ve red nek. Ha a tör vény vi szony lag szé les kör ben
kö ve tel meg egy han gú ha tá ro za tot vagy va la mennyi tu laj -
do nos társ hoz zá já ru lá sát, ak kor elõ for dul hat, hogy a több -
ség meg ala po zott igé nye nem ér vé nye sít he tõ. Ugyan így a
tu laj do ni há nyad sze rin ti egy sze rû szó több ség ál ta lá nos,
ki vé telt nem tûrõ al kal ma zá sa is a tör vény ben vissza élés -
sze rû jog gya kor lás ra te remt het ne le he tõ sé get.

A je len ha tá ro zat IV. pont já ban ki fej tet tek sze rint a tör -
vényhozónak vi szony lag szé les körû sza bad sá ga van a tár -
sas ház-tu laj don rész let sza bá lya i nak ki ala kí tá sá val kap -
cso lat ban, ezek kö zött a dön tés ho za tal sza bá lyai csak szél -
sõ sé ges eset ben vet het nek fel alap pal al kot mány jo gi kér -
dést. Szá mos esz köz, több fé le dön tés ho za ta li arány stb.
egy aránt al kal mas le het arra, hogy a sza bá lyo zás nál
egyen súlyt te remt se nek a tár sas ház-tu laj don ala nya i nak
ese ten ként el té rõ, kü lön fé le ér de kei kö zött.

A vizs gált sza bá lyo zás ban nem is mer he tõ fel a köz tu laj -
don és a ma gán tu laj don egyen lõ sé ge el vé nek sé rel me, mi -
ként arra az in dít vá nyo zók hi vat koz nak; nem is mer he tõ fel 
va la mely tu laj do nos társ egy ol da lú ked vez mé nye zé se vagy 
hát rány oko zás, de a jog gya kor lás le he tet len né té te le sem,
amely nek alap ján a tá ma dott ren del ke zé se ket alkot mány -
elle nessé kel le ne nyil vá ní ta ni, akár a tu laj don hoz való
alap ve tõ jog, akár más, az in dít vá nyo zók ál tal fel hí vott al -
kot má nyos té tel sé rel me  miatt.

Az Alkot mány bíró ság ezért a Tv. 3.  § (2) be kez dé se,
10.  § (2) be kez dé se, 13.  § (1) be kez dé se, 14.  § (1) be kez dé -
se, 18.  § (1) be kez dé se, 23.  § (2) be kez dé se ren del ke zé se it
tá ma dó in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

1.4. Nem meg ala po zot tak a Tv. 3.  § (3) be kez dé sét tá -
ma dó in dít vá nyok sem. A kö zös ség egé szét ter he lõ kö te le -
zett ség tel je sí té sé ért a tu laj do nos tár sak fe le lõs sé gét meg -
ál la pí tó ren del ke zés hez ha son lót már az elsõ tár sas há zi
tör vé ny, az 1924. évi XII. tör vény is tar tal ma zott. En nek
9.  §-a ki mond ta, hogy a tu laj do nos tár sak a kö zös hasz ná -
lat ban levõ épít mé nyek, épít mény ré szek fel sze re lé sek és
be ren de zé sek kar ban tar tá sá nak költ sé gé hez, valamint ál -
ta lá ban a tu laj do nos tár sa kat kö zö sen ér dek lõ költ sé gek hez 
és egyéb ter hek hez sa ját tu laj do ni il le tõ sé gé nek vagy ér de -
kelt sé gé nek ará nyá ban kö te le sek hoz zá já rul ni.

A ha tá lyos jog sza bály is ezt az el vet ér vé nye sí ti.

Jól le het a tár sas ház kö zös ség a Tv. 3.  § (1) be kez dé se ér -
tel mé ben ren del ke zik bi zo nyos anya gi és el já rás jo gi jog -
ké pes ség gel, a tár sas ház nem jogi sze mély. En nek a hely -
zet nek az egyik kö vet kez mé nyét von ja le a Tv. 3.  § (3) be -
kez dé se, ami kor a kö zös ség egé szét ter he lõ kö te le zett ség
tel je sí té sé ért való pol gá ri jogi fe le lõs sé get ha tá roz za meg:
a kö zös ség egé szét ter he lõ kö te le zett ség tel je sí té sé ért a tu -
laj do nos tár sak tu laj do ni há nya duk – vagy a szer ve ze -
ti-mû kö dé si sza bály zat ban et tõl el té rõ en meg ha tá ro zott
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mér ték – sze rint fe lel nek az egy sze rû (sor tar tá sos) ke zes -
ség sza bá lyai sze rint.

Az egy sze rû (ún. sor tar tó) ke zes ség nél a ke zes kö ve tel -
he ti, hogy a jo go sult a kö ve te lést elõ ször a kö te lez et tõl
hajt sa be; amennyi ben a ke zes a kö te le zett he lyett a tar to -
zást meg fi ze ti a jo go sult nak, a ke zes nek meg té rí té si igé -
nye ke let ke zik a kö te le zet tel szem ben.

Eb ben a sza bály ban az egy sze rû (sor tar tá sos) ke zes ség -
re uta lást az in dít vá nyo zók úgy ér tel me zik, hogy ön ma gá -
ban eb bõl a sza bály ból, más tör vényi ren del ke zés nél kül, a 
tu laj do nos tár sak egye tem le ges fe le lõs sé ge, a tu laj do ni il -
le tõ ség ará nyát meg ha la dó kö te le zett sé ge kö vet ke zik.

A tár sas há zon be lül a Tv.-ben sze rep lõ vagy a tu laj do -
nos tár sak ál tal el fo ga dott sza bá lyo zás ren del te té se az,
hogy a tu laj do no sok egy más kö zöt ti, illetve a tár sas ház és
az egyes tu laj do no sok kö zöt ti kö ve te lé sek tel je sí té sé nek
rend jét meg ha tá roz za. A Tv. 3.  § (3) be kez dé se ugyan ak -
kor a tár sas ház hi te le zõ it is védi, a tu laj do nos tár sak tu laj -
do ni há nya duk hoz iga zo dó – és így kor lá to zott fe le lõs sé -
gé nek elõ írásával. A szol gál ta tás tel je sí té sé vel, illetve a
szer zõ dés sze gõ ma ga tar tás sal össze füg gés ben a tár sas há -
zon be lül a tu laj do no sok kö zött, vagy a tu laj do nos tár sak és 
a tár sas ház kö zös ség hi te le zõi kö zött ki ala kult jog vi ta el -
dön té se pe dig a pol gá ri pe res ügye ket tár gya ló bí ró sá gok
ha tás kö ré be tar to zik.

Az Alkot mány bíró ság egyéb ként a 12/1998. (IV. 17.)
AB ha tá ro zat ban (ABH 1998, 123, 430.) vizs gál ta a Ptk.
334.  § (2) be kez dé se és 337.  § (2) be kez dé se alkot mány -
elle nességét.

Eb ben az ügy ben az in dít vá nyo zók alkot mány elle -
nesnek tar tot ták azo kat a sza bá lyo kat, ame lyek a társ tu laj -
do no sok egye tem le ges fe le lõs sé gé rõl in téz ked nek a tár -
sas há zak egyes köz üze mi tar to zá sai te kin te té ben. Be ad vá -
nyuk ban vizs gál ni kért jog sza bály ként a Ptk. 334.  § (2) be -
kez dé sét és a 337.  § (2) be kez dé sét je löl ték meg, s hi vat -
koz tak az Alkot mány 55.  § (1) be kez dé se és 70/E.  § (1) be -
kez dé se sé rel mé re. Az in dít vá nyo zók ugyan ak kor ki fej tet -
ték azt is, hogy nem fe le l meg a va ló ság nak a tár sas há zak
ese té ben a Ptk. 334.  § (2) be kez dé sé nek az a fel té te le zé se,
hogy a szol gál ta tás nem oszt ha tó.

Az Alkot mány bíró ság az in dít ványt el uta sí tot ta. A ha tá -
ro zat in do ko lá sá ban arra hi vat ko zott, hogy a Ptk. tá ma dott
sza bá lyai a tár sas ház-tu laj don ra vo nat ko zó sza bályt nem
tar tal maz nak, és nem tar tal maz nak kü lö nös ren del ke zést a
tár sas há zak szer zõ dé se i re sem; a Ptk. 334.  § (1)–(2) be kez -
dé sé nek konk rét tény ál lás ra vo nat koz ta tá sa és ezzel kap -
cso lat ban az ér tel me zé se pe dig nem tar to zik az Alkot -
mány bíró ság ha tás kö ré be, a Ptk. e sza bá lya i nak mi kén ti
al kal ma zá sa tár sas ház köz üze mi szer zõ dé se i re, eset le ges
tar to zá sai a ren des bí ró ság ra tar to zik. A ren des bí ró ság ra
tar to zik annak el dön té se is, hogy a tar to zá sok ese tén a kö -
te le zet tek egye tem le ges sé ge pusz tán a Ptk. e sza bá lyai
alap ján, más jog sza bály köz be jöt te nél kül megállapít -
ható-e.

Az Alkot mány bíró ság ugyan ak kor utalt arra, hogy a
gáz szol gál ta tás ról  szóló 1994. évi XLI. tör vény (a továb -

biak ban: Gszt.) vég re haj tá sá ra ki adott 3/1995. (I. 20.)
Korm. ren de le tet és a vil la mos ener gia ter me lé sé rõl, szál lí -
tá sá ról és szol gál ta tá sá ról  szóló 1994. évi XLVIII. tör vény
(a továbbiak ban: Vet.) vég re haj tá sá ra ki adott 34/1995.
(IV. 5.) Korm. ren de le tet a Ttv. mó do sí tot ta (44. és 45.  §).
A Ttv. 44.  §-a sze rint a Gszt. Vhr. 1. szá mú mel lék le te
13.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé -
szí tet te ki: Nem vo nat ko zik az egye tem le ges fe le lõs ség a
tár sas ház ban a kö zös tu laj don ban álló épü let rész ben (he -
lyi ség ben) tör té nõ fo gyasz tás díj fi ze té si kö te le zett sé gé re.
A Ttv. 45.  §-a pe dig a Vet. Vhr. 1. szá mú mel lék le te
5.  §-ának (4) be kez dé sét egé szí tet te ki a kö vet ke zõ mon -
dat tal: Nem vo nat ko zik az egye tem le ges fe le lõs ség a tár -
sas ház ban a kö zös tu laj don ban álló épü let rész ben (he lyi -
ség ben) tör té nõ fo gyasz tás díj fi ze té si kö te le zett sé gé re.

Az Alkot mány bíró ság 398/B/1995. AB ha tá ro za ta
(ABH 1999, 714.) vizs gál ta a Vet. Vhr. 1. szá mú mel lék le -
te 5.  §-ának (4) be kez dé sét és a Gszt. Vhr. 1. szá mú mel -
lék le te 13.  §-ának (4) be kez dé sét; az in dít vá nyo kat az
Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta.

Az Alkot mány bíró ság sze rint ön ma gá ban a Tv. 3.  §
(3) be kez dé sé bõl nem kö vet ke zik a tu laj do nos tár sak nak a
tu laj do ni il le tõ sé gük ará nyát meg ha la dó, egye tem le ges fe -
le lõs sé ge har ma dik sze mé lyek kel (pl. gáz- vagy vil la mos -
ener gia szol gál ta tó val) szem ben, a tu laj do ni há nyad sze -
rin ti fe le lõs ség tõl el té rõ mér ték ak kor jö het szó ba a Tv. ér -
tel mé ben, ha a hoz zá já ru lá si kö te le zett sé get ma guk a tu laj -
do nos tár sak a szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály zat ban a fõ sza -
bály tól el té rõ en ha tá roz ták meg.

Mind ezek re fi gye lem mel az Alkot mány bíró ság a Tv.
3.  § (3) be kez dé sét az Alkot mány 13.  § (1) be kez dé se sé -
rel mé re hi vat koz va tá ma dó in dít vá nyo kat el uta sí tot ta;
meg ál la pí tot ta azt is, hogy a Tv. 3.  § (3) be kez dé se és az
Alkot mány 70/A.  § (1) be kez dé se, 17.  §-a, 70/E.  §
(1)–(2) be kez dé se kö zött nincs al kot mány jo gi lag ér té kel -
he tõ össze füg gés.

1.5. Az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta a Tv. 18.  § (1) és 
(2) be kez dé sét tá ma dó in dít ványt is.

Mind két ren del ke zés a kü lön tu laj don ban lévõ, nem la -
kás cél já ra szol gá ló he lyi ség hasz ná la ta, hasz no sí tá sa
mód já nak a meg vál toz ta tá sá val függ össze; a Tv. le he tõ vé
te szi, hogy a tár sas ház köz gyû lé se ezt meg tilt sa, ha az a
tár sas ház mû kö dé sét vagy a lak ha tás nyu gal mát za var ná.

Az Alkot mány bíró ság a 685/B/1999. AB ha tá ro zat ban
(ABH 2004, 1363.) meg ál la pí tot ta: „a vál lal ko zás joga
nem ab szo lu ti zál ha tó, en nek meg fele lõen arra sincs sen ki -
nek ala nyi joga, hogy adott fog lal ko zás sal kap cso la tos vál -
lal ko zást egy meg ha tá ro zott he lyen foly tas son.” Az Alkot -
mány bíró ság az em lí tett ügy ben azt vizs gál ta, hogy „a vál -
lal ko zás hoz való jo got sér ti-e az, hogy a vál lal ko zást va la -
ki nek egy adott he lyen (üz let ben) ide ig le ne sen vagy vég le -
ge sen nem le het foly tat ni”; és az in dít ványt el uta sí tot ta.

A tu laj do ni for mák egyen jo gú sá gá nak [Alkot mány 9.  §
(1) be kez dé se] el vé re való hi vat ko zás sem ala pos. A Tv.
18.  § (1)–(2) be kez dé se va la me nyi tu laj do ni for má ra egy -
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aránt vo nat ko zik, a tu laj do ni for mák egyen jo gú sá gá nak
el vét ezért nem sér ti.

Nem ál la pít ha tó meg az sem, hogy a tu laj don hoz való
alap ve tõ jog sé rül ne. Az Alkot mány bíró ság 36/1991.
(VI. 20.) AB ha tá ro za ta (ABH 1991, 424, 426.) meg ál la -
pít ja, hogy a tu laj do no si jo gok gya kor lá sá nak kor lát ja le -
het a töb bi tu laj do nos társ jo ga i nak és a do log hoz fû zõ dõ
tör vényes ér de ke i nek vé del me; a tu laj do nos tár sak kö zös
meg ál la po dá sa ki ter jed het a hasz no sí tás mód ja te kin te té -
ben meg ha tá ro zott kor lá tok fel ál lí tá sá ra, amennyi ben ez a
kor lá to zás tör vény elõ írásába nem üt kö zik.

A Tv. a tár sas ház köz gyû lé se til tó ha tá ro za ta ellen a tu -
laj do nos társ szá má ra bí rói utat en ged. A bí ró sá gi el já rás ra
há rul majd annak el dön té se, hogy a tu laj do nos tár sak dön -
té se jog sza bály vagy az ala pí tó ok irat, ille tõ leg a szer ve ze -
ti-mû kö dé si sza bály zat ren del ke zé sét sér ti-e, vagy a ki -
sebb ség jo gos ér de ke i nek lé nye ges sé rel mé vel jár-e. A bí -
ró ság vizs gál hat ja annak a fel té tel nek a fenn ál lá sát is,
hogy a he lyi ség hasz ná la ta, hasz no sí tá sa mód já nak meg -
vál toz ta tá sa a tár sas ház mû kö dé sét vagy a lak ha tás nyu -
gal mát za var ná-e.

Nem ál la pít ha tó meg az sem, hogy ezek a tá ma dott sza -
bá lyok a jog biz ton sá got [Alkot mány 2.  § (1) be kez dé se]
sér te nék.

Az Alkot mány bíró ság egy ha tá ro za ta (219/B/2002 AB
ha tá ro zat, ABH 2003, II. kö tet, 1488.) meg ál la pít ja, hogy
„az ér té ke lést en ge dõ fo gal mak hasz ná la ta (mint pl. a jó hi -
sze mû ség, köz ér dek, rend kí vü li mél tány lást ér dem lõ kö -
rül mé nyek, ará nyos ság stb.) a jogi sza bá lyo zás ha gyo má -
nyos esz kö ze, amely a jog al kal ma zó jo gi lag kö tött, diszk -
re ci o ná lis dön té si fel ha tal ma zá sát, a konk rét ügy rész le te i -
nek is me re té ben adott moz gás te rét je len ti”. Az Alkot -
mány bíró ság el uta sí tot ta azt az in dít ványt, amely nél azt
kel lett vizs gál ni, hogy „sér ti-e az Alkot mány 2.  § (1) be -
kez dé sét a meg sem mi sí te ni kért ren del ke zés a miatt, hogy
a jog al ko tó a mun kál ta tói kö te le zett ség fenn ál lá sát az el -
vár ha tó ság fo gal má hoz, az el vár ha tó sá got pe dig ‘az eset
összes kö rül mé nye i’ mér le ge lé sé hez köti.”

Az Alkot mány bíró ság sze rint a Tv. 18.  §-ában sze rep lõ,
egyes ki fo gás olt ki fe je zé sek meg fele lõen ha tá ro zot tak, vi -
lá go sak és ért he tõ ek, ön ké nyes ér tel me zés re nem ad nak le -
he tõ sé get. Mind ezek re fi gye lem mel az Alkot mány bíró ság
a Tv. 18.  § (1) és (2) be kez dé sét tá ma dó in dít vá nyo kat is
el uta sí tot ta.

1.6. Nem meg ala po zott a Tv. 20.  § (1) be kez dés
d) pont ját tá ma dó in dít vány. A tu laj don hoz való alap ve tõ
jo got nem sér ti az, hogy a va la mely la kás ban ter ve zett
épít ke zés rõl a Tv. sza bá lyai sze rint csu pán ér te sí te ni kell a
kö zös kép vi se lõt, és a Tv. nem írja elõ ál ta lá nos ság ban va -
la mennyi tu laj do nos társ hoz zá já ru lá sát „a kö zös ség egé -
szét érin tõ ko moly mun ká lat hoz”.

Azt a kér dést, hogy mi lyen eset ben in do kolt meg kö ve -
tel ni a tu laj do nos tár sak hoz zá já ru lá sát va la mely épít ke -
zés hez a tár sas ház ban, nem a Tv., ha nem más jog sza bály
sza bá lyoz za.

Nem a Tv.-re, ha nem épí tés ügyi jog sza bá lyok ra, el já -
rás ra és ha tó ság ra tar to zó kér dés, hogy mi lyen épít ke zé -
sek, ki nek az en ge dé lye alap ján, mi lyen fel té te lek mel lett
vé gez he tõk vagy sem. A Tv.-ben sze rep lõ ér te sí té si kö te -
le zett ség tõl ezek a sza bá lyok füg get le nül ér vé nye sül nek.

1.7. A Ttv. 14.  § (1) be kez dés d) pont ja és (2) be kez dé -
se nem zet kö zi egyez mény be üt kö zé sé nek utó la gos vizs gá -
la tát csak az Abtv. 21.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot -
tak kez de mé nyez he tik. Az in dít vá nyo zó nem tar to zik ebbe 
a kör be, ezért azt az in dít ványt, amely az em lí tett sza bá -
lyok ilyen vizs gá la tá ra irá nyult, az Alkot mány bíró ság – az
Ügy rend 29.  § c) pont ja alap ján – vissza uta sí tot ta.

1.8. Alap ta lan a Tv. 1.  § (1) be kez dés má so dik mon da -
tát tá ma dó in dít vány is.

Az az elõ írás, amely sze rint tár sas ház-tu laj don nál az
épü let hez tar to zó föld rész let nek a tu laj do nos tár sak kö zös
tu laj do ná ba kell ke rül nie, nem sér ti a tu laj don hoz való jo -
got mint alap ve tõ jo got. Az Alkot mány bíró ság már több
ha tá ro za tá ban ki fej tet te, hogy a tu laj don jog al kot má nyos
vé del me nem ter jed ki a tu laj don meg szer zé sé re, a tu laj -
don szer zés joga nem alap jog. [Pl. 35/1994. (VI. 24.) AB
ha tá ro zat, ABH 1994, 197, 201.; 743/B/1993. AB ha tá ro -
zat, ABH 1996, 417, 418.] Az Alkot mány 13.  §-a a már
meg szer zett tu laj dont ré sze sí ti alap jo gi vé de lem ben, az ál -
lam nak nincs kö te le zett sé ge arra, hogy a ma gán sze mélyt
tu laj don szer zés hez vagy tu laj don él ve ze té hez se gít se
(936/D/1997 AB ha tá ro zat, ABH 1999, 615.).

Az Alkot mány 54.  § (1) be kez dé se és 57.  § (5) be kez dé -
se pe dig nem hoz ha tó össze füg gés be a Tv. 1.  § (1) be kez -
dés má so dik mon da tá val. Ezért az Alkot mány bíró ság a
Tv. 1.  § (1) be kez dés má so dik mon da tát tá ma dó in dít ványt 
el uta sí tot ta.

1.9. A Tv. egyes, jel zá log jog gal kap cso la tos sza bá lya it
tá ma dó in dít vá nyok is alap ta la nok.

A jel zá log jog nem szer zõ dé ses, ha nem pl. jog sza bály
vagy ha tó sá gi ha tá ro zat alap ján való ke let kez te té sé rõl
 szóló sza bá lyok – Ptk. 254.  § (1) be kez dé se –, illetve a Ttv. 
24.  §-a nem zet kö zi egyez mény be üt kö zé sé nek utó la gos
vizs gá la tát csak az Abtv. 21.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zot tak kez de mé nyez he tik. Az in dít vá nyo zó nem tar to zik 
ebbe a kör be, ezért azt az in dít ványt, amely a mon dott sza -
bá lyok ilyen vizs gá la tá ra irá nyult, az Alkot mány bíró ság
– az Ügy rend 29.  § c) pont ja alap ján – vissza uta sí tot ta.

A Ptk. 254.  § (1) be kez dé se és a Tv. 30–31.  §-a ren del -
ke zé se i ben nem is mer he tõ fel va gyo ni hely zet sze rin ti kü -
lönb ség té tel. Ezek a sza bá lyok nem a tu laj do nos társ va -
gyo ni hely ze tén ala pul nak, ha nem azon a kö rül mé nyen,
hogy az érin tett tu laj do nos társ a kö zös költ ség össze gé nek
be fi ze té sé vel, bár mely ok ból, hát ra lék ba ke rült. A tá ma -
dott sza bá lyok nem hoz ha tók össze füg gés be az Alkot -
mány va gyo ni hely zet sze rin ti kü lönb ség té telt til tó 70/A.  § 
(1) be kez dé sé vel.

Az zal az in dít vánnyal össze füg gés ben, amely a tu laj -
don hoz való alap ve tõ jog sé rel mé re hi vat ko zik, az Alkot -
mány bíró ság hang sú lyoz za, hogy a tár sas ház-tu laj don a
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kö zös tu laj don nak egy sa já tos ese tét je len ti. A kö zös tu laj -
don nal együtt jár a sa ját tu laj do ni há nyad dal, tu laj do ni
résszel kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gen túl me nõ en a kö -
zös költ sé gek vi se lé se. Gyak ran igény van a tu laj do nos tár -
sak fi ze tõ kész sé gé nek és fi ze tõ ké pes sé gé nek kü lön bö zõ
jog in téz mé nyek kel való biz to sí tá sá ra. En nek meg fele lõen
a jog sza bá lyok – a fe lek ér de ke it figye lembe véve – meg -
ha tá roz nak egyes olyan ren del ke zé se ket, ame lyek kel a kö -
zös tu laj don fenn tar tá sá nak za var ta lan ná té te lét, a kö zös
költ sé gek fe de zé sé nek le he tõ leg egy sze rû és ha té kony
meg ol dá sát kí ván ják szol gál ni. Ilyen jel le gû meg ol dást
nyújt a Tv. 30.  §-án kí vül a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992.
évi I. tör vény 95.  §-ának (1) be kez dé se is a la kás szö vet ke -
zet tek kel kap cso lat ban. A fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se
egyik le het sé ges ki kény sze rí té si mód já nak tör vényi sza bá -
lyo zá sa a tu laj don hoz való alap ve tõ jo got nem sér ti.

A hát ra lé kos tu laj do nos társ sza va za ti jo gá nak kor lá to -
zá sa nem sér ti a jog or vos lat hoz való jo got sem. A jog or -
vos lat hoz való alap ve tõ jog a bí ró sá gi, köz igaz ga tá si és
más ha tó sá gi dön té sek re ter jed ki. Nem ter jed ki a nem ál -
lam i, pl. a mun kál ta tói (1129/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH
1993, 604, 605.), vagy a tu laj do no si (1534/B/1990. AB ha -
tá ro zat, ABH 1991, 602, 603.) dön té sek re. A jel zá log jog
be jegy zé sé nek el ren de lé sé rõl  szóló köz gyû lé si ha tá ro zat
ilyen tu laj do no si dön tés nek – s nem ha tó sá gi dön tés nek –
mi nõ sül, vagyis olyan dön tés, amely re tár gyi lag a jog or -
vos lat hoz való alap ve tõ jog nem ter jed ki.

Az a sza bály, amely a kö zös kép vi se lõ ren del ke zé se
alap ján le he tõ vé te szi a kü lön tu laj don jel zá log jog gal való
meg ter he lé sét, nem üt kö zik az Alkot mány 45.  § (1) be kez -
dé sé be, mert a két ren del ke zés kö zött al kot mány jo gi lag ér -
té kel he tõ kap cso lat nincs. A kö zös kép vi se lõ eb ben a jog -
kö ré ben el jár va a tu laj do nos tár sak ál tal el fo ga dott szer ve -
ze ti-mû kö dé si sza bály za tot hajt ja vég re, dön té se nem je -
len ti igaz ság szol gál ta tás gya kor lá sát ab ban az ér te lem ben, 
aho gyan azt az Alkot mány 45.  § (1) be kez dé se alkal -
mazza.

A Tv. 30.  § (1) be kez dé se és az Alkot mány 70/D., 70/E.
és 70/K.  §-a kö zött pe dig nincs össze füg gés.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság a Tv. 30.  § (1),
(2) be kez dé sét, és 31.  §-át, a 32.  § (1) és (3) be kez dé sét,
illetve a Ptk. 254.  § (1) be kez dé sét tá ma dó in dít vá nyo kat
el uta sí tot ta.

1.10. Meg ala po zat lan az az in dít vány is, amely a Tv.
33.  § (1) be kez dé se, 35.  § (2) be kez dé se ren del ke zé se it és
az 51.  § (1) be kez dés d) pont ját tá mad ja, arra hi vat koz va,
hogy – a Tv. más sza bá lyá ban elõ írt, jog vesz tõ meg tá ma -
dá si ha tár idõ re te kin tet tel – a sza bá lyo zás nem ad elég el -
já rá si ga ran ci át a tu laj do nos ré szé re a köz gyû lé sen való
rész vé tel re, a ha tá ro zat meg is me ré sé re.

Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta ér tel mé ben a vizs gá -
lat tár gyát ké pe zõ egyes ren del ke zé sek al kot má nyos sá ga
ál ta lá ban ér té kel he tet len a jog sza bály kon tex tu sá ból ki ra -
gad va. Az el szi ge telt vizs gá lat ered mé nye más össze füg -
gés be he lyez ve ér vé nyét veszt he ti. [Így fog lalt ál lást az

Alkot mány bíró ság a 16/1991. (IV. 20.) AB ha tá ro zat ban,
ABH 1991, 58, 60.]

En nek meg fele lõen a köz gyû lés össze hí vá sá ra, a meg -
hí vó köz lé sé re, valamint az éves el szá mo lás ról, to váb bá a
költ ség ve tés meg ál la pí tá sá ról  szóló köz gyû lés re, a szám -
vizs gá ló bi zott ság ezzel kap cso la tos jo go sít vá nyá ra vo nat -
ko zó sza bá lyok alkot mány elle nességének utó la gos vizs -
gá la tá ról is csak a sza bá lyo zá si kör nye zet re fi gye lem mel,
a konk rét ren del ke zé sek és ezek össze füg gé sei át te kin té se
alap ján le het dön te ni.

Az Al kot mány bí ró ság nak az in dít vá nyok alap ján azt
kell vizs gál nia, hogy a sza bá lyok az Alkot mány 2.  §
(1) be kez dé se tük ré ben elég el já rá si ga ran ci át ad nak-e a
tu laj do nos ré szé re a köz gyû lé sen való rész vé tel re, a ha tá -
ro zat meg is me ré sé re és bí ró ság elõt ti meg tá ma dá sá ra.

A Tv. szá mos el já rá si sza bályt, a kö zös kép vi se lõt ille -
tõ leg az in té zõ bi zott sá got ter he lõ kö te le zett sé get tar tal maz 
annak ér de ké ben, hogy a köz gyû lé sen való rész vé tel, a ha -
tá ro zat meg is me ré se a tu laj do nos tár sak szá má ra le he tõ vé
vál jék.

A Tv. sza bá lyai egy ér tel mû ek ab ban, hogy köz gyû lést
leg alább éven te egy szer kell tar ta ni [35.  § (1) bek.], a köz -
gyû lés re va la mennyi tu laj do nos tár sat írás ban kell meg hív -
ni [33.  § (1) bek.], amellyel egy ide jû leg a meg hí vó egy
pél dá nyát a tár sas ház ban – jól lát ha tó he lyen – ki kell füg -
gesz te ni.

A Tv. azt is elõ ír ja, hogy kö te le zõ a köz gyû lés össze hí -
vá sa, ha azt a tu laj do ni há nyad 1/10-ével ren del ke zõ tu laj -
do nos tár sak a na pi rend és az ok meg je lö lé sé vel írás ban
kér ték; ha pe dig a ké rést a kö zös kép vi se lõ vagy az in té zõ -
bi zott ság el nö ke ti zen öt na pon be lül nem tel je sí tet te, az
össze hí vást kérõ tu laj do nos tár sak vagy az ál ta luk meg bí -
zott sze mély a köz gyû lést össze hív hat ják. Köz gyû lés
össze hí vá sá ra a szám vizs gá ló bi zott ság is jo go sult, ha a
kö zös kép vi se lõ vagy az in té zõ bi zott ság el nö ke az erre vo -
nat ko zó kö te les sé gé nek nem tesz ele get.

A köz gyû lé sen jegy zõ köny vet kell ve zet ni, a jegy zõ -
köny vet hi te le sí te ni kell [39.  § (1) bek.]. A köz gyû lé sen
meg ho zott ha tá ro za tok ról a kö zös kép vi se lõ nek vagy az
in té zõ bi zott ság el nö ké nek va la mennyi tu laj do nos tár sat
írás ban, a köz gyû lés meg tar tá sá tól szá mí tott nyolc na pon
be lül ér te sí te nie kell [39.  § (3) bek.]. A kö zös kép vi se lõ (az 
in té zõ bi zott ság el nö ke) kö te les a köz gyû lés ha tá ro za ta i ról
és a ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról nyil ván tar tást (Köz gyû lé -
si Ha tá ro za tok Köny ve) ve zet ni [44.  § (1) bek.]. A Köz -
gyû lé si Ha tá ro za tok Köny ve adat tar tal mát a Tv. meg ha tá -
roz za [44.  § (2) be kez dé se].

Az 1160/B/1992. AB ha tá ro zat ér tel mé ben azt ál ta lá ban 
a jog al ko tás dön ti el, hogy va la mely élet vi szonyt mi lyen
rész le tes ség gel sza bá lyoz. (ABH 1993, 607, 608.). Az
Alkot mány bíró ság az 1621/E/1992. AB ha tá ro za tá ban ki -
fej tet te, hogy a jog al ko tó ra tar to zik annak el dön té se, hogy
va la mely élet hely ze tet mi lyen rész le tes ség gel sza bá lyoz.
Eb bõl a szem pont ból al kot má nyos sá gi kér dést csak az vet
fel, ha a sza bá lyo zás hi á nyos sá ga alap ve tõ jog vagy az Al -
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kot mány ban dek la rált al kot má nyos elv ér vé nye sü lé sét gá -
tol ja (ABH 1993, 765, 766.).

Az Alkot mány bíró ság sze rint a köz gyû lés tar tá sá nak és
össze hí vá sá nak, a meg hí vó köz lé sé nek, a jegy zõ könyv ve -
ze tés nek, a ha tá ro za tok nyil ván tar tá sá nak és meg is mer he -
tõ sé gé nek is mer te tett sza bá lyai – amennyi re az a tár sas -
ház-tu laj don ra, mint a kö zös tu laj don egyik tí pu sá ra vo -
nat ko zó sza bá lyo zás tól el vár ha tó – ele gen dõ ga ran ci át tar -
tal maz nak ah hoz, hogy a tu laj do nos tár sak jo ga i kat ér vé -
nye sít hes sék.

To váb bi jog al ko tás sal a vizs gált kör ben nem kü szö böl -
he tõ ki ele ve az eset leg elõ for du ló vissza élés sze rû jog al -
kal ma zás vagy a kö te le zõ sza bá lyok al kal ma zá sa mel lõ zé -
sé nek ve szé lye.

Az Alkot mány bíró ság ezért a Tv. 33.  § (1) be kez dé sét,
35.  § (2) be kez dé sét és az 51.  § (1) be kez dés d) pont ját tá -
ma dó in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

1.11. Más a hely zet a Tv. 42.  § (1) be kez dé sé vel. Ez a
sza bály az, amely bí rói útra te re li a tu laj do nos tár sak jog vi -
tá ját a köz gyû lés ha tá ro za ta i val kap cso lat ban.

Az Alkot mány 57.  § (1) be kez dé se, az el já rá si ga ran ci á -
kon túl, a bí ró ság hoz for du lás jo gát fog lal ja ma gá ban. Az
Alkot mány bíró ság ér tel me zé sé ben ezen alap ve tõ jog ból
„az ál lam ra az a kö te le zett ség há rul, hogy – egye bek mel -
lett – a pol gá ri jo gok és kö te le zett sé gek (a pol gá ri jo gi nak
te kin tett jog vi ták) el bí rá lá sá ra bí rói utat biz to sít son.”
[59/1993. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 353, 355.]

Tár sas ház-tu laj don nál a köz gyû lé si ha tá ro zat vi tás sá té -
te le „pol gá ri jogi jog ra” vo nat ko zik.

A bí ró ság hoz való jog egyik ele me a bí ró ság hoz for du -
lás joga, ab ban az ér te lem ben, hogy az ér de kelt el ér hes se,
ügyét bí ró ság tár gyal ja anél kül, hogy jogi vagy gya kor la ti
jel le gû, vissza élés sze rû aka dá lyok eb ben megakadá -
lyoznák.

A bí ró ság hoz for du lás jo gá nak al kot má nyo san el fo gad -
ha tó kor lá to zá sá hoz al kot má nyos cél kell és a kor lá to zás
mér té ké nek e cél lal éssze rû arány ban kell áll nia.

A bí ró ság hoz for du lás jo gá nak gya kor lá sá hoz szük sé -
ges, hogy az érin tet tek ér te sül je nek a ha tá ro zat ról, amely
jo gu kat vagy jo gos ér de ke i ket érin ti és meg is mer hes sék
annak tar tal mát. Az Alkot mány bíró ság a 24/1999.
(VI. 30.) AB ha tá ro za tá ban (ABH 1999, 237, 244.) jog or -
vos la ti ha tár idõ el bí rá lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás ról
– ha tó sá gi ha tá ro zat tal össze füg gés ben – azt is ki mond ta,
hogy annak al kot má nyos sá ga ön ma gá ban nem ítél he tõ
meg, e té nye zõ mel lett más ele me ket is figye lembe kell
ven ni, min de nek elõtt a jog or vos lat tal meg tá mad ha tó dön -
tés rõl való tu do más szer zés ga ran tált sá gát.

A tár sas ház köz gyû lé sé nek ha tá ro za ta ugyan ak kor nem
ha tó sá gi ha tá ro zat, ha nem lé nye gé ben a kö zös tu laj don
kö ré ben, ál ta lá ban szó több ség gel ho zott tu laj do no si dön -
té se ket tar tal maz, ezért a tu do más szer zés ga ran tált sá ga kö -
ré ben nem kö ve tel he tõk meg a ha tó sá gi ha tá ro zat mint hi -
va ta los irat kéz be sí té sé re vo nat ko zó sza bá lyok hoz ha -
sonló elõ írások al kal ma zá sa a Tv. ha tó kö ré ben.

Jól le het a Ptk. a kö zös tu laj don ál ta lá nos sza bá lya i nál
nem ír elõ ha tár idõt a tu laj do nos tár sak szó több sé ges ha tá -
ro za ta bí ró ság nál való meg tá ma dá sá ra [Ptk. 143.  § (1) be -
kez dés], s így arra a meg ho za talt köve tõen bár mi kor sor
ke rül het, a ke re se ti ké re lem ala pos sá ga kö ré ben azon ban
ilyen eset ben is je len tõ sé ge van az idõ mú lás nak például
ak kor, ha az utóbb sé rel me zett ha tá ro zat vég re haj tá sa
meg tör tént és a meg tá ma dás jo gát a tu laj do nos társ in do ko -
lat lan ké se de lem mel gya ko rol ta.

Ha bár a tár sas ház-tu laj don ról  szóló 1924. évi XII. tör -
vénycikk, amely ha zánk ban a tár sas ház-tu laj dont elsõ al -
ka lom mal sza bá lyoz ta, a tár sas ház-tu laj don ra a tu laj don ra
vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kon fe lül az in gat lan kö zös
tu laj do ná nak, a szom széd jog nak és a szol gal mak nak sza -
bá lya it ren del te al kal maz ni (11.  §), és nem tar tal ma zott a
Tv. 42.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak hoz ha son ló ren del ke -
zé se ket, a ha té ko nyan mû kö dõ igaz ság szol gál ta tás ér de kei 
iga zol hat ják éssze rû ha tár idõ tû zé sét és a ke re set in dí tás
fel té te le i nek meg ál la pí tá sát a tár sas ház-tu laj don nál. A
több mint öt ven évig ha tály ban volt elsõ társasház-tör -
vényt 1977. jú li us 1-jé tõl fel vál tó Tvr. 16.  §-a már tar tal -
maz ta azt az elõ írást, amely sze rint „a ha tá ro zat meg ho za -
ta lá tól szá mí tott hat van na pon be lül” for dul hat a bí ró ság -
hoz bár mely tu laj do nos társ. Egy sé ges a bí rói gya kor lat ab -
ban, hogy a Tvr., a Ttv. és Tv. hi vat ko zott ha tár idõ re vo -
nat ko zó sza bá lyát anya gi jogi ha tár idõ nek te kin ti.

Ugyan ak kor a Tvr. 16.  §-a – szem ben a Ttv. és Tv. sza -
bá lya i val – nem utalt a ha tár idõ jog vesz tõ jel le gé re. A bí -
rói gya kor lat sze rint az 1998. már ci us 1. nap ját megelõ -
zõen ho zott köz gyû lé si ha tá ro za tok el le ni 60 na pos ke re -
set in dí tá si ha tár idõ – erre vo nat ko zó ren del ke zés hi á nyá -
ban – nem jog vesz tõ jel le gû, e miatt az el ké sett ség az el -
évü lés sza bá lyai sze rint ki ment he tõ (EBH 2004. 1035.).

A Tv. meg ha tá roz hat ja azt az idõ tar ta mot, amely alatt a
tu laj do nos társ bí ró ság hoz for dul hat. Ugyan ak kor a tör -
vényhozónak a tár sas ház-tu laj don nál egyen lõ súllyal kell
mér le gel nie a ha tá ro zat vég le ges sé gé ben ér de kelt és a ha -
tá ro za tot vi ta tó tu laj do nos tár sak po zí ci ó ját.

A Tv. 42.  § (1) be kez dé se ha tár idõt tûz a ha tá ro zat ér -
vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa irán ti ke re set be nyúj tá sá -
ra. Az Alkot mány 57.  § (1) be kez dé sé bõl nem kö vet ke zik
en nek ti lal ma, de az sem, hogy ilyen ha tár idõt elõ kell ír nia 
a tör vényhozónak.

A hat van na pos ha tár idõt ön ma gá ban, a tar ta má ra te kin -
tet tel nem le het éssze rût len nek te kin te ni. Tár sas ház-tu laj -
don nál a tu laj do nos tár sak nak ér de kük fû zõ dik ah hoz is,
hogy a tár sas ház mû kö dé sé rõl  szóló köz gyû lé si ha tá ro za -
tok (pl. költ ség ve tés vagy be szá mo ló el fo ga dá sa, kö zös
kép vi se lõ meg vá lasz tá sa), meg sza bott ha tár idõ le tel té vel,
meg kér dõ je lez he tet len né váljanak.

A je len eset ben a hat van na pos ha tár idõ elég idõ arra,
hogy a tu laj do nos társ él hes sen ke re set in dí tá si jo gá val,
más részt meg fe lel a tár sas ház za var ta lan mû kö dé se biz to -
sí tá sá ra irá nyuló kö ve tel mény nek is. A Tv. ez utób bit erõ -
sí ti az zal, hogy a köz gyû lés ha tá ro za tá nak vég re haj tá sá ra a 
ke re set in dí tás nem gya ko rol ha lasz tó ha tást, ugyan ak kor
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vi szont a bí ró ság a ha tá ro zat vég reg haj tá sát felfüggeszt -
heti.

A ha tár idõ a Tv. sza bá lyai ér tel mé ben „a ha tá ro zat meg -
ho za ta lá tól” ve szi kez de tét.

Az Alkot mány bíró ság 935/B/1997. AB ha tá ro za ta
(ABH 1998, 765.) al kot mány jo gi szem pont ból nem azo -
nos, de ha son ló ügy ben, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló
1988. évi VI. tör vény 45.  § (1) be kez dé se ren del ke zé sei
alkot mány elle nességének vizs gá la ta kor meg ál la pí tot ta,
hogy az em lí tett tör vénynek azon for du la ta, amely sze rint
a tár sa sá gi ha tá ro za tok bí ró ság elõtt való meg tá ma dá sá ra
biz to sí tott 30 na pos ha tár idõ „a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól”
szá mí tan dó, nem el len té tes sem az Alkot mány 13.  § (1) be -
kez dé sé vel, sem az Alkot mány 57.  § (1) be kez dé sé vel. Ezt
az ál lás fog la lá sát a ha tá ro zat sze rint „az Alkot mány bíró -
ság – a gaz da sá gi jog szem pont ja i ra szû kít ve – a for ga lom -
biz ton ság és a hi te le zõ vé de lem kö ve tel mé nyé re, al kot -
mány jo gi szem pont ból pe dig a lé nye gé ben ez utób bi két
szem pont alaptör vényi fog la la ta ként meg je le nõ jog biz ton -
ság el sõd le ges sé gé re ala poz ta.”

Az Alkot mány bíró ság sze rint, jól le het a tár sas ház-tu laj -
don nál a köz gyû lés fel adat- és ha tás kö ré re fi gye lem mel
más ként je lent kez nek ezek a szem pon tok, ön ma gá ban az a 
kö rül mény, hogy a hat van na pos ha tár idõt a ha tá ro zat
meg ho za ta lá tól kell szá mí ta ni, a tár sas há zak ese té ben sem
el len té tes a bí rói út hoz való jog gal.

A Tv.-ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu lasz tá sa azon -
ban jog vesz tés sel jár.

Ál ta lá ban nem sér ti a bí ró ság hoz való jo got az, ha a bí -
ró ság hoz for du lást jog vesz tõ ha tár idõ vel kor lá toz zák. Is -
mert és gyak ran al kal ma zott meg ol dás a jog rend sze ren be -
lül az, hogy ha (az anya gi jogi) tör vény va la mely igény ér -
vé nye sí té sé re, ke re set in dí tás ra ha tár idõt szab meg, a ha tár -
idõ el mu lasz tá sa az zal a kö vet kez ménnyel jár, hogy az el -
mu lasz tott cse lek mény a ké sõb bi ek ben már nem pótol -
ható.

A köz gyû lés ha tá ro za tát vi ta tó tu laj do nos társ és a tár -
sas ház po zí ci ó ját azon ban egyen lõ súllyal kell mér le gel nie 
a tör vényhozónak, ami kor a ha tá ro zat ér vény te len sé gé nek
meg ál la pí tá sá ra irá nyuló – jel lem zõ en a tu laj do nos tár sak,
a kö zös ség vagy a kö zös kép vi se lõ kö zöt ti ér dek el len té ten
ala pu ló – ke re set nél a ke re set in dí tás egyes fel té te le i rõl
dönt. Bár me lyik po zí ció egy ol da lú ked vez mé nye zé se a bí -
rói út hoz való, alap ve tõ jog sé rel mé hez vezethet.

A Tv. 42.  § (1) be kez dé se az zal, hogy a ke re set be nyúj -
tá sá ra a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott, ob jek tív, hat -
van na pos, jog vesz tõ ha tár idõt ír elõ, a bí ró ság hoz for du lás 
jo gá nak gya kor lá sát egy ol da lú an kor lá toz za a köz gyû lés
ha tá ro za tát vi tás sá ten ni kí vá nó tu laj do nos tár sat il le tõ en,
ha pél dá ul a köz gyû lés össze hí vá sa, a meg hí vó köz lé se, a
jegy zõ könyv ve ze tés vagy kü lö nö sen a köz gyû lé sen meg -
ho zott ha tá ro za tok ról való ér te sí tés for má ja és ha tár ide je
sza bá lyai meg sé rül tek.

Az Alkot mány bíró ság szá mos ha tá ro za tá ban meg erõ sí -
tet te, hogy az alap ve tõ jog kor lá to zá sa csak ak kor ma rad
meg az al kot má nyos ha tá rok kö zött, ha a kor lá to zás el ke -

rül he tet len, azaz, ha má sik alap ve tõ jog, sza bad ság vagy
al kot má nyos ér ték vé del me más mó don nem ér he tõ el.
[lásd pl. 30/1992. (V. 26) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167,
171.; 6/1998. (III. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 91,
98–99.; 44/2004. (XI. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 618,
648.]

A Tv.-nek az a kor lá to zó sza bá lya, amely nek ér tel mé -
ben va la mennyi tu laj do nos társ te kin te té ben, a ha tá ro zat
meg ho za ta lá tól szá mí tott meg tá ma dá si ha tár idõ el mu lasz -
tá sa jog vesz tés sel jár, a je len eset ben, a Tv.-ben sza bá lyo -
zott jog vi szo nyok te kin te té ben nem áll éssze rû arány ban a
kor lá to zás cél já val, a tár sas ház za var ta lan mû kö dé sé hez
fû zõ dõ ér de kek vé del mé vel. Elõ áll hat a ha tá lyos sza bá lyo -
zás mel lett az a hely zet, hogy a tu laj do nos társ ke re set in dí -
tá si jo gát ment he tõ ok ból, ön hi bá ján kí vül nem tud ja ér vé -
nye sí te ni és a hát rá nyos kö vet kez mé nyek más ként sem há -
rít ha tók el.

A je len eset ben nincs olyan má sik alap ve tõ jog, sza bad -
ság vagy al kot má nyos ér ték, amely nek vé del me más mó -
don ne len ne el ér he tõ. Az Alkot mány bíró ság ezért a Tv.
42.  § (1) be kez dé sé nek „A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz -
tés sel jár.” szö veg ré szét alkot mány elle nessé nyil vá ní tot ta
és meg sem mi sí tet te.

A vizs gált eset ben az Alkot mány bíró ság az Abtv. 43.  §
(4) be kez dé sé ben fog lalt ama ki vé te les jo go sult sá gá nak
gya kor lá sá ra, amely sze rint a 42.  § (1) be kez dé sé ben,
valamint a 43.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ -
pont tól el té rõ en is meg ha tá roz hat ja az alkot mány elle nes
jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zé sét, nem lá tott okot. A
jog biz ton ság nem in do kol ja a je len eset ben, hogy az
Alkot mány bíró ság az alkot mány elle nes jog sza bály ha tá -
lyon kí vül he lye zé sét erga om nes vissza ha tó ha tállyal ha -
tá roz za meg.

Az Alkot mány bíró ság ki ala kult gya kor la ta sze rint, ha
az in dít vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy annak egy ré -
szét az Alkot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ nek
mi nõ sí ti, és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi al kot -
má nyi ren del ke zés eset le ges sé rel mét – a már meg sem mi -
sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés sel össze füg gés ben – ér dem -
ben nem vizs gál ja. [44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH
1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 
361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
193, 200.]

Az Alkot mány bíró ság ezért nem vizs gál ta, hogy a Tv.
42.  § (1) be kez dé se az Alkot mány 7.  § (1) be kez dé sé be, a
2.  § (1) be kez dé sé be, a 70/A.  § (2)–(3) be kez dé sé be, az
57.  § (5) be kez dé sé be üt kö zik-e.

1.12. A Tv. 42.  § (1) be kez dé sé vel azo nos ren del ke zést
tar tal ma zott a Ttv. 32.  § (1) be kez dé se.

Az Al kot mány bí ró ság nak ezt a már ha tá lyon kí vül he -
lye zett sza bályt az al kot mány jo gi pa na szok ra és a bí rói
kez de mé nye zés re te kin tet tel vizs gál nia kel lett.
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A Ttv. 32.  § (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sa  miatt al kot -
mány jo gi pa naszt nyúj tot tak be a Fõ vá ro si Bí ró ság mint
má sod fo kú bí ró ság 53.Pfv.21.813/2004/2. szá mú vég zé -
sé vel be fe je zett üggyel kap cso lat ban.

Az Alkot mány bíró ság, utal va a je len ha tá ro zat V. 1.
10. pont já ban ki fej tet tek re, meg ál la pí tot ta a Ttv. 32.
(1) be kez dé sé nek „A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tés sel
jár.” szö veg ré sze alkot mány elle nességét, és – az Abtv.
48.  § (3) be kez dé se és a 43.  § (3) be kez dé se alap ján – a
konk rét eset ben az alkot mány elle nes jog sza bály al kal ma -
zá si ti lal mát mond ta ki.

Azt a má sik al kot mány jo gi pa naszt, amely a Ttv. 32.  §
(1) be kez dé sé nek azo nos ren del ke zé sét tá mad ta, az Alkot -
mány bíró ság vissza uta sí tot ta.

Az al kot mány jo gi pa naszt az Abtv. 48.  § (2) be kez dé se
ér tel mé ben a jog erõs ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott
hat van na pon be lül le het írás ban be nyúj ta ni. Az Alkot -
mány bíró ság gya kor la ta sze rint a hat van na pos ha tár idõ
szá mí tá sá nál a rend kí vü li jog or vos la tok fi gyel men kí vül
ma rad nak [23/1991. (V. 18.) AB vég zés, ABH 1991,
361–362.; 41/1998. (X. 2.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 306,
309.]. A pa naszt el ké set ten, 2003. feb ru ár 11-én nyúj tot ta
be az in dít vá nyo zó, a Leg fel sõbb Bí ró ság mint fe lül vizs -
gá la ti bí ró ság 2002. de cem ber 12-én át vett vég zé sé vel
össze füg gés ben.

Az Alkot mány bíró ság a bí rói kez de mé nye zés alap ján,
az Abtv. 38.  §-a és 43.  § (4) be kez dé se alap ján meg ál la pí -
tot ta azt is, hogy a Ttv. 32.  § (1) be kez dé sé nek alkot mány -
elle nes ren del ke zé se a Mis kol ci Vá ro si Bí ró ság elõtt
9.P.20.120/2005. szám alatt fo lya mat ban lévõ el já rás ban
nem al kal maz ha tó.

1.13. Nem meg ala po zott a Tv. 50.  §-ának má so dik mon -
da tát tá ma dó in dít vány. A kö zös kép vi se lõ és a tár sas ház
jog vi szo nyát, ezen be lül a kép vi se le ti jog gya kor lá sá val
össze füg gõ jo go kat és kö te le zett sé ge ket a Tv. és – a Tv.
11. §-a ér tel mé ben – a Ptk. 219–221.  §-ai sza bá lyoz zák.

A kö zös kép vi se lõ kép vi se le ti jog kö ré nek kor lá to zá sát
har ma dik sze méllyel szem ben ha tály ta lan nak nyil vá ní tó
sza bály nem hoz ha tó al kot mány jo gi ösze füg gés be az
Alkot mány 13.  § (1) be kez dé sé vel és az sem ál la pít ha tó
meg, hogy a tá ma dott ren del ke zés a tár sas ház más jog sza -
bá lyok ban biz to sí tott jo ga it von ja el.

Az in dít vány ra okot adó konk rét ügyek ben el já ró bí ró -
sá gok el té rõ gya kor la tá ra hi vat koz va az egyik in dít vá nyo -
zó kez de mé nyez te a Ttv. 9.  § (2) be kez dé se ér tel me zé sét.
Az Alkot mány bíró ság ha tás kö rét az Alkot mány 32/A.  §-a, 
il le tõ leg az Abtv. ha tá roz za meg. Tör vé nyi ren del ke zé sek
abszt rakt ér tel me zé sé re, ille tõ leg a bí rói íté let ben fog lalt
jog ér tel me zés al kot má nyos sá gá nak fe lül vizs gá la tá ra sem
az Alkot mány, sem az Abtv. nem ha tal maz za fel az Al kot -
mány bí ró sá got. Így e ké re lem ér de mi el bí rá lá sá ra az
Alkot mány bíró ság nem ren del ke zik ha tás kör rel. Ezért az
Alkot mány bíró ság az Ügy rend 29.  § b) pont ja alap ján az
in dít vány ban fog lalt fen ti ké rel met – ér de mi el bí rá lás nél -
kül – vissza uta sí tot ta.

1.14. Az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta a Tv. 56.  §-a
3. pont ját tá ma dó in dít ványt is. Az a sza bály, amely a ren -
des gaz dál ko dás kö rét meg ha la dó ki adá sok ér tel me zé sé rõl 
szól, nem hoz ha tó össze füg gés be az Al kot mány nak köz -
ter hek hez való hoz zá já ru lás kö te le zett sé gét meg ál la pí tó
70/I.  §-ával.

1.15. A Tv. 63.  § (2) be kez dé se a tör vény ha tály ba lé pé -
se kor be jegy zett tár sas ház ala pí tó ok ira tát mó do sít ja oly
mó don, hogy a tör vény kö te le zõ jel le gû ren del ke zé se i vel
el len té tes ren del ke zé sek ha tály vesz té sét mond ja ki, illetve 
azt, hogy ezek he lyé be a Tv. ren del ke zé se lép.

A Tv. 63.  § (3) be kez dé se le he tõ vé te szi a kü lön tu laj -
don ban álló la kás be osz tá sá nak meg vál toz ta tá sát az ala pí -
tó ok irat mó do sí tá sa nél kül ab ban az eset ben is, ha a tör -
vény ha tály ba lé pé se elõtt lé te sí tett ala pí tó ok irat hoz mel -
lé kel ték a tár sas há zi la ká sok be osz tá sát tar tal ma zó terv raj -
zot.

A meg kö tött szer zõ dé sek tar tal má nak mó do sí tá sa jog -
sza bály ál tal, ön ma gá ban nem el len té tes a jog ál la mi ság el -
vé vel. Eb bõl a szem pont ból csak a vissza ha tó ha tá lyú mó -
do sí tás vet het ne fel al kot má nyos sá gi prob lé mát, a Tv.
e sza bá lyá nak azon ban – el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban –
nincs vissza ha tó ha tá lya, az ala pí tó ok ira tok csak a
Tv. hatályba lépését köve tõen mó do sul nak az elõ írt tar ta -
lom mal.

Annak meg ha tá ro zá sa, hogy me lyek a tör vény kö te le zõ
jel le gû ren del ke zé sei, és annak el dön té se, hogy ezek kel a
sza bá lyok kal a tör vény ha tály ba lé pé se kor be jegy zett tár -
sas ház ala pí tó ok ira tá nak mely ren del ke zé sei el len té te sek,
a ren des bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó kér dés.

A kü lön tu laj don ban álló la kás be osz tá sá nak meg vál -
toz ta tá sát az ala pí tó ok irat mó do sí tá sa nél kül le he tõ vé sza -
bály pe dig nem áll össze füg gés ben az Alkot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak kal.

Mind er re fi gye lem mel az Alkot mány bíró ság az Alkot -
mány 2.  § (1) be kez dé se sé rel mé re ala pí tott in dít vá nyo kat
el uta sí tot ta.

2.1. Az Abtv. 49.  §-ának (1) be kez dé se sze rint mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet ak kor ál la -
pít meg az Alkot mány bíró ság, ha a jog al ko tó szerv jog al -
ko tá si fel ada tá nak nem tett ele get és ezzel alkot mány elle -
nes hely ze tet idé zett elõ. A 22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat
sze rint mu lasz tás áll fenn, ha az ál lam jog sza bá lyi úton be -
avat ko zott bi zo nyos élet vi szo nyok ba és ez ál tal az ál lam -
pol gá rok egy cso port ját meg fosz tot ta al kot má nyos jo guk
ér vé nye sí té sé nek le he tõ sé gé tõl (ABH 1990, 83, 86.). Mu -
lasz tás ál la pít ha tó meg ak kor is, ha a sza bá lyo zás hi á nyos -
sá ga alap ve tõ jog vagy az Al kot mány ban dek la rált al kot -
má nyos elv ér vé nye sü lé sét gá tol ja (1621/E/1992. AB ha -
tá ro zat, ABH 1993, 765, 766.). Az Alkot mány bíró ság ál -
lan dó gya kor la ta sze rint mu lasz tás áll fenn ak kor is, ha
alap jog ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi garan -
ciák hi á nyoz nak [60/1994. (XII. 24.) AB ha tá ro zat, ABH
1994, 342, 369.].
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A je len eset ben a fen ti ek sze rin ti egyik fel té tel fenn ál lá -
sa sem ál la pít ha tó meg. A mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyuló in dít vá -
nyok kal kap cso lat ban az Alkot mány bíró ság utal a je len
ha tá ro zat IV. pont já ban ki fej tet tek re.

A tör vényhozónak vi szony lag tág te ret nyújt az Alkot -
mány 13.  §-a annak meg ha tá ro zá sá ra, hogy a tár sas ház-tu -
laj don sza bá lyo zá sá nál mi lyen esz kö zök kel te remt egyen -
súlyt a tár sas ház-tu laj don ala nya i nak ese ten ként el té rõ ér -
de kei kö zött; a mel lé ren delt, egyen jo gú sze mé lyek jo ga it
és kö te le zett sé ge it, a kö zös tu laj don nal járó ter hek vi se lé -
sét, a tár sas ház szer ve ze tét, mû kö dé sét, a tu laj do nos tár sak
egy más kö zöt ti – és nem az ál lam mal szem ben fenn ál ló –
vi szo nyát ho gyan ren de zi, az ál lam i be avat ko zás nak mi -
lyen te ret nyit, illetve mi lyen kör ben nem en ged el tér ni a
tár sas ház ra vo nat ko zó sza bá lyok tól.

Az Alkot mány 13.  § (1) be kez dé sé bõl ezért nem ve zet -
he tõ le olyan jog al ko tás szük sé ges sé ge, amely a tár sas ház
va gyo ná val gaz dál ko dók vissza élé sé nek ki vé dé sé re to -
váb bi, rész le te sebb sza bá lyo zást, több ga ran ci át nyúj ta na.

A Tv.-nek to váb bá nincs egyet len olyan, tá ma dott ren -
del ke zé se sem, amely a tu laj don for mák egyen lõ sé gé nek
el vét sér te né, ezért nincs szük ség to váb bi sza bá lyo zás ra a
vizs gált kör ben en nek az elv nek az ér vé nye sí té se ér de ké -
ben sem.

2.2. Nem áll fenn mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség a Tv. jegy zõ könyv be való be te kin tés re
vo nat ko zó sza bá lya i val [39.  § (2) be kez dés] kap cso lat ban
sem. Té ved az in dít vá nyo zó, ami kor arra hi vat ko zik, hogy
ezzel csor bát szen ved a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé -
nek joga.

A tár sas ház ke ze lé sé ben lévõ, valamint a te vé keny sé gé -
re vo nat ko zó in for má ció vagy is me ret nem köz ér de kû
adat. A tár sas ház nem lát el ál lam i vagy he lyi ön kor mány -
za ti fel ada tot, nem mi nõ sül egyéb köz fel ada tot el lá tó
szerv nek sem.

Meg ala po zat lan az az in dít vány is, amely a tár sas há zak
fel ügye le té nek, a ta ka ré kos és éssze rû gaz dál ko dá sá ra vo -
nat ko zó tör vényi ga ran ci ák nak a hi á nyát ki fo gá sol ja az
Alkot mány 13.  § (1) be kez dé se és 17.  §-a sé rel mé re hi vat -
koz va.

A tár sas ház-tu laj don az épü le ten lé te sí tett kö zös tu laj -
don for má ja, amely nél az épü let meg ha tá ro zott ré szei – el -
sõ sor ban a la ká sok – a tu laj do nos tár sak kü lön tu laj do ná -
ban van nak. Az ál ta lá nos ha tás kö rû ál lam i szer vek (pl.
adó ha tó sá gok, a mun ka vi szonnyal össze füg gõ egye di
dön té se ket fel ügye lõ szer vek stb.) a tár sas ház mint jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet bi zo nyos egye di 
dön té se it il le tõ en az ál ta lá nos sza bá lyok alap ján vizs gá -
lód hat nak.

Sem a tu laj don hoz való alap ve tõ jog ból, sem az Al kot -
mány nak ab ból a sza bá lyá ból, amely az ál lam rá szo ru lók -
ról való gon dos ko dá si kö te le zett sé gét fo gal maz za, nem
kö vet ke zik jog al ko tá si kény szer kü lön tár sas há zi fel ügye -
let lét re ho zá sá ra vagy a tár sas ház gaz dál ko dá sát ke re tek
közé szo rí tó újabb sza bá lyo zás ra.

3. Az Alkot mány bíró ság sze rint nem meg ala po zott az
Lt. 79.  § (2) be kez dé sét tá ma dó in dít vány sem.

Az Alkot mány bíró ság mû kö dé sé nek kez de te óta ér vé -
nye sül az Alkot mány 70/A.  §-a (1) be kez dé sé ben meg fo -
gal ma zott diszk ri mi ná ció ti lal má nak az az ér tel me zé se,
amely sze rint nem min den meg kü lön böz te tés ti los, ha nem
csak az olyan kü lönb ség té tel, amely azt je len ti, hogy nem
ke zel nek min den kit egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként,
egye se ket nem azo nos tisz te let tel és kö rül te kin tés sel vesz -
nek figye lembe a jo go sult sá gok és ked vez mé nyek el osz tá -
sá nál [9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 48.]. 
A je len eset ben nem ál la pít ha tó meg ilyen sé re lem annak
kö vet kez té ben, hogy az Lt. sze rint annak a köz sé gi ön kor -
mány zat nak, amely nek a tu laj do ná ban lévõ la ká sok szá -
ma, ille tõ leg he lyi sé gek ese té ben a bér be adás út ján hasz -
no sí tott he lyi sé gek szá ma nem ha lad ja meg a hú szat, nem
kell ren de let ben meg ál la pí ta nia az ön kor mány za ti la ká sok
és he lyi sé gek bér le té re, el ide ge ní té sé re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat.

Az Lt. ér tel mé ben az ál ta lá nos ren de let al ko tá si kö te le -
zett ség csu pán a kor lá to zott szá mú la kás-, ille tõ leg he lyi -
ség tu laj do nos ese tén nem áll fenn. A 79.  § (2) be kez dé se a
ke vés la kás szám mal és he lyi ség tu laj don nal ren del ke zõ
ön kor mány za tok szá má ra fel men tést ad a tu laj do nuk ban
lévõ la ká sok ra és he lyi sé gek re vo nat ko zó ren de le ti sza bá -
lyo zás alól. Ilyen he lye ken ugyan is az egye di ügyek is ke -
zel he tõk kép vi se lõ-tes tü le ti ülé se ken.

Az Lt. ren de zi azt is, hogy ren de let al ko tá si kö te le zett -
ség hi á nyá ban mi lyen el já rást kell kö vet ni az Lt.
81.  §-ában meg ha tá ro zott eset ben.

4. Az Alkot mány bíró ság ha tás kö rét az Abtv. 1.  §
a)–h) pont jai ha tá roz zák meg. Sem ez a fel so ro lás, sem
más tör vény nem utal ja az Alkot mány bíró ság ha tás kö ré be
a jo gal kal ma zói ha tá ro za tok jog el le nes sé gé nek fe lül vizs -
gá la tát. Az Al kot mány bí ró ság nak nincs ha tás kö re a
Csong rád Me gyei Bí ró ság 1.Pf.21039/2001/5. szá mú ha -
tá ro za ta és más ha tó sá gi in téz ke dé sek, ha tá ro za tok fe lül -
vizs gá la tá ra sem, ezért ezt az in dít ványt az Alkot mány -
bíró ság – az Ügy rend 29.  § b) pont ja alap ján – vissza uta sí -
tot ta.

5. El uta sí tot ta az Alkot mány bíró ság a Ptk. 578/I.  §-át
tá ma dó in dít ványt.

Nem ál la pít ha tó meg, hogy a tár sas ház-kö zös ség fo gal -
ma ér tel mez he tet len len ne. Az Alkot mány 2.  § (1) be kez -
dé sé bõl nem kö vet ke zik olyan kö ve tel mény sem, hogy a
tár sas ház jog ál lá sát va la mely más szerv jog ál lá sá val azo -
nos vagy ha son ló mó don kel le ne sza bá lyoz ni, vagy – aho -
gyan azt az in dít vá nyo zó ál lít ja – a jog ala nyok is mert ka te -
gó ri ái közé kel le ne azt il lesz te ni.

6. Az Alkot mány bíró ság azt az in dít ványt, amely ben a
Ttv. 1.  § (1) be kez dé se, 3.  § (1)–(2) be kez dé se, 6.  §
(1)–(3) be kez dé se, 9.  § (1)–(3) be kez dé se, 10.  §-a, 11.  §
(2) be kez dé se, 12.  § (2)–(4) be kez dé se, 13.  § (1) bekez -
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dése, 14.  § (1) be kez dé se, 16.  § (1)–(2) be kez dé se, 17.  §
(2) be kez dé se, 18.  §-a, 21.  § (1)–(3) be kez dé se,
22–38.  §-ait tá mad ták az Alkot mány 2.  § (3) be kez dé se,
63.  §-a, 70/A.  §-a, 70/C.  §-a, 70/G.  § (2) be kez dé se sé rel -
mé re hi vat koz va, vissz uta sí tot ta.

Az Abtv. 22.  § (2) be kez dé se sze rint az in dít vány nak a
ké re lem alap já ul szol gá ló ok meg je lö lé se mel lett ha tá ro -
zott ké rel met kell tar tal maz nia. Ez azt je len ti, hogy az in -
dít vá nyo zó nak meg kell je löl nie nem csak a jog sza bályt,
ha nem a jog sza bály nak azt a konk rét ren del ke zé sét, ame -
lyet az Al kot mány nak ugyan csak va la mely konk rét ren -
del ke zé sé be üt kö zõ nek tart.

Az Alkot mány bíró ság 440/B/1993. AB vég zé se (ABH
1993, 910.) vissza uta sí tot ta azt az in dít ványt, amely a hon -
vé del mi tör vény és az ah hoz kap cso ló dó „összes alap- és
vég re haj tá si tör vény al kot má nyos sá gi vizs gá la tát” kér te,
mert meg ál la pít ha tó volt, hogy az in dít vány ér de mi el já -
rás ra al kal mat lan. Az Alkot mány bíró ság e ha tá ro za ta ki -
mond ta, hogy a va la mely jo sza bályt és annak va la mennyi
vég re haj tá si ren de le tét tel jes egé szé ben és ál ta lá nos ság ban 
tá ma dó be ad vá nyok ál ta lá ban nem fe lel nek meg az ér de mi 
el já rás ra al kal mas in dít vá nyok kal szem ben tá masz tott kö -
ve tel mé nyek nek.

Az in dít vá nyo zó ál ta lá nos ság ban tá mad ta a tör vény
egyes sza bá lya it, mint amely nek ren del ke zé sei kötele -
zõek, ezért vé le mé nye sze rint dik ta tó ri ku sak és a sza bad
szer vez ke dés jo gát sér tik. Az in dít vá nyo zó be ad vá nya
nem tar tal maz olyan ha tá ro zott ké rel met, mint ami lyet az
Abtv. 22.  § (2) be kez dé se kö te le zõ en elõ ír, ezért az nem

fe le l meg az ér de mi el já rás ra al kal mas in dít vá nyok kal
szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek nek (32/B/1995. AB
vég zés, ABH 1995, 1075.).

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

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

Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Tersz tyánsz ky né

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., dr. Vas adi Éva s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke, elõ adó alkot mány bíró

az alá írás ban aka dá lyo zott
dr. Ku ko rel li Ist ván

alkot mány bíró he lyett

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 40/B/1998.
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1013/2006. (II. 8.) Korm.

határozata

a volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezése és a kapcsolódó pénzügyi kártalanítás felgyorsításával
összefüggésben a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, illetve a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

rendezésére váró ingatlanai végleges jegyzékének elfogadásáról

A Kor mány az 1991. évi XXXII. tör vény ér tel mé ben ala kí tott egyez te tõ bi zott ság ál tal ren de zés re ja va solt in gat la nok
jegy zé két jó vá hagy ja és el ren de li, hogy a ha tá ro zat 1. szá mú mel lék le tét ké pe zõ jegy zék ben fel so rolt in gat la nok tu laj -
don ba adá sá ról és a kár ta la ní tás ki fi ze té sé rõl a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u má nak cím ze tes ál lam tit ká ra
gon dos kod jék a 2. szá mú mel lék let ben csa tolt pénz el lá tá si terv alap ján.

Fe le lõs: nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ 30 na pon be lül

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



1. számú melléklet az 1013/2006. (II. 8.) Korm. határozathoz

JEGYZÉK
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye számára 2007–2011. között rendezésre javasolt

ingatlanokról a Kormány 1096/2005. (IX. 22.) határozatával elrendelt ingatlanrendezési tárgyalások felgyorsítása alapján

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 
Az ingatlan tulajdonosa, 

illetve kezel je

Önkormányzati, 
illetve egyéb szerv 

kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Megjegyzések 
Sor-
szám 

helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I. 1. el tt jelenleg tervezett
államo-

sításkor jelenleg

Az állami 
tulaj- 
donba
vétel  

jogcíme év M Ft év M Ft 

Birtokba-
adás

tervezett
ideje

1.   2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
1.  Budapest VI., 

Vasvári Pál u. 5. 
29346            645* 

Chevra 
Kadisa

lakások egyházi 
szolgálati 
lakások 

Budapesti 
Izraelita
Hitközség 

48/100 
Budapesti 
Izraelita
Hitközség 
52/100 
Magyar 
Állam 

1952. évi
4. tvr. 

2007. 
2008. 
2009. 
2010. 
2011. 

15,2
15,2
15,2
15,2
15,2

önkor-
mány-
zat ré- 
szére
funk-
cióki-
váltás 
címén

 2006. 
12. 31. 

* Az igény 
az 52/100-ad 
részre vonat-
kozik. 

2007–2011. 
között min-
den negyed-
évben  
3,8 M Ft + 
a PM által 
meg-
határozott 
valorizációs
ráta.

2.  Budapest VIII., 
Nagyfuvaros u. 4. 
35058            561* 

gyermek-
otthon 

lakások hitélet, 
szolgálati 
lakások 

Budapesti 
Izraelita
Hitközség 

91/500 
Budapesti 
Izraelita
Hitközség 
409/500 
Magyar 
Állam 

1952. évi 
4. tvr. 

 2007. 
2008. 
2009. 
2010. 
2011. 

29,0
29,0
29,0
29,0
29,0

 * Az igény a 
409/500-ad 
részre vonat-
kozik. 

2007–2011. 
között min-
den negyed-
évben  
7,25 M Ft + 
a PM által 
meg-
határozott 
valorizációs
ráta.
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 

Az ingatlan tulajdonosa, 
illetve kezel je

Önkormányzati, 
illetve egyéb szerv 

kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Megjegyzések 
Sor-
szám 

helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I. 1. el tt jelenleg tervezett
államo-

sításkor jelenleg

Az állami 
tulaj- 
donba
vétel  

jogcíme év M Ft év M Ft 

Birtokba-
adás

tervezett
ideje

1.   2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
3.  Szeged III., 

Moszkvai körút 1–3. 
25196          2034 

diákotthon kollégium id sek 
napközi 
otthona, 
kollé-
gium 

Szegedi 
Izraelita
Hitközség 

Városi 
Önkor-
mányzat

1952. évi 
4. tvr. 

2007. 
2008. 
2009. 
2010. 
2011. 

18,0
18,0
18,0
18,0
18,0

önkor-
mány-
zat ré-
szére
funk-
cióki-
váltás 
címén

 2006. 
06. 30. 

2007–2011. 
között min-
den negyed-
évben  
4,5 M Ft + 
a PM által 
meg-
határozott 
valorizációs
ráta.

Embedded EPS
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Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
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Az ingatlan címe Az ingatlan használatának célja 

Az ingatlan tulajdonosa, 
illetve kezel je

Önkormányzati, 
illetve egyéb szerv 

kártalanítása 

Egyházi  
kártalanítás 

Megjegyzések Sor-
szám

helyrajzi              területe 

száma   m2

1948. 

I. 1. el tt jelenleg tervezett
államo-

sításkor jelenleg

Az állami tulaj-
donba
vétel  

jogcíme 
év M Ft év M Ft 

Birtokba-
adás

tervezett 
ideje

1.   2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
1.  Pécs II., 

Zrínyi u. 15. 
18597   750 

kápolna lakások egyházi 
közös-
ségi célok

Görög-
keleti 
Szerb
Egyház-
község 

72/100: 
Budai 
Szerb
Ortodox 
Egyház-
megye 
28/100: 
Siklósi 
Görög-
keleti 
Szerb
Egyház-
község 

1952. évi 
4. tvr. 

 2009. 
09. 20. 

16,0 birtok-
ba adás 
megtör-
tént 

Az egyház 
megel -
legezte a 
kártalanítás
összegét az 
önkormány-
zatnak 

+ a PM által 
meghatá-
rozott valo-
rizációs ráta. 

2.  Szentendre, 
F  tér 6. 
1858   699 

iskola múzeum és 
múzeumi 
igaz-
gatóság 

vallási 
központ 
és
egyházi
köz-
gy jte-
mény 

Görög-
keleti 
Szerb
Egyház-
megye 

Magyar 
Állam 
kezel :
Pest
Megyei 
Múzeu-
mok Igaz-
gatósága 

372/1950. sz. 
határozat

2007. 
2008. 
2009. 
2010. 
2011. 

110,0
110,0
110,0
110,0
110,0

Pest
Megyei 
Önkor-
mány-
zat ré-
szére
funk-
cióki-
váltás 
címén

 2009. 
12. 31. 
igazga-
tósági 
épület 
2010. 
12. 31. 
m em-
léki volt 
egyházi
tulaj-
don 
épületét

2007–2011. 
között 
minden 
negyed-
évben  
27,5 M Ft + 
a PM által 
meghatá-
rozott valo-
rizációs ráta. 
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2. számú melléklet az 1013/2006. (II. 8.) Korm. határozathoz

Pénzellátási terv

Át uta lás idõ pont ja:

MAZSIHISZ                       Bu dai Szerb Or to dox Egy ház me gye

2007. feb ru ár 20. 15,55 M Ft 27,5 össze sen: 43,05 M Ft

2007. má jus 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2007. szep tem ber 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2007. no vem ber 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2008. feb ru ár 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2008. má jus 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2008. szep tem ber 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2008. no vem ber 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2009. feb ru ár 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2009. má jus 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2009. szep tem ber 20. 15,55 M Ft 43,5 86,55 M Ft

2009. no vem ber 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2010. feb ru ár 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2010. má jus 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2010. szep tem ber 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2010. no vem ber 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2011. feb ru ár 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2011. má jus 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2011. szep tem ber 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

2011. no vem ber 20. 15,55 M Ft 27,5 43,05 M Ft

A ne gyed éven te uta lás ra ke rü lõ össze gek hez hoz zá szá mí tan dó ak a ko ráb bi idõ sza kok 3 hó na pos bu da pes ti bank kö zi ka -
mat lá bá val szá mí tott ki egé szí tõ va lo ri zá ci ós össze gek is.

A ko ráb bi kor mány ha tá ro za tok ban el fo ga dott és meg ál la pí tott kár ta la ní tá si össze gek ki fi ze té se vál to zat lan ma rad.

A Kormány
1014/2006. (II. 8.) Korm.

határozata

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ
Részvénytársaság Igazgatósága elnöke és tagjai

megbízatásának meghosszabbításáról  szóló
1131/2005. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

A Kor mány az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va -
gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény

12.  §-ának (3) és (4) be kez dé se, valamint az Ál la mi Pri va -
ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rész vény tár sa ság Ala pí tó Ok -
ira ta 3.1. és 3.3. B) pont já nak figye lembe véte lével az
 Állami Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rész vény tár sa ság
Igaz ga tó sá ga el nö ke és tag jai meg bí za tá sá nak meg -
hosszab bí tá sá ról  szóló 1131/2005. (XII. 23.) Korm. ha tá -
ro za tot (a továb biak ban: Ha tá ro zat) az aláb bi ak  szerint
mó do sít ja:

1. A Ha tá ro za tot az ÁPV Rt. Igaz ga tó sá ga tag jai 2005.
de cem ber 31-ig  szóló meg bí za tá sá nak 2006. de cem ber



31-ig tör té nõ meg hosszab bí tá sa te kin te té ben ha tá lyá ban
fenn tart ja.

2. Az Igaz ga tó ság el nö ké vé – az Or szág gyû lés bi zott -
sá ga ál ta li meg hall ga tá sát köve tõen – e ha tá ro zat köz zé té -
te lé nek nap já tól, 2006. feb ru ár 8-tól kez dõ dõ en az igaz ga -
tó sá gi ta gok kal meg egye zõ idõ tar tam ra dr. Mé szá ros
 Tamást ne ve zi ki.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé vel lép ha tály ba.

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

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
3/2006. (II. 8.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság
között a szociális biztonságról szóló, Budapesten,

2005. február 8-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 2005. évi CXXV. törvény

2. §-a hatálybalépésérõl

A 2005. évi CXXV. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny
2005. no vem ber 23-i, 152. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar 
Köz tár sa ság és a Hor vát Köz tár sa ság kö zött a szo ciá lis
biz ton ság ról szóló, Bu da pes ten, 2005. feb ru ár 8-án alá írt
Egyez mény 44. cik ke sze rint az a Szer zõ dõ Fe lek írás ban,
dip lo má ci ai csa tor ná kon ke resz tül ér te sí tik egy mást, hogy
az Egyez mény ha tály ba lé pé sé hez bel sõ jog sza bá lya ik sze -
rint szük sé ges el já rás nak ele get tet tek. Az Egyez mény a
dip lo má ci ai úton tör tént utol só ér te sí tés kéz hez vé te lé nek
hó nap ját kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

A Ma gyar Köz tár sa ság a Hor vát Köz tár sa sá got 2006.
ja nu ár 18-án, a Hor vát Köz tár sa ság a Ma gyar Köz tár sa sá -
got 2006. ja nu ár 23-án az Egyez mény 44. cik ke sze rint
írás ban, dip lo má ci ai csa tor ná kon ke resz tül ér te sí tet te,
hogy az Egyez mény ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges el já rás -
nak ele get tett.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2005. évi
CXXV. tör vé ny 3. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság és a Hor vát Köz tár sa ság kö zött a
szo ciá lis biz ton ság ról szóló, Bu da pes ten, 2005. feb ru ár
8-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl szóló 2005. évi

CXXV. tör vé ny 2. §-a 2006. már ci us 1-jén, azaz ket tõ -
ezer-hat már cius el se jén, lép ha tály ba.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

A külügyminiszter
4/2006. (II. 8.) KüM

határozata

a szülõi felelõsséggel és a gyermekek védelmét
szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos

együttmûködésrõl, valamint az ilyen ügyekre
irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról,
elismerésrõl és végrehajtásról szóló, Hágában,

1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 2005. évi CXL. törvény

2–3. és 5. §-a hatálybalépésérõl

A 2005. évi CXL. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2005.
de cem ber 16-i, 162. szá má ban ki hir de tett, a szü lõi fe le lõs -
ség gel és a gyer me kek vé del mét szol gá ló in téz ke dé sek kel
kap cso la tos együtt mû kö dés rõl, valamint az ilyen ügyek re
irány adó jog ha tó ság ról, al kal ma zan dó jog ról, el is me rés rõl 
és vég re haj tás ról szóló, Há gá ban, 1996. ok tó ber 19-én kelt 
Egyez mény 57. cik ke sze rint az Egyez ményt meg kell erõ -
sí te ni, el kell fo gad ni vagy jóvá kell hagy ni. A 61. cikk
2. be kez dés a) pont ja sze rint az Egyez mény az ok irat le tét -
be he lye zé se utá ni há rom hó nap el tel tét kö ve tõ hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba.

A Ma gyar Köz tár sa ság a szü lõi fe le lõs ség gel és a gyer -
me kek vé del mét szol gá ló in téz ke dé sek kel kap cso la tos
együtt mû kö dés rõl, valamint az ilyen ügyek re irány adó
jog ha tó ság ról, al kal ma zan dó jog ról, el is me rés rõl és vég re -
haj tás ról szóló, Há gá ban, 1996. ok tó ber 19-én kelt Egyez -
mény meg erõ sí tõ ok ira tát az 57. cik ke sze rint 2006. ja nu ár
13-án le tét be he lyez te.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2005. évi CXL.
tör vé ny 6. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a szü lõi
fe le lõs ség gel és a gyer me kek vé del mét szol gá ló in téz ke -
dé sek kel kap cso la tos együtt mû kö dés rõl, valamint az ilyen
ügyek re irány adó jog ha tó ság ról, al kal ma zan dó jog ról, el -
is me rés rõl és vég re haj tás ról szóló, Há gá ban, 1996. ok tó -
ber 19-én kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl szóló 2005. évi
CXL. tör vé ny 2–3. és 5. §-a 2006. má jus 1-jén, azaz ket tõ -
ezer-hat má jus el se jén, lép ha tály ba.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
25/2006. (II. 2.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt (Kál ló sem jén, Kos suth u.
109/A) kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
Alkot mány bíró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizottsághoz lehet kifogást benyújtani.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. ja nu ár 17-én or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a következõ kérdés szerepel:

„Akar ja-e Ön, hogy a Zöld Párt kez de mé nye zé sé re az
Or szág gyû lés al kos son tör vényt ar ról, hogy a pár tok éves
tá mo ga tá sa min dig az ál lam ház tar tá si több let bõl kerüljön
kifizetésre?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso la to san meg ál la pí tot ta, hogy
az sér ti az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 13.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. A fel ten ni kí vánt
kér dé sek mind egyi ke ugyan is a „Zöld Párt kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt (...)” for du lat tal
kez dõ dik, amely for du lat több fé le kép pen is ér tel mez he tõ.
Az egyik le het sé ges – nyelv ta ni – ér tel me zés alap ján arra a 
kö vet kez te tés re le het jut ni, hogy maga a be ad vá nyo zó,
vagyis a Zöld Párt len ne (ered mé nyes nép sza va zás ese tén
is) a meg al ko tan dó tör vény kez de mé nye zõ je, a tör vény ja -
vas lat be nyúj tó ja. Te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar Köz tár -
sa ság al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
25.  §-ának (1) be kez dé se té te le sen meg ha tá roz za a tör -
vénykezdeményezésre jo go sul tak kö rét, a fel ten ni kí vánt
kér dés ilyen ér tel me zé se az Alkot mány em lí tett ren del ke -
zé sé be üt köz ne.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság – az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban meg fo gal ma zot -
tak kal össz hang ban – meg ál la pít ja to váb bá, hogy a fel ten -
ni kí vánt kér dés a nép sza va zás ról és a népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  § c) pont já ba üt kö -
zik, vagyis a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör -
vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za ta ugyan is egy ér tel mû -
en le szö ge zi, hogy a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek tel je -
sí te nie kell az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Az egy ér tel -
mû ség kö ve tel mé nye pe dig nem ki zá ró lag azt ta kar ja,
hogy a kér dés el dön ten dõ le gyen (vagyis hogy arra „igen”
vagy „nem” vá lasszal le hes sen fe lel ni), ha nem azt is, hogy
a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ
le gyen. Az a kö rül mény ugyan ak kor, hogy a kér dés be ve -
ze tõ jé nek idé zett for du la ta a kér dés több fé le ér tel me zé sét
is le he tõ vé te szi, nyil ván va ló an sér ti az Alkot mány bíró ság 
idé zett ha tá ro za tá ban is meg fo gal ma zott egy ér tel mû sé gi
kö ve tel ményt.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról döntött.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (2)–(4) be kez dé se in,
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ja in, a Ve. 117.  §-ának
(1) be kez dé sén, 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizott ság
26/2006. (II. 2.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt (Kál ló sem jén, Kos suth u.
109/A) kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
Alkot mány bíró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.
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Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. ja nu ár 17-én or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy a Zöld Párt kez de mé nye zé sé re az
Or szág gyû lés al kos son tör vényt ar ról, hogy ha az ál lam -
ház tar tás éves szin ten hi ánnyal zár, ak kor a pár tok az éves
ál lam i tá mo ga tá suk kal egyen ér té kû össze get fi zes se nek a
Gyer mek rák Ala pít vány ré szé re?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso la to san meg ál la pí tot ta, hogy
az sér ti az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 13.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. A fel ten ni kí vánt
kér dé sek mind egyi ke ugyan is a „Zöld Párt kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt (...)” for du lat tal
kez dõ dik, amely for du lat több fé le kép pen is ér tel mez he tõ.
Az egyik le het sé ges – nyelv ta ni – ér tel me zés alap ján arra a 
kö vet kez te tés re le het jut ni, hogy maga a be ad vá nyo zó,
vagyis a Zöld Párt len ne (ered mé nyes nép sza va zás ese tén
is) a meg al ko tan dó tör vény kez de mé nye zõ je, a tör vény ja -
vas lat be nyúj tó ja. Te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar Köz tár -
sa ság al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
25.  §-ának (1) be kez dé se té te le sen meg ha tá roz za a tör -
vénykezdeményezésre jo go sul tak kö rét, a fel ten ni kí vánt
kér dés ilyen ér tel me zé se az Alkot mány em lí tett ren del ke -
zé sé be üt köz ne.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság – az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban meg fo gal ma zot -
tak kal össz hang ban – meg ál la pít ja to váb bá, hogy a fel ten -
ni kí vánt kér dés a nép sza va zás ról és a népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  § c) pont já ba üt kö -
zik, vagyis a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör -
vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za ta ugyan is egyértel -
mûen  leszögezi, hogy a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek
tel je sí te nie kell az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Az egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nye pe dig nem ki zá ró lag azt ta kar ja,
hogy a kér dés el dön ten dõ le gyen (vagyis hogy arra „igen”
vagy „nem” vá lasszal le hes sen fe lel ni), ha nem azt is, hogy
a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ
le gyen. Az a kö rül mény ugyan ak kor, hogy a kér dés be ve -
ze tõ jé nek idé zett for du la ta a kér dés több fé le ér tel me zé sét
is le he tõ vé te szi, nyil ván va ló an sér ti az Alkot mány bíró ság 
idé zett ha tá ro za tá ban is meg fo gal ma zott egy ér tel mû sé gi
kö ve tel ményt.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról döntött.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (2)–(4) be kez dé se in,
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ja in, a Ve. 117.  §-ának

(1) be kez dé sén, 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizott ság
27/2006. (II. 2.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt (Kál ló sem jén, Kos suth u.
109/A) kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
Alkot mány bíró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. ja nu ár 17-én or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a következõ kérdés szerepel:

„Akar ja-e Ön, hogy a Zöld Párt kez de mé nye zé sé re az
Or szág gyû lés al kos son tör vényt ar ról, hogy csak azok a
par la men ti kép vi se lõk kap has sák meg havi jö ve del mü ket
és jut ta tá sa i kat, akik az ülé sek rõl nem hi á nyoz nak iga zo -
lat la nul, és csa kis ab ban az eset ben, ha or szág gyû lé si kép -
vi se lõ ként vég zett mun ká juk ról a nyil vá nos ság felé min -
den hó nap vé gén írás ban, a par la ment hon lap ján rész le te -
sen be szá mol nak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso la to san meg ál la pí tot ta, hogy
az sér ti az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 13.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. A fel ten ni kí vánt
kér dé sek mind egyi ke ugyan is a „Zöld Párt kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt (...)” for du lat tal
kez dõ dik, amely for du lat több fé le kép pen is ér tel mez he tõ.
Az egyik le het sé ges – nyelv ta ni – ér tel me zés alap ján arra a 

1090 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/14. szám



kö vet kez te tés re le het jut ni, hogy maga a be ad vá nyo zó,
vagyis a Zöld Párt len ne (ered mé nyes nép sza va zás ese tén
is) a meg al ko tan dó tör vény kez de mé nye zõ je, a tör -
vényjavaslat be nyúj tó ja. Te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
25.  §-ának (1) be kez dé se té te le sen meg ha tá roz za a tör -
vénykezdeményezésre jo go sul tak kö rét, a fel ten ni kí vánt
kér dés ilyen ér tel me zé se az Alkot mány em lí tett ren del ke -
zé sé be üt köz ne.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság – az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban meg fo gal ma zot -
tak kal össz hang ban – meg ál la pít ja to váb bá, hogy a fel ten -
ni kí vánt kér dés a nép sza va zás ról és a népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  § c) pont já ba üt kö -
zik, vagyis a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör -
vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za ta ugyan is egyértel -
mûen le szö ge zi, hogy a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek
tel je sí te nie kell az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Az egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nye pe dig nem ki zá ró lag azt ta kar ja,
hogy a kér dés el dön ten dõ le gyen (vagyis hogy arra „igen”
vagy „nem” vá lasszal le hes sen fe lel ni), ha nem azt is, hogy
a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ
le gyen. Az a kö rül mény ugyan ak kor, hogy a kér dés be ve -
ze tõ jé nek idé zett for du la ta a kér dés több fé le ér tel me zé sét
is le he tõ vé te szi, nyil ván va ló an sér ti az Alkot mány bíró ság 
idé zett ha tá ro za tá ban is meg fo gal ma zott egy ér tel mû sé gi
kö ve tel ményt.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (2)–(4) be kez dé se in,
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ja in, a Ve. 117.  §-ának
(1) be kez dé sén, 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizott ság
28/2006. (II. 2.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt (Kál ló sem jén, Kos suth u.
109/A) kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si

kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
Alkot mány bíró sághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott sághoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. ja nu ár 17-én or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy a Zöld Párt kez de mé nye zé sé re az
Or szág gyû lés al kos son tör vényt ar ról, hogy a ha lál bün te -
tés sel kap cso la tos nem zet kö zi szer zõ dés ben vál lalt kö te le -
zett sé ge ink a vá lasz tó pol gá rok több sé gé nek aka ra ta esetén 
felülvizsgálatra kerülhessenek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso la to san meg ál la pí tot ta, hogy
az sér ti az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 13.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. A fel ten ni kí vánt
kér dé sek mind egyi ke ugyan is a „Zöld Párt kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt (...)” for du lat tal
kez dõ dik, amely for du lat több fé le kép pen is ér tel mez he tõ.
Az egyik le het sé ges – nyelv ta ni – ér tel me zés alap ján arra a 
kö vet kez te tés re le het jut ni, hogy maga a be ad vá nyo zó,
vagyis a Zöld Párt len ne (ered mé nyes nép sza va zás ese tén
is) a meg al ko tan dó tör vény kez de mé nye zõ je, a tör vény ja -
vas lat be nyúj tó ja. Te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar Köz tár -
sa ság al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
25.  §-ának (1) be kez dé se té te le sen meg ha tá roz za a tör -
vénykezdeményezésre jo go sul tak kö rét, a fel ten ni kí vánt
kér dés ilyen ér tel me zé se az Alkot mány em lí tett ren del ke -
zé sé be üt köz ne.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság – az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban meg fo gal ma zot -
tak kal össz hang ban – meg ál la pít ja to váb bá, hogy a fel ten -
ni kí vánt kér dés a nép sza va zás ról és a népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  § c) pont já ba üt kö -
zik, vagyis a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör -
vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za ta ugyan is egy ér tel -
mûen le szö ge zi, hogy a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek
tel je sí te nie kell az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Az egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nye pe dig nem ki zá ró lag azt ta kar ja,
hogy a kér dés el dön ten dõ le gyen (vagyis hogy arra „igen”
vagy „nem” vá lasszal le hes sen fe lel ni), ha nem azt is, hogy
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a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ
le gyen. Az a kö rül mény ugyan ak kor, hogy a kér dés be ve -
ze tõ jé nek idé zett for du la ta a kér dés több fé le ér tel me zé sét
is le he tõ vé te szi, nyil ván va ló an sér ti az Alkot mány bíró ság 
idé zett ha tá ro za tá ban is meg fo gal ma zott egy ér tel mû sé gi
kö ve tel ményt.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (2)–(4) be kez dé se in,
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ja in, a Ve. 117.  §-ának
(1) be kez dé sén, 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizott ság
29/2006. (II. 2.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt (Kál ló sem jén, Kos suth u.
109/A) kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
Alkot mány bíró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. ja nu ár 17-én or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy a Zöld Párt kez de mé nye zé sé re az
Or szág gyû lés al kos son tör vényt ar ról, hogy a köz biz ton -
ság ja ví tá sa  miatt a rend õrség tel jes in téz ke dé si jog kör höz

jus son, és a bûn cse lek ményt el kö ve tõk tár sa dal mi sze re -
pük re vagy meg íté lé sük re való meg kü lön böz te tés nél kül
gyor sí tott el já rás sal kap ják meg bün te té sü ket?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso la to san meg ál la pí tot ta, hogy
az sér ti az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 13.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. A fel ten ni kí vánt
kér dé sek mind egyi ke ugyan is a „Zöld Párt kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt (...)” for du lat tal
kez dõ dik, amely for du lat több fé le kép pen is ér tel mez he tõ.
Az egyik le het sé ges – nyelv ta ni – ér tel me zés alap ján arra a 
kö vet kez te tés re le het jut ni, hogy maga a be ad vá nyo zó,
vagyis a Zöld Párt len ne (ered mé nyes nép sza va zás ese tén
is) a meg al ko tan dó tör vény kez de mé nye zõ je, a tör vény ja -
vas lat be nyúj tó ja. Te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar Köz tár -
sa ság al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
25.  §-ának (1) be kez dé se té te le sen meg ha tá roz za a tör -
vénykezdeményezésre jo go sul tak kö rét, a fel ten ni kí vánt
kér dés ilyen ér tel me zé se az Alkot mány em lí tett ren del ke -
zé sé be üt köz ne.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság – az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban meg fo gal ma zot -
tak kal össz hang ban – meg ál la pít ja to váb bá, hogy a fel ten -
ni kí vánt kér dés a nép sza va zás ról és a népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  § c) pont já ba üt kö -
zik, vagyis a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör -
vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za ta ugyan is egy ér tel -
mûen le szö ge zi, hogy a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek
tel je sí te nie kell az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Az egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nye pe dig nem ki zá ró lag azt ta kar ja,
hogy a kér dés el dön ten dõ le gyen (vagyis hogy arra „igen”
vagy „nem” vá lasszal le hes sen fe lel ni), ha nem azt is, hogy
a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ
le gyen. Az a kö rül mény ugyan ak kor, hogy a kér dés be ve -
ze tõ jé nek idé zett for du la ta a kér dés több fé le ér tel me zé sét
is le he tõ vé te szi, nyil ván va ló an sér ti az Alkot mány bíró ság 
idé zett ha tá ro za tá ban is meg fo gal ma zott egy ér tel mû sé gi
kö ve tel ményt.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (2)–(4) be kez dé se in,
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ja in, a Ve. 117.  §-ának
(1) be kez dé sén, 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizott ság
30/2006. (II. 2.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt (Kál ló sem jén, Kos suth u.
109/A) kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
Alkot mány bíró sághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott sághoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. ja nu ár 17-én or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy a Zöld Párt kez de mé nye zé sé re az
Or szág gyû lés al kos son tör vényt ar ról, hogy a bû nö zés
vissza szo rí tá sa  miatt a bör tön la kók élet kö rül mé nyei szi -
go rod ja nak, valamint olyan mér té kû le gyen a ter me lõ mun -
ká ba való be kap cso lá suk, hogy az el tar tá suk és a bör tön
fenn tar tá sá nak költ sé ge it fe dez ze?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso la to san meg ál la pí tot ta, hogy
az sér ti az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 13.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. A fel ten ni kí vánt
kér dé sek mind egyi ke ugyan is a „Zöld Párt kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt (...)” for du lat tal
kez dõ dik, amely for du lat több fé le kép pen is ér tel mez he tõ.
Az egyik le het sé ges – nyelv ta ni – ér tel me zés alap ján arra a 
kö vet kez te tés re le het jut ni, hogy maga a be ad vá nyo zó,
vagyis a Zöld Párt len ne (ered mé nyes nép sza va zás ese tén
is) a meg al ko tan dó tör vény kez de mé nye zõ je, a tör vény ja -
vas lat be nyúj tó ja. Te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar Köz tár -
sa ság al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
25.  §-ának (1) be kez dé se té te le sen meg ha tá roz za a tör -
vénykezdeményezésre jo go sul tak kö rét, a fel ten ni kí vánt
kér dés ilyen ér tel me zé se az Alkot mány em lí tett ren del ke -
zé sé be üt köz ne.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság – az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban meg fo gal ma zot -
tak kal össz hang ban – meg ál la pít ja to váb bá, hogy a fel ten -

ni kí vánt kér dés a nép sza va zás ról és a népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  § c) pont já ba üt kö -
zik, vagyis a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör -
vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za ta ugyan is egy ér tel -
mûen le szö ge zi, hogy a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek
tel je sí te nie kell az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Az egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nye pe dig nem ki zá ró lag azt ta kar ja,
hogy a kér dés el dön ten dõ le gyen (vagyis hogy arra „igen”
vagy „nem” vá lasszal le hes sen fe lel ni), ha nem azt is, hogy
a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ
le gyen. Az a kö rül mény ugyan ak kor, hogy a kér dés be ve -
ze tõ jé nek idé zett for du la ta a kér dés több fé le ér tel me zé sét
is le he tõ vé te szi, nyil ván va ló an sér ti az Alkot mány bíró ság 
idé zett ha tá ro za tá ban is meg fo gal ma zott egy ér tel mû sé gi
kö ve tel ményt.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (2)–(4) be kez dé se in,
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ja in, a Ve. 117.  §-ának
(1) be kez dé sén, 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizott ság
31/2006. (II. 2.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt (Kál ló sem jén, Kos suth u.
109/A) kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
Alkot mány bíró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.
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Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. ja nu ár 17-én or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy a Zöld Párt kez de mé nye zé sé re az
Or szág gyû lés al kos son tör vényt ar ról, hogy állampolgá -
raink ré szé re a köz te rü le te ken való par ko lás in gye nes le -
gyen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso la to san meg ál la pí tot ta, hogy
az sér ti az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 13.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. A fel ten ni kí vánt
kér dé sek mind egyi ke ugyan is a „Zöld Párt kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt (...)” for du lat tal
kez dõ dik, amely for du lat több fé le kép pen is ér tel mez he tõ.
Az egyik le het sé ges – nyelv ta ni – ér tel me zés alap ján arra a 
kö vet kez te tés re le het jut ni, hogy maga a be ad vá nyo zó,
vagyis a Zöld Párt len ne (ered mé nyes nép sza va zás ese tén
is) a meg al ko tan dó tör vény kez de mé nye zõ je, a tör vény ja -
vas lat be nyúj tó ja. Te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar Köz tár -
sa ság al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
25.  §-ának (1) be kez dé se té te le sen meg ha tá roz za a tör -
vénykezdeményezésre jo go sul tak kö rét, a fel ten ni kí vánt
kér dés ilyen ér tel me zé se az Alkot mány em lí tett ren del ke -
zé sé be üt köz ne.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság – az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban meg fo gal ma zot -
tak kal össz hang ban – meg ál la pít ja to váb bá, hogy a fel ten -
ni kí vánt kér dés a nép sza va zás ról és a népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  § c) pont já ba üt kö -
zik, vagyis a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör -
vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za ta ugyan is egy ér tel -
mûen le szö ge zi, hogy a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek
tel je sí te nie kell az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Az egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nye pe dig nem ki zá ró lag azt ta kar ja,
hogy a kér dés el dön ten dõ le gyen (vagyis hogy arra „igen”
vagy „nem” vá lasszal le hes sen fe lel ni), ha nem azt is, hogy
a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ
le gyen. Az a kö rül mény ugyan ak kor, hogy a kér dés be ve -
ze tõ jé nek idé zett for du la ta a kér dés több fé le ér tel me zé sét
is le he tõ vé te szi, nyil ván va ló an sér ti az Alkot mány bíró ság 
idé zett ha tá ro za tá ban is meg fo gal ma zott egy ér tel mû sé gi
kö ve tel ményt.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (2)–(4) be kez dé se in,
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ja in, a Ve. 117.  §-ának

(1) be kez dé sén, 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizott ság
32/2006. (II. 2.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt (Kál ló sem jén, Kos suth u.
109/A) kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
Alkot mány bíró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. ja nu ár 17-én or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy a Zöld Párt kez de mé nye zé sé re az
Or szág gyû lés al kos son tör vényt ar ról, hogy a di á kok, a
nyug dí ja sok és a fo gya té kos ság gal élõk va la mennyi tö -
meg köz le ke dé si esz kö zön in gyen utaz has sa nak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso la to san meg ál la pí tot ta, hogy
az sér ti az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 13.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. A fel ten ni kí vánt
kér dé sek mind egyi ke ugyan is a „Zöld Párt kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt (...)” for du lat tal
kez dõ dik, amely for du lat több fé le kép pen is ér tel mez he tõ.
Az egyik le het sé ges – nyelv ta ni – ér tel me zés alap ján arra a 
kö vet kez te tés re le het jut ni, hogy maga a be ad vá nyo zó,
vagyis a Zöld Párt len ne (ered mé nyes nép sza va zás ese tén
is) a meg al ko tan dó tör vény kez de mé nye zõ je, a tör vény ja -
vas lat be nyúj tó ja. Te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar Köz tár -
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sa ság al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
25.  §-ának (1) be kez dé se té te le sen meg ha tá roz za a tör -
vénykezdeményezésre jo go sul tak kö rét, a fel ten ni kí vánt
kér dés ilyen ér tel me zé se az Alkot mány em lí tett ren del ke -
zé sé be üt köz ne.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság – az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban meg fo gal ma zot -
tak kal össz hang ban – meg ál la pít ja to váb bá, hogy a fel ten -
ni kí vánt kér dés a nép sza va zás ról és a népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  § c) pont já ba üt kö -
zik, vagyis a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör -
vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za ta ugyan is egy ér tel -
mûen le szö ge zi, hogy a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek
tel je sí te nie kell az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Az egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nye pe dig nem ki zá ró lag azt ta kar ja,
hogy a kér dés el dön ten dõ le gyen (vagyis hogy arra „igen”
vagy „nem” vá lasszal le hes sen fe lel ni), ha nem azt is, hogy
a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ
le gyen. Az a kö rül mény ugyan ak kor, hogy a kér dés be ve -
ze tõ jé nek idé zett for du la ta a kér dés több fé le ér tel me zé sét
is le he tõ vé te szi, nyil ván va ló an sér ti az Alkot mány bíró ság 
idé zett ha tá ro za tá ban is meg fo gal ma zott egy ér tel mû sé gi
kö ve tel ményt.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (2)–(4) be kez dé se in,
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ja in, a Ve. 117.  §-ának
(1) be kez dé sén, 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizott ság
33/2006. (II. 2.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt (Kál ló sem jén, Kos suth u.
109/A) kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat

ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
Alkot mány bíró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. ja nu ár 17-én or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy a Zöld Párt kez de mé nye zé sé re az
Or szág gyû lés al kos son tör vényt ar ról, hogy állampolgá -
raink ré szé re az In ter net hasz ná la ta in gye nes le gyen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso la to san meg ál la pí tot ta, hogy
az sér ti az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 13.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. A fel ten ni kí vánt
kér dé sek mind egyi ke ugyan is a „Zöld Párt kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt (...)” for du lat tal
kez dõ dik, amely for du lat több fé le kép pen is ér tel mez he tõ.
Az egyik le het sé ges – nyelv ta ni – ér tel me zés alap ján arra a 
kö vet kez te tés re le het jut ni, hogy maga a be ad vá nyo zó,
vagyis a Zöld Párt len ne (ered mé nyes nép sza va zás ese tén
is) a meg al ko tan dó tör vény kez de mé nye zõ je, a tör vény ja -
vas lat be nyúj tó ja. Te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar Köz tár -
sa ság al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
25.  §-ának (1) be kez dé se té te le sen meg ha tá roz za a tör -
vénykezdeményezésre jo go sul tak kö rét, a fel ten ni kí vánt
kér dés ilyen ér tel me zé se az Alkot mány em lí tett ren del ke -
zé sé be üt köz ne.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság – az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban meg fo gal ma zot -
tak kal össz hang ban – meg ál la pít ja to váb bá, hogy a fel ten -
ni kí vánt kér dés a nép sza va zás ról és a népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  § c) pont já ba üt kö -
zik, vagyis a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör -
vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za ta ugyan is egy ér tel -
mûen le szö ge zi, hogy a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek
tel je sí te nie kell az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Az egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nye pe dig nem ki zá ró lag azt ta kar ja,
hogy a kér dés el dön ten dõ le gyen (vagyis hogy arra „igen”
vagy „nem” vá lasszal le hes sen fe lel ni), ha nem azt is, hogy
a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ
le gyen. Az a kö rül mény ugyan ak kor, hogy a kér dés be ve -
ze tõ jé nek idé zett for du la ta a kér dés több fé le ér tel me zé sét
is le he tõ vé te szi, nyil ván va ló an sér ti az Alkot mány bíró ság 
idé zett ha tá ro za tá ban is meg fo gal ma zott egy ér tel mû sé gi
kö ve tel ményt.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.
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II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (2)–(4) be kez dé se in,
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ja in, a Ve. 117.  §-ának
(1) be kez dé sén, 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizott ság
34/2006. (II. 2.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt (Kál ló sem jén, Kos suth u.
109/A) kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
Alkot mány bíró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. ja nu ár 17-én or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy a Zöld Párt kez de mé nye zé sé re az
Or szág gyû lés vizs gál ja fe lül és al kos son új tör vényt a pár -
tok, valamint az or szág gyû lé si kép vi se lõk fi nan szí ro zá sá -
nak ta ka ré ko sab bá, át lát ha tób bá és éssze rûb bé té te lé rõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso la to san meg ál la pí tot ta, hogy
az sér ti az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 13.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. A fel ten ni kí vánt
kér dé sek mind egyi ke ugyan is a „Zöld Párt kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt (...)” for du lat tal
kez dõ dik, amely for du lat több fé le kép pen is ér tel mez he tõ.
Az egyik le het sé ges – nyelv ta ni – ér tel me zés alap ján arra a 

kö vet kez te tés re le het jut ni, hogy maga a be ad vá nyo zó,
vagyis a Zöld Párt len ne (ered mé nyes nép sza va zás ese tén
is) a meg al ko tan dó tör vény kez de mé nye zõ je, a tör vény ja -
vas lat be nyúj tó ja. Te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar Köz tár -
sa ság al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
25.  §-ának (1) be kez dé se té te le sen meg ha tá roz za a tör -
vénykezdeményezésre jo go sul tak kö rét, a fel ten ni kí vánt
kér dés ilyen ér tel me zé se az Alkot mány em lí tett ren del ke -
zé sé be üt köz ne.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság – az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban meg fo gal ma zot -
tak kal össz hang ban – meg ál la pít ja to váb bá, hogy a fel ten -
ni kí vánt kér dés a nép sza va zás ról és a népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  § c) pont já ba üt kö -
zik, vagyis a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör -
vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za ta ugyan is egy ér tel -
mûen le szö ge zi, hogy a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek
tel je sí te nie kell az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Az egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nye pe dig nem ki zá ró lag azt ta kar ja,
hogy a kér dés el dön ten dõ le gyen (vagyis hogy arra „igen”
vagy „nem” vá lasszal le hes sen fe lel ni), ha nem azt is, hogy
a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ
le gyen. Az a kö rül mény ugyan ak kor, hogy a kér dés be ve -
ze tõ jé nek idé zett for du la ta a kér dés több fé le ér tel me zé sét
is le he tõ vé te szi, nyil ván va ló an sér ti az Alkot mány bíró ság 
idé zett ha tá ro za tá ban is meg fo gal ma zott egy ér tel mû sé gi
kö ve tel ményt.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (2)–(4) be kez dé se in,
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ja in, a Ve. 117.  §-ának
(1) be kez dé sén, 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizott ság
35/2006. (II. 2.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Stek ler Ottó ál tal a Zöld Párt (Kál ló sem jén, Kos suth u.
109/A) kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
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kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
Alkot mány bíró sághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott sághoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Stek ler Ottó 2006. ja nu ár 17-én or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy a Zöld Párt kez de mé nye zé sé re az
Or szág gyû lés al kos son tör vényt az Élet kez dé si Tá mo ga tás 
be ve ze té sé rõl, mely nek ke re té ben min den új szü lött 1 mil -
lió fo rin tot kap az ál lam tól, amit kö zép fo kú is ko lai vég -
zett sé ge meg szer zé sét köve tõen, a há zas ság kö té se után,
csak ott hon vá sár lás ra hasz nál hat na fel, to váb bá gyer mek -
szü le tés ese tén az 1 mil lió fo rint ka ma ta it is meg kap ja
ugyan er re a cél ra?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés sel kap cso la to san meg ál la pí tot ta, hogy
az sér ti az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 13.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. A fel ten ni kí vánt
kér dé sek mind egyi ke ugyan is a „Zöld Párt kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt (...)” for du lat tal
kez dõ dik, amely for du lat több fé le kép pen is ér tel mez he tõ.
Az egyik le het sé ges – nyelv ta ni – ér tel me zés alap ján arra a 
kö vet kez te tés re le het jut ni, hogy maga a be ad vá nyo zó,
vagyis a Zöld Párt len ne (ered mé nyes nép sza va zás ese tén
is) a meg al ko tan dó tör vény kez de mé nye zõ je, a tör vény ja -
vas lat be nyúj tó ja. Te kin tet tel arra, hogy a Ma gyar Köz tár -
sa ság al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
25.  §-ának (1) be kez dé se té te le sen meg ha tá roz za a tör -
vénykezdeményezésre jo go sul tak kö rét, a fel ten ni kí vánt
kér dés ilyen ér tel me zé se az Alkot mány em lí tett ren del ke -
zé sé be üt köz ne.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság – az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban meg fo gal ma zot -
tak kal össz hang ban – meg ál la pít ja to váb bá, hogy a fel ten -
ni kí vánt kér dés a nép sza va zás ról és a népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  § c) pont já ba üt kö -
zik, vagyis a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör -
vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Az Alkot mány bíró -
ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za ta ugyan is egy ér tel -
mûen le szö ge zi, hogy a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek
tel je sí te nie kell az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Az egy -

ér tel mû ség kö ve tel mé nye pe dig nem ki zá ró lag azt ta kar ja,
hogy a kér dés el dön ten dõ le gyen (vagyis hogy arra „igen”
vagy „nem” vá lasszal le hes sen fe lel ni), ha nem azt is, hogy
a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ
le gyen. Az a kö rül mény ugyan ak kor, hogy a kér dés be ve -
ze tõ jé nek idé zett for du la ta a kér dés több fé le ér tel me zé sét
is le he tõ vé te szi, nyil ván va ló an sér ti az Alkot mány bíró ság 
idé zett ha tá ro za tá ban is meg fo gal ma zott egy ér tel mû sé gi
kö ve tel ményt.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (2)–(4) be kez dé se in,
az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ja in, a Ve. 117.  §-ának
(1) be kez dé sén, 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizott ság
36/2006. (II. 2.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Né meth Sán dor ál tal a Szo ciá lis El lá tók és Szo ciá lis El lá -
tot tak Egye sü le te (1039 Bu da pest, Batt hy ány u. 45.) kép -
vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
Alkot mány bíró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

A Szo ciá lis El lá tók és Szo ciá lis El lá tot tak Egye sü le te
kép vi se le té ben el jár va Né meth Sán dor 2006. ja nu ár 23-án
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or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az
 Országos Vá lasz tá si Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az ok ta tá si és szo ciá lis in téz mé nye -
ket meg il le tõ ál lam i nor ma tív tá mo ga tá sok értékmegõr -
zõek le gye nek, és az in téz mé nyek tá mo ga tá sa egyik év ben 
sem le gyen ke ve sebb, mint amennyi a meg elõ zõ esz ten dõ -
ben volt.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív a jog sza bály ban meg ha tá ro zott for mai
kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, azon ban az azon sze rep lõ
kér dés nem fe le l meg a tör vényi kö ve tel mény nek.

Az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés rõl tar tott
ered mé nyes nép sza va zás az or szág éves költ ség ve té sé rõl
 szóló tör vényt köz vet le nül és je len tõs mó don érin te né,
ezért a kér dés az Alkot mány 28/C.  §-a (5) be kez dé sé nek
a) pont já val el len té tes. A kez de mé nye zés ben fog lalt kér -
dés sér ti to váb bá az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény egy ér tel mû sé gi 
kö ve tel mé nyét, ugyan is nem egy ér tel mû, mi ként ér tel me -
zen dõ a köz be széd ben amúgy el ter jedt „ér ték meg õr zõ” fo -
ga lom.

A fen tek re te kin tet tel – fi gye lem mel az Alkot mány bíró -
ság 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro za tá ban fog lal tak ra is – az 
Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí -
té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  §-a (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé -
sén, a 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or vos lat ról
való tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizott ság
37/2006. (II. 2.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Gold ner Ibo lya ál tal az Ér tel mi sé rül tek és Csa lád ja ik

Jog vé dõ Egye sü le te kép vi se le té ben be nyúj tott alá írás -
gyûj tõ ív hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
ellen az annak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
Alkot mány bíró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság hoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Gold ner Ibo lya 2006. ja nu ár 20-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
Vá lasz tá si Bizott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke -
zõ kér dés sze re pel:

„Kí ván ja-e Ön, hogy a Ma gyar Or szág gyû lés al kos son
olyan tör vényt, mely nek ér tel mé ben a 24 órás fel ügye let re
és gon do zás ra vagy ápo lás ra szo ru ló, ön ma gu kat el lát ni
kép te len sú lyo san fo gya té kos sze mé lyek re te kin tet tel
meg ál la pí tott ápo lá si díj az el lá tás he lyé tõl (bent la ká sos
in té zet ben, illetve csa lád ban) füg get le nül azo nos mér té kû
le gyen.”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bizott ság a hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá val kap cso lat ban meg ál la pí tot ta, hogy az – hi á -
nyos sá ga foly tán – nem fe le l meg a Ren de let ben meg ha tá -
ro zott min tá nak. En nek kö vet kez mé nye ként az alá írás -
gyûj tõ ív alap ján nem ál la pít ha tó meg, hogy a kez de mé -
nye zõk szán dé ka or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé se
vagy or szá gos népi kez de mé nye zés.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén,
118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizott ság
1/2006. (II. 2.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a

a választási bizottságok határozatainak
a jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatásáról

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény ben (a továb biak ban: Ve.) írt ha -
tás kö ré ben a vá lasz tá si bi zott sá gok ha tá ro za ta i nak a jog or -
vos lat tal kap cso la tos tájékoztatásáról az alábbi

állásfoglalást

adja ki:

Az Alkot mány 57.  § (5) be kez dé se sze rint a Ma gyar
Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint
min den ki jog or vos lat tal él het az olyan bí ró sá gi, köz igaz -
ga tá si és más ha tó sá gi dön tés ellen, amely a jo gát vagy jo -
gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got – a jog vi ták éssze rû
idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben, az zal ará nyo san –
a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza -
va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz hat ja.

A Ve. 3.  §-a el ren de li, hogy a vá lasz tá si el já rás sza bá -
lya i nak al kal ma zá sa so rán a vá lasz tás ban érin tett részt ve -
võk nek ér vény re kell jut tat ni uk az alábbi alapelveket:

a) a vá lasz tás tisz ta sá gá nak meg óvá sa, a vá lasz tá si csa -
lás meg aka dá lyo zá sa,

b) ön kén tes rész vé tel a je lö lés ben, a vá lasz tá si kam -
pány ban, a sza va zás ban,

c) esély egyen lõ ség a je löl tek és a je lö lõ szer ve ze tek
között,

d) jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás,
e) jog or vos lat le he tõ sé ge és pár tat lan el bí rá lá sa,
f) a vá lasz tás ered mé nyé nek gyors és hi te les meg ál la pí -

tá sa.
A Ve. 4.  § (3) be kez dé se sze rint az e tör vény ben meg ha -

tá ro zott ha tár idõk jog vesz tõk, azok – ha a tör vény más kép -
pen nem ren del ke zik – a ha tár idõ utol só nap ján 16 órakor
járnak le.

A Ve. 81.  § (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta alap ján ér -
de mi vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni a fel leb be zést, ha az
el ké sett, nem a 80.  § (1) be kez dé se sze rin ti vá lasz tá si bi -
zott ság hoz nyúj tot ták be, vagy nem tar tal maz za a 80.  §
(4) be kez dés a) és b) pontjában foglaltakat.

A 80.  § (1)–(4) be kez dé sei a kö vet ke zõk ben ren del kez -
nek:

„80.  § (1) A fel leb be zést a meg tá ma dott ha tá ro za tot
hozó vá lasz tá si bi zott ság nál (sza va zat szám lá ló bi zott ság
dön té se el le ni fel leb be zés ese tén az el bí rá lá sá ra jo go sult
vá lasz tá si bizottságnál) kell elõterjeszteni.

(2) A fel leb be zést úgy kell be nyúj ta ni, hogy az leg ké -
sõbb a meg tá ma dott ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott
há rom na pon be lül meg ér kez zen az (1) be kez dés sze rin ti
választási bizottsághoz.

(3) A vá lasz tá si bi zott ság nak a sza va zó lap adat tar tal má -
nak jó vá ha gyá sá val kap cso la tos dön té se el le ni fel leb be -
zést úgy kell be nyúj ta ni, hogy az leg ké sõbb a vá lasz tá si bi -
zott ság dön té sét kö ve tõ na pon meg ér kez zen. A fel leb be -
zést el bí rá ló vá lasz tá si bi zott ság leg ké sõbb a fellebbezés
felterjesztését követõ napon dönt.

(4) A fel leb be zés nek tar tal maz nia kell

a) a fel leb be zés 79.  § (2) be kez dés sze rin ti alap ját,

b) a fel leb be zés be nyúj tó já nak ne vét, lak cí mét (szék -
he lyét) és – ha a lak cí mé tõl (szék he lyé tõl) el tér – pos tai
értesítési címét,

c) a fel leb be zés be nyúj tó já nak vá lasz tá sa sze rint te le -
fax szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cí mét, il le tõ leg kéz be sí -
té si meg bí zott já nak ne vét és te le fax szá mát vagy elektro -
nikus le vél cí mét.”

A 79.  § (2) be kez dé se sze rint fel leb be zést le het be nyúj -
ta ni [a)] jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal, illetve [b)] a vá -
lasz tá si bi zott ság mér le ge lé si jog kör ben hozott határozata
ellen.

A Ve. 84.  § (1) be kez dé se elõ ír ja, hogy a bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la ti el já rás ban az ügy vé di kép vi se let kö te le zõ. A
jogi szak vizs gá val ren del ke zõ sze mély sa ját ügyé ben ügy -
vé di kép vi se let nél kül is el jár hat.

A 84.  § (4) be kez dé se alap ján ér de mi vizs gá lat nél kül el
kell uta sí ta ni a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met, ha az 
el ké sett, nem a 83.  § (1) be kez dé se sze rin ti vá lasz tá si bi -
zott ság hoz nyúj tot ták be, vagy nem tar tal maz za a 83.  §
(4) be kez dés a) és b) pontjában foglaltakat.

A 83.  § (1)–(4) be kez dé sei a kö vet ke zõk ben ren del kez -
nek:

„83.  § (1) A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met a
meg tá ma dott ha tá ro za tot hozó vá lasz tá si bi zott ság nál kell
elõterjeszteni.

(2) A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met úgy kell be -
nyúj ta ni, hogy az leg ké sõbb a meg tá ma dott ha tá ro zat meg -
ho za ta lá tól szá mí tott há rom na pon be lül meg ér kez zen az
(1) be kez dés szerinti választási bizottsághoz.

(3) A vá lasz tá si bi zott ság nak a sza va zó lap adat tar tal má -
nak jó vá ha gyá sá val kap cso la tos dön té se el le ni bí ró sá gi fe -
lül vizs gá lat irán ti ké rel met úgy kell be nyúj ta ni, hogy az
leg ké sõbb a vá lasz tá si bi zott ság dön té sét kö ve tõ na pon
meg ér kez zen. A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met el -
bí rá ló bí ró ság leg ké sõbb a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké -
re lem fel ter jesz té sét kö ve tõ na pon dönt.

(4) A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem nek tar tal -
maz nia kell

a) a ké re lem 82.  § (2) be kez dés sze rin ti jog alap já nak
meg je lö lé sét,

b) a ké re lem be nyúj tó já nak ne vét, lak cí mét (szék he -
lyét) és – ha a lak cí mé tõl (szék he lyé tõl) el tér – pos tai
értesítési címét,

c) a ké re lem be nyúj tó já nak vá lasz tá sa sze rint te le fax -
szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cí mét, il le tõ leg kéz be sí té si
meg bí zott já nak ne vét és te le fax szá mát vagy elektronikus
levélcímét.”
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A 82.  § (2) be kez dé se sze rint bí ró sá gi fe lül vizs gá lat
irán ti ké rel met le het be nyúj ta ni [a)] jog sza bály sér tés re hi -
vat ko zás sal, illetve [b)] a vá lasz tá si bi zott ság mér le ge lé si
jog kör ben ho zott ha tá ro za ta ellen.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság meg ál la pít ja, hogy a
Ve. 3.  §-ában rög zí tett alap el vek egy ide jû és egyen lõ ér vé -
nye sü lé se ér de ké ben kí vá na tos, hogy a vá lasz tá si bi zott sá -
gok ha tá ro za ta i nak a jog or vos lat tal kap cso la tos tá jé koz ta -
tá sa leg alább az aláb bi ak ra ter jed jen ki:

a) azon ha tá ro za tok kö ré ben, ame lyek ellen fel leb be -
zés nyújt ha tó be, a Ve. 4.  § (3) be kez dé se má so dik for du la -
tá nak, a 79.  § (2), a 80.  § (1) és (4) be kez dé se i nek, to váb bá
– a ha tá ro zat tar tal má tól füg gõ en – a 80.  § (2) be kez dé se
vagy a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta le he tõ leg szö veg -
hûbb is mer te té sé re;

b) azon ha tá ro za tok kö ré ben, ame lyek ellen bí ró sá gi
fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem nyújt ha tó be, a Ve. 4.  § (3) be -
kez dé se má so dik for du la tá nak, a 82.  § (2), a 83.  § (1) és
(4) be kez dé se i nek, to váb bá – a ha tá ro zat tar tal má tól füg -
gõ en – a 83.  § (2) be kez dé se vagy a (3) be kez dé sé nek elsõ
mon da ta, illetve a 84.  § (1) be kez dé se le he tõ leg szö veg -
hûbb is mer te té sé re.

Az egy adott ügy ben el já ró vá lasz tá si bi zott ság az alap -
el vek ér vé nye sü lé se, valamint a gyors és ha té kony ügy in -
té zés ér de ké ben – meg íté lé se sze rint – a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás ke re té ben a ké rel me zõt a fen ti ek mel let -
ti to váb bi in for má ci ók kal is el lát hat ja.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bizott ság el nö ke

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Alapító Okirata*

(A vastag betûvel szedett módosításokkal egységes
szerkezetben.)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 74/G. §-ának (3) be -
kez dé se alap ján a Mun ka ügyi Mi nisz té rium ál tal ala pí tott
Or szá gos Fog lal koz ta tá si Ala pít vány ál ta lá nos jog utód ja -
ként, a Mun ka ügyi Mi nisz té ri um mal kö zö sen 1997. ja nu ár 
1-jei ha tállyal

* A Fõ vá ro si Bí ró ság a 12.Pk.69.200/35. szá mú vég zé sé vel el ren del te a
vál to zás be jegy zé sét.

közalapítványt

ho zott lét re a kö vet ke zõ fel té te lek sze rint:

1. Ala pí tók

– A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a (Bu da pest V.,
Kos suth L. tér 1–3.),

– a Mun ka ügyi Mi nisz té rium (Bu da pest V., Ro o se velt
tér 7–8.) (a továb biak ban: Ala pí tók).

2. A Köz ala pít vány neve

Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány (a továb biak -
ban: Köz ala pít vány).

3. A Köz ala pít vány szék he lye

Bu da pest III., Bo kor u. 9–11.

4. A Köz ala pít vány idõ tar ta ma

A Köz ala pít vány ha tá ro zat lan idõ re jön létre.

5. A Köz ala pít vány cél ja

A fog lal koz ta tás elõ se gí té se és a mun ka nél kü li ség mér -
sék lé se ér de ké ben a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a
mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény
50.  § (1) be kez dé sé nek e), h) pont ja i ban, valamint a fog lal -
koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. ren de let 2.  § c),
valamint a 4.  § c) és e), to váb bá a 8.  § f) és g) pont ja i ban a
meg fo gal ma zott ál lam i fel ada tok el lá tá sá nak kiemelke -
dõen köz hasz nú te vé keny ség ke re té ben tör té nõ fo lya ma -
tos biz to sí tá sa, to váb bá az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal -
ko zói va gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló több ször mó do sí tott
1995. évi XXXIX. tör vény 7.  § (4) be kez dé se sze rin ti, és
e tör vény mel lék le té ben meg ha tá ro zott, tar tós ál lam i tu laj -
don ban ma ra dó tár sa sá gok (a továb biak ban: Cél szer ve ze -
tek) cél sze rin ti mû köd te té se.

En nek ér de ké ben a Köz ala pít vány
a) tá mo gat ja a mun ka erõ pi ac nem ál lam i szervezõdé -

seit, valamint ezek fog lal koz ta tást elõ se gí tõ kez de mé nye -
zé se it, szak mai ren dez vé nye it és ki ad vá nya it, kü lö nös te -
kin tet tel a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tör vény (a továb biak ban: Kszt.) 26.  § c) 17. és
18. pont já ban meg je lölt re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás ra,
valamint a mun ka erõ pi a con hát rá nyos hely ze tû ré te gek
kép zé sé nek, fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té sé re és a kap -
csolódó szol gál ta tá sok ra,

b) az új tí pu sú ak tív fog lal koz ta tás po li ti kai esz kö zök
be ve ze té se, a fog lal koz ta tá si re ha bi li tá ció mód sze re i nek,
ér de kelt sé gi vi szo nya i nak, kü lö nö sen a szo ciá lis jel le gû,
nem tel je sít mény ori en tált fog lal koz ta tás fel té te le i nek fel -
tá rá sa ér de ké ben ku ta tá so kat, kí sér le ti prog ra mo kat in dít
és ezek ta pasz ta la ta i nak ér té ke lé se alap ján ja vas la tot tesz
in téz mé nyes al kal ma zá suk ra,

c) mun ka ügyi tár gyú ku ta tá so kat tá mo gat, ko or di nál,
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d) tá mo gat ja a szo ciá lis part ne rek mun ka ügyi ér dek -
egyez te tés ben való rész vé te lé hez szük sé ges felkészülést,

e) tö me ges lét szám le épí tés sel érin tett mun ka vál lalók
át me ne ti fog lal koz ta tá sa ér de ké ben fog lal koz ta tá si tár sa -
sá go kat szervez, támogat,

f) a Cél szer ve ze tek ben el lát ja az ál lam tag sá gi (rész -
vény esi) jo ga i nak gya kor lá sá val kap cso la tos feladatokat,

g) a Köz ala pít vány az Euró pai Szo ciá lis Alap ból társ fi -
nan szí ro zott prog ra mok köz re mû kö dõ szer ve ze te – en nek
ke re té ben el sõ sor ban az EQUAL kö zös sé gi kez de mé nye -
zés nem ze ti prog ram iro da feladatainak ellátásában vesz
részt.

h) a Köz ala pít vány köz re mû kö dik a Fog lal koz ta tás -
po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium ál tal in dí tott köz -
pon ti mun ka erõ-pi a ci prog ram vég re haj tá sá ban, és
en nek ke re té ben el sõ sor ban a fog lal koz ta tás elõ se gí té -
sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi
IV. tör vény 39/A.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont ja alap -
ján meg hir de tett fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ót, re ha bi li -
tá ci ós fog lal koz ta tást elõ se gí tõ mun ka erõ-pi a ci prog -
ram vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó fel ada to kat lát ja el.

A fen ti cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben az Ala pí tók ki je -
len tik, hogy a köz ala pít vá nyok ra vo nat ko zó jog sza bá lyi
kor lá tok figye lembe véte lével a Köz ala pít vány köz hasz nú
szol gál ta tá sa i ból bár ki ré sze sül het.

A Köz ala pít vány fen ti cél ja i nak meg va ló sí tá sá val a
Kszt. 26.  § c) 19. pont já nak meg fele lõen az eu ro at lan ti in -
teg rá ció elõ se gí té sé re is törekszik.

A Köz ala pít vány, mint ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer -
ve zet, köz vet len po li ti kai te vé keny sé get nem foly tat, szer -
ve ze te pár tok tól füg get len, tõ lük tá mo ga tást nem fo gad hat
el, azok nak anya gi tá mo ga tást nem nyújt, or szág gyû lé si
kép vi se lõi, me gyei, fõ vá ro si ön kor mány za ti vá lasz tá son
je löl tet nem ál lít és nem tá mo gat. A Köz ala pít vány Szer -
vezeti és Mû kö dé si Sza bály za ta a Kszt. ren del ke zé sei sze -
rint tar tal maz za ezen tör vénynek a nyil vá nos ság ra, jo go -
sult ság ra, ado mány gyûj té si te vé keny ség re, az ered mény
fel osz tá sá nak ti lal má ra, pénz ügyi nyil ván tar tás ra és a je -
len té sek ké szí té sé re vo nat ko zó sza bá lya it.

6. A Köz ala pít vány va gyo na

a) A Köz ala pít vány in du ló va gyo na: 2 527 015 E Ft. A
va gyon az in du ló va gyon és az el kü lö ní tett ál lam i pénz ala -
pok ból nyúj tott tá mo ga tás és egyéb bevétel.

b) A Köz ala pít vány a mû kö dés biz ton sá ga és fo lya ma -
tos sá ga ér de ké ben törzs va gyont ké pez, amely va gyon a
Köz ala pít vány mû kö dé sé hez köz vet le nül nem hasz nál ha -
tó fel. A törzs va gyont a Köz ala pít vány in du ló va gyo ná ból
koc ká za ti tar ta lék ként elkülönített 253 millió Ft képezi.

A törzs va gyon ér té ke a ke ze lõ szer ve zet dön té se alap ján 
nö vel he tõ, to váb bá a Köz ala pít vány hoz tör té nõ csat la ko -
zás ese tén nö vek szik, ha a csat la ko zó ado mány jut ta tá sá ra
ezzel a feltétellel kerül sor.

c) A Köz ala pít vány va gyo nát nö ve li a Köz ala pít vány -
hoz csat la ko zók pénz be fi ze té se és egyéb va gyo ni hoz zá já -
ru lá sa, to váb bá az Ala pí tók újabb hozzájárulása.

d) A Köz ala pít vány cél já ra köz vet le nül fel nem hasz -
nál ha tó ter mé szet be ni ado má nyo kat ér té ke sí te ni kell. Az
így be fo lyó össze get kell – az ado má nyo zó ren del ke zé se it
is figye lembe véve – a Köz ala pít vány va gyo ná ba elhe -
lyezni.

7. A Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sa

a) A Köz ala pít vány cél já ra fel hasz nál ha tó
– a törzs va gyon ho za dé ka, amely a törzs va gyon tar tós

le kö té sé nek eredménye,
– a törzs va gyon hoz nem tar to zó va gyon, ille tõ leg

annak ho za dé ka,
– a csat la ko zók ado má nya i nak fel hasz nál ha tó része,
– a vál lal ko zá si te vé keny ség ho za dé ka.
A Köz ala pít vány a törzs va gyont szám vi te li nyil ván tar -

tá sa i ban el kü lö ní tet ten kezeli.
A Köz ala pít vány cél ja i ra ren delt va gyon nal való gaz -

dál ko dá sá nak ered mé nye nem oszt ha tó fel, azt ki zá ró lag a
Köz ala pít vány cél ja i nak meg va ló sí tá sa érdekében lehet
felhasználni.

b) A Köz ala pít vány költ sé gei a vál lal ko zá si te vé keny -
ség köz vet len költ sé gei, az ala pít vá nyi célú te vé keny ség
köz vet len költ sé gei, az ala pít vány ke ze lõ szer vé nek költ -
sé gei (ki adá sai) és az egyéb köz ve tett költ sé gek. A költ sé -
ge ket a Köz ala pít vány va gyo ná nak ho za dé ka ter hé re, ha
ez nem le het sé ges, a törzs va gyon fe let ti va gyon ter hé re
kell el szá mol ni. Az elõ zõek ben meg je lölt költ sé ge ket (ki -
adá so kat) a fel so rolt rész le te zés ben el kü lö ní tet ten kell
nyil ván tar ta ni.

A Köz ala pít vány va gyo na – törzs va gyon ki vé te lé vel –
tel jes egé szé ben fel hasz nál ha tó a köz ala pít vá nyi cé lok el -
éré sé re. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve költ sé gé nek és az
egyéb köz ve tett költ sé gek nek – az Ala pí tó Ok irat
5. g) pont já ban sze rep lõ fel adat költ sé gei nél kül szá mí -
tott – együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg az éves ter ve -
zett fel adat- és költ ség terv ki adá sa i nak 10%-os mér té két.
Ez az összeg tar tal maz za a Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ
Bizott ság tag ja i nak tisz te let dí ját és költ ség té rí té sét is.

c) A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az ál ta -
la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a
köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren det
ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a nyug -
el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek ré szé re 
nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet be li el lá tá -
sok, ame lyek ér té ke nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

d) A Köz ala pít vány va gyo ná ból tá mo ga tás ki zá ró lag a
tá mo ga tás ban ré sze sí tett sze méllyel kö tött szer zõ dés alap -
ján nyújt ha tó, mely szer zõ dés nek tar tal maz nia kell a tá mo -
ga tás cél ját, az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és bi zony -
la ta it, az ellen õr zés mód ját, valamint a szerzõdésszegés
következményeit.

e) A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak szak mai se gí té se
ér de ké ben a Ku ra tó ri um mel lett leg fel jebb öt-öt tag ból
álló, két szak ér tõ bizottság mûködik:
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ea) a mun ka ügyi tár gyú ku ta tá sok tá mo ga tá sát vé le mé -
nye zõ bizottság,

eb) a szo ciá lis part ne rek mun ka ügyi ér dek egyez te tés -
ben való rész vé te lé hez szük sé ges fel ké szí tés tá mo ga tá sát
vé le mé nye zõ bi zott ság.

A je len Ala pí tó Ok irat 5. c) és d) pont já ban meg fo gal -
ma zott tá mo ga tá sok ese té ben a Ku ra tó ri um kö te les a meg -
fe le lõ szak ér tõ bi zott ság elõ ze tes véleményét kikérni.

A szak ér tõ bi zott ság tag ja it a Köz ala pít vány bí ró sá gi
nyil ván tar tás ba vé te lét kö ve tõ 60 na pon be lül a Kurató -
rium kéri fel. A szak ér tõ bi zott sá gok tag ja i nak díjazásáról
a Kuratórium dönt.

f) A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak, va gyon ke ze lé sé -
nek, valamint a Cél szer ve ze tek nél az ál lam tu laj do no si ér -
de kei ér vé nye sí té sé nek és az ál lam i ré sze se dé sek va gyon -
ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya it a Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat (a továb biak ban: SZMSZ) ha tá roz za meg az
irány adó jog sza bá lyok ke re tei kö zött és ezen Ala pí tó Ok -
irat ren del ke zé se i vel össz hang ban.

g) A Ku ra tó ri um min den év ben má jus 31-ig kö te les az
Ala pí tók nak írás ban be szá mol ni a Köz ala pít vány elõ zõ
évi mû kö dé sé rõl, va gyo ni hely ze té rõl, gaz dál ko dá sá nak
leg fon to sabb ada ta i ról. A szám vi te li be szá mo ló a Köz ala -
pít vány be szá mo ló já nak ön ál ló ré szét ké pe zi. A be szá mo -
ló ban rész le te sen ki kell tér ni az ál lam ház tar tás al rend sze -
re i bõl ka pott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ra, illetve a Köz -
ala pít vány mû kö dé sé vel össze füg gés ben igény be vett ked -
vez mé nyek be mu ta tá sá ra.

A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta sze rin ti
te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta it 
az or szá gos saj tó út ján, a Hi va ta los Ér te sí tõ ben, a Ma gyar
Köz löny mellékletében nyilvánosságra hozza.

8. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé ge

A Köz ala pít vány a fel hasz nál ha tó va gyo na gya ra pí tá sa,
ki e mel ke dõ en köz hasz nú cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben vál lal ko zá si te vé keny sé get is foly tat hat. A Köz ala pít -
vány csak olyan vál lal ko zás ban ve het részt, amely ben fe -
le lõs sé ge nem ha lad ja meg a va gyo ni hoz zá já ru lás mér té -
két, és amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást biz to sí tó be -
fo lyás sal ren del ke zik [Ptk. 74/G.  § (4) be kez dés]. A Köz -
ala pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi
gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat és gaz dál ko dó szer -
ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het. A Köz ala pít vány vál -
lal ko zá si te vé keny sé ge köz hasz nú cél ja i nak meg va ló sí tá -
sát nem ve szé lyez tet he ti.

9. Csat la ko zás a Köz ala pít vány hoz

a) A Köz ala pít vány nyi tott, ah hoz bár mely bel föl di,
ille tõ leg kül föl di ter mé sze tes vagy jogi sze mély, jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet csat la koz hat, ha a
Köz ala pít vány cél já val egyet ért és azt tá mo gat ni kí ván ja.
A tá mo ga tás tör tén het pénz ben vagy ter mé szet be ni ado -
mánnyal. Az ado mányt a ke ze lõ szer ve zet kö te les vissza -
uta sí ta ni, ha annak el fo ga dá sá val a Köz ala pít vány cél ja i -

nak meg va ló sí tá sát, vagy a Köz ala pít vány hazai, ille tõ leg
nemzetközi megítélését kedvezõtlenül érintené.

b) Az Ala pí tók és a csat la ko zók a Köz ala pít vány ré szé -
re adott pénz ben és egyéb va gyo ni hoz zá já ru lá su kat nem
kö ve tel he tik vissza, ki zá ró lag a va gyon jut ta tás fel té te le it
sza bá lyo zó szer zõ dés ben meg ha tá ro zott jo ga i kat gya ko -
rol hat ják.

10. A Köz ala pít ványt ke ze lõ szer ve zet

a) A Köz ala pít vány va gyo ná nak ke ze lé sét ki lenc tag -
ból álló tes tü let, Ku ra tó ri um végzi.

A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány ál ta lá nos ügy dön tõ és
kép vi se lõ szerve.

b) A Ku ra tó ri um tag ja it, az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
Ta nács ban kép vi se let tel ren del ke zõ or szá gos mun ka adói-, 
illetve mun ka vál la lói szö vet sé gek, valamint a kor mány ol -
dal (a továb biak ban: de le gá ló ol dal) há rom-há rom-há rom
tag ra vo nat ko zó sze mé lyi ja vas la ta alap ján az Ala pí tók ké -
rik fel ha tá ro zott, há rom éves idõ tar tam ra. Amennyi ben a
de le gá ló ol dal az elsõ ku ra tó ri um ese tén 1997. ja nu ár
31-ig, ezt köve tõen pe dig az erre vo nat ko zó fel hí vás tól
szá mí tott 30 na pon be lül a ku rá tor je lö lé si jo go sult ság gal
bár mely ok ból nem él, úgy az Ala pí tók jo go sul tak az ál ta -
luk ki vá lasz tott sze mélyt ku ra tó ri u mi tag nak fel kér ni.

A Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek [a Kszt.
26.  § m) pont ja] össze fér he tet len sé gé re a Kszt. 8–9.  §-ában 
fog lal tak az irány adók.

A ku ra tó ri u mi tag ság gal össze fér he tet len a Köz ala pít -
vány ér dek kö ré be tar to zó gaz da sá gi tár sa sá gok ban be töl -
tött ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ség, valamint az e tár sa sá gok kal
lé te sí tett mun ka vi szony, illetve mun ka vég zés re irá nyuló
egyéb jogviszony, vagy bármely érdekeltségi kapcsolat.

A Ku ra tó ri um tag jai nem le het nek egy más nak, illetve a
Köz ala pít vány ér dek kö ré be tar to zó tár sa sá gok ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ i nek a Ptk. 685.  §-ának b) pont já ban meg ha -
tá ro zott kö ze li hoz zá tar to zói és élet tár sai.

A Köz ala pít vány nak, mint ki e mel ke dõ en köz hasz nú
szer ve zet nek ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je két évig nem le het az
a sze mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be
– annak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy
évig – ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló
tör vény sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki.

A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, illetve az en nek je lölt sze mély
kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze -
tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg
más köz hasz nú szervezetnél is betölt.

A Ku ra tó ri um el nö ke és tag jai nyi lat koz nak, hogy ve lük 
szem ben a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott ki zá ró ok nem áll fenn.

c) A Ku ra tó ri um el nö két a Ku ra tó ri um tag jai kö zül az
Ala pí tók ké rik fel ugyan csak há rom éves idõtartamra.

d) A Ku ra tó ri um tag ja i nak tiszt sé ge meg szû nik:
– a fel ké rés idõ tar ta má nak le já ra tá val,
– a tag ha lá lá val,
– a tag le mon dá sá val,
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– az Ala pí tók vissza hí vá sá val,
– a Köz ala pít vány meg szû né sé nek ese tén.
e) Az Ala pí tók a Ku ra tó ri um bár mely tag ját vissza hív -

hat ják, ha
– a tag a Köz ala pít vány cél ja it ve szé lyez te tõ te vé keny -

sé get foly tat és a vissza hí vás sal a de le gá ló oldal egyetért,
– a Ku ra tó ri um tag ja i nak két har ma da kez de mé nye zi a

vissza hí vást a Köz ala pít vány cél ja i nak el éré sét ve szé lyez -
te tõ tevékenység  miatt,

– a tag vissza hí vá sát a de le gá ló ol dal kez de mé nye zi.
f) A Ku ra tó ri um tag ja it tisz te let díj il le ti meg, mely nek

havi mér té ke az alábbi:
el nök: a mi ni mál bér öt szö rö se,
ta gok: a mi ni mál bér há rom szo ro sa.
g) A Ku ra tó ri um sze mé lyi össze té te le a kö vet ke zõ:
A Ku ra tó ri um el nö ke:
Mol nár György né

A Ku ra tó ri um tag jai:
Dr. An talf fy Gá bor
Dr. Bor sik Já nos
Csu port An tal
Dr. Koz ma Ká roly
Dr. Kõ rö si Imre
Dr. Már kus Imre
Nagy Ju dit
Si mon De zsõ

h) A Ku ra tó ri um ki zá ró la gos ha tás kör rel
ha) meg ha tá roz za sa ját mû kö dé si rend jét a Köz ala pít -

vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé tõl szá mí tott 60 napon
belül,

hb) el fo gad ja a Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tát,

hc) jó vá hagy ja a Köz ala pít vány éves fel adat- és költ -
ség ter vét,

hd) dönt az egyes ado má nyok el fo ga dá sá ról,
he) dönt vál lal ko zás ban való rész vé tel rõl,
hf) el fo gad ja a Köz ala pít vány mû kö dé sé rõl  szóló éves

be szá mo lót és a köz hasz nú sá gi jelentést,
hg) gya ko rol ja a Köz ala pít vány tu laj do ná ban lévõ gaz -

da sá gi tár sa sá gok ban a tu laj do no si jo go kat, Cél szer ve ze -
tek ben pe dig a Köz ala pít ványt meg il le tõ ál lam i tagsági
(részvényesi) jogokat,

hh) kez de mé nye zi a Ku ra tó ri um tag já nak vissza hí vá sát,
hi) fel ké ri az Ala pí tó Ok irat 7/c. pont já ban sza bá lyo -

zott szak ér tõ bi zott sá gok tag ja it és meg ha tá roz za díjazá -
sukat,

hj) dönt min den olyan ügy ben, amit az Ala pí tó Ok irat,
ille tõ leg az SZMSZ a ha tás kö ré be utal. Az utób bi eset ben
az SZMSZ-ben meg kell ha tá roz ni a dön tés hez szük sé ges
sza va zat több sé get is.

i) A Ku ra tó ri um szük ség sze rint ülé se zik, azon ban ne -
gyed éven ként egy al ka lom mal kö te les ülést tartani.

A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sen leg alább hat
tag ja je len van, ki vé ve a 10. j) pont má so dik be kez dé sé ben
sza bá lyo zott ügye ket, ame lyek ben ak kor ha tá ro zat ké pes a

Ku ra tó ri um, ha leg alább 7 tag ja je len van, ha tá ro za ta it
nyílt sza va zás sal, a j) pont ban fog lal tak ki vé te lé vel, egy -
sze rû szó több ség gel (50%+1 sza va zat) hoz za. Sza va zat -
egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt.

A Kszt. 8.  §-ának (1) be kez dé se sze rint a Ku ra tó ri um
ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het részt az a sze mély, aki
vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont],
élet tár sa (a továb biak ban együtt: hoz zá tar to zó) a ha tá ro zat
alap ján

– kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
– bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, illetve a meg kö ten -

dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt. Nem mi nõ sül elõny -
nek a köz hasz nú szer ve zet cél sze rin ti jut ta tá sai ke re té ben
a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li 
szol gál ta tás.

A Ku ra tó ri um ülé se i re ta nács ko zá si jog gal a Fel ügye lõ
Bizott ság el nö két meg kell hívni.

A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak. A nyil vá nos ság in do -
kolt eset ben a jog sza bály ál tal spe ci á lis vé de lem alá tar to -
zó jo gok vé del me ér de ké ben (sze mé lyi sé gi jog vé del me,
adat vé de lem, üz le ti ti tok meg õr zé se) ki zár ha tó a Kurató -
rium egye di ha tá ro za tá val. A zárt ülés rõl a Ku ra tó ri um az
egyes na pi ren di pontok elfogadásával egyidõben egyszerû 
szótöbbséggel határoz.

j)  A Ku ra tó ri um tel jes lét szá má hoz vi szo nyí tott két -
har ma dos több ség szük sé ges a hb), hc), hd), he), hf), hg)
pon tok ban meg ha tá ro zott esetekben.

A cél szer ve ze ti rész vény tár sa sá gok igaz ga tó sá ga és
Fel ügye lõ Bizott sága, valamint az ilyen kor lá tolt fe le lõs -
sé gû tár sa sá gok Fel ügye lõ Bizott sága tag ja i nak ki je lö lé sé -
hez, dí ja zá sá nak meg ál la pí tá sá hoz, illetve vissza hí vá sá -
hoz a Ku ra tó ri um tel jes lét szá má hoz vi szo nyí tott két har -
mad plusz 1 sza va zat szük sé ges.

k) A Ku ra tó ri um ülé se it a na pi rend, az idõ pont és a
hely szín írás be li köz lé sé vel a Ku ra tó ri um el nö ke hív ja
össze úgy, hogy a meg hí vót és a na pi ren dek kel kap cso la -
tos ira to kat az érin tett ta gok a ki tû zött idõ pont elõtt leg -
alább 8 nap pal ko ráb ban meg kap ják. A Ku ra tó ri um ülé sét
az el nök kö te les össze hív ni, ha azt leg alább 3 tag a na pi -
rend meg je lö lé sé vel írás ban kez de mé nye zi.

A Ku ra tó ri u mot, mint az in téz ke dés re jo go sult ve ze tõ
szer vet a Fel ügye lõ Bizott ság in dít vá nyá ra, annak meg té -
te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül össze kell hív ni. E ha tár idõ 
ered mény te len el tel te ese tén a Ku ra tó ri um össze hí vá sá ra a 
Felügyelõ Bizott ság is jogosult.

Ha az arra jo go sult szerv a tör vényes mû kö dés hely re ál -
lí tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg,
a Fel ügye lõ Bizott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni a
tör vényességi fel ügye le tet el lá tó szer vet, valamint az ala -
pí tói jog kör gya kor ló ját.

l) A Ku ra tó ri um ülé se it az el nök, aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén az ál ta la ki je lölt ku ra tó ri u mi tag vezeti.

m) A Ku ra tó ri um ülé se i rõl jegy zõ köny vet kell fel -
venni.

n) A Ku ra tó ri um a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat -
ban ha tá roz za meg a ha tá ro za tok nyil ván tar tá sá nak rend jét 
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(a dön té sek tar tal mát, idõ pont ját, ha tá lyát, a tá mo ga tók és
el len zõk szám ará nyát), a ha tá ro za tok és a ke let ke zett ira -
tok meg õr zé sé nek ide jét, a dön té sek köz lé sé nek mód ját, a
nyil vá nos ság ra ho za tal sza bá lya it, a Köz ala pít vány mû kö -
dé sé vel kap cso la to san ke let ke zett ira tok ba való be te kin tés 
rend jét és a mû kö dés, szol gál ta tás igény be vé te lé nek,
valamint a be szá mo lók köz lé sé nek nyil vá nos sá gi sza bá -
lya it.

A Köz ala pít vány kö te les az ala pí tó tá jé koz ta tá sá ra is
szol gá ló éves be szá mo ló jó vá ha gyá sá val egy ide jû leg köz -
hasz nú sá gi je len tést ké szí te ni az ala pít vá nyi va gyon fel -
hasz ná lá sá ról, illetve a Köz ala pít vány mû kö dé sé rõl.

A köz hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sa a Ku ra tó ri um ki zá -
ró la gos ha tás kö ré be tar to zik, annak tar tal mát és egyéb fel -
té te le it a Kszt. alap ján a Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za ta ha tá roz za meg.

11. A Köz ala pít vány Fel ügye lõ Bizott sága

a) A Köz ala pít vány el len õr zé sé re nyolc tagú Fel ügye lõ 
Bizott ság mû kö dik. A Fel ügye lõ Bizott ság tag ja it, kö zü -
lük annak el nö két az Ala pí tók ké rik fel ha tá ro zott, há rom
éves idõ tar tam ra az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ban
kép vi se let tel ren del ke zõ or szá gos mun ka adói, mun ka vál -
la lói szö vet sé gek, a Pénz ügy mi nisz té rium, illetve a Vé dett 
Szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé ge egy-egy-egy-egy tag ra
vo nat ko zó ja vas la ta alap ján. Amennyi ben az erre jo go sult
az elsõ Fel ügye lõ Bizott ság ese té ben 1997. ja nu ár 31-ig,
ezt köve tõen pe dig az erre vo nat ko zó fel hí vá sok tól szá mí -
tott 30 na pon be lül ja vas lat té te li jo gá val bár mely okból
nem él, úgy az Alapítók jogosultak az általuk kiválasztott
személyt felügyelõ bizottsági tagnak felkérni.

A Fel ügye lõ Bizott ság ha tá ro zat ké pes, ha leg alább négy 
tag ja je len van. Ha tá ro za ta it egy sze rû szó több ség gel hoz -
za. Mû kö dé si rend jét maga állapítja meg.

b) A Fel ügye lõ Bizott ság ellen õr zi a Köz ala pít vány
– ke ze lõ szer vé nek,
– mun ka szer vé nek

te vé keny sé gét.
c) A Fel ügye lõ Bizott ság, mint a Köz ala pít vány fel -

ügye lõ szer ve, ellen õr zi a köz hasz nú szer ve zet mû kö dé sét
és gaz dál ko dá sát. En nek so rán a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk tõl
je len tést, a szer ve zet mun ka vál la ló i tól pe dig tá jé koz ta tást
vagy fel vi lá go sí tást kér het, to váb bá a ki e mel ke dõ en köz -
hasz nú szer ve zet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.

d) A Fel ügye lõ Bizott ság tag jai ta nács ko zá si jog gal
részt ve het nek a Ku ra tó ri um ülésein.

A Fel ügye lõ Bizott ság el nö ke kér he ti a Ku ra tó ri um el -
nö ké tõl a Ku ra tó ri um össze hí vá sát, ha a Fel ügye lõ Bizott -
ság tu do má sá ra ju tott in for má ci ók alap ján va la mely fon tos 
kér dés ben dön tés szük sé ges. A Ku ra tó ri um el nö ke ilyen
eset ben 15 na pon be lül kö te les a Ku ra tó ri um ülé sét össze -
hív ni.

A Fel ügye lõ Bizott ság kö te les a Ku ra tó ri u mot, valamint 
az ala pí tót tá jé koz tat ni, a Ku ra tó ri um össze hí vá sát kez de -
mé nyez ni, ha ar ról szerez tudomást, hogy

– a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán olyan jog sza bály -
sér tés, vagy a Köz ala pít vány ér de ke it egyéb ként sú lyo san
sér tõ ese mény (mu lasz tás) tör tént, amely nek meg szün te té -
se vagy kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sa, illetve eny hí té se az 
in téz ke dés re jo go sult Ku ra tó ri um vagy az ala pí tói jog kör
gya kor ló já nak dön té sét te szi szük sé ges sé, valamint, ha

– a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó
tény me rült fel.

e) A Fel ügye lõ Bizott ság, illetve annak meg bí zá sá ból a 
Fel ügye lõ Bizott ság el nö ke – a ha tá ro zat ho za ta lá tól szá -
mí tott 5 na pon be lül – bár mely ku ra tó ri u mi ha tá ro zat új ra -
tár gya lá sát kez de mé nyez he ti.

f) A Fel ügye lõ Bizott ság tag jai tisz te let díj ban ré sze sül -
nek, mely nek havi mér té ke az alábbi:

el nök : a mi ni mál bér négy sze re se,
ta gok: a mi ni mál bér két sze re se.
g) A Fel ügye lõ Bizott ság sze mé lyi össze té te le a kö vet -

ke zõ:

A Fel ügye lõ Bizott ság el nö ke:
Pi ri si Ká roly

A Fel ügye lõ Bizott ság tag jai:
Nye nyes tán né End rész Ka ta lin
Ba logh Zol tán
Ne mo da Ist ván
Recs ka End re
Sza la y né Pász tor Gab ri el la
Tóth Lász ló
Vin cze Géza

h) A Fel ügye lõ Bizott ság mû kö dé sé re al kal maz ni kell a 
Kszt. 11.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket.

A Fel ügye lõ Bizott ság el nö ké re és tag ja i ra az Ala pí tó
Ok irat 10. b) pont já ban meg ha tá ro zott össze fér he tet len sé -
gi ren del ke zé sek az irá nya dók. Nem le het a Fel ügye lõ
Bizott ság el nö ke vagy tag ja a Köz ala pít vány alkalma -
zottja, to váb bá az a személy, aki

– a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja,
– a Köz ala pít vánnyal mint ki e mel ke dõ en köz hasz nú

szer ve zet tel a meg bí za tá sán kí vü li mun ka vég zés re irá -
nyuló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza bály más képp
nem ren del ke zik,

– a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül –,
ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat, illetve az elõ zõek ben meg ha tá -
ro zott sze mé lyek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  §
b) pont ja], élet tár sa.

12. A Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja

a) A Köz ala pít vány szám vi te li rend jé nek el len õr zé sét
füg get len, pá lyáz ta tást köve tõen fel kért könyv vizs gá ló
lát ja el.

A könyv vizs gá ló
– be te kint het a Köz ala pít vány köny ve i be,
– meg vizs gál hat ja a Köz ala pít vány pénz tá rát, érték -

papír- és áru ál lo má nyát, szer zõ dé se it és bankszámláját,
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– el lát hat ja a Ku ra tó ri um ál tal meg ha tá ro zott egyéb
könyv vizs gá ló feladatokat.

b) A könyv vizs gá ló el len jegy zé se nél kül a Ku ra tó ri um
a Köz ala pít vány éves be szá mo ló já nak el fo ga dá sá ról ér vé -
nye sen ha tá ro za tot nem hoz hat.

c) Nem le het a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja az a
sze mély, aki

– a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja,
– a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vü li más te vé -

keny ség ki fej té sé re irá nyuló mun ka vi szony ban, vagy
mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog -
sza bály más képp nem ren del ke zik,

– a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül –,
ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat, illetve

– az elõ zõek ben meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá tar to -
zó ja [Ptk. 685.  § b) pont ja], élet tár sa.

13. A Köz ala pít vány mun ka szer ve ze te

1. Köz ala pít vá nyi Iro da

a) A Köz ala pít vány és a Ku ra tó ri um mû kö dé sé vel,
gaz dál ko dá sá val kap cso la tos dön tés-elõ ké szí té si, ope ra -
tív, ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat – ki vé ve a Cél szer ve ze -
tek kel, valamint az EQUAL Nem ze ti Prog ram iro dá val
kap cso la tos fel ada to kat – az ügy ve ze tõ igaz ga tó ál tal ve -
ze tett Köz ala pít vá nyi Iro da lát ja el. Az ügy ve ze tõ igaz ga tó 
mun ka vi szo nyá nak lé te sí té se és meg szün te té se az Ala pí -
tók elõ ze tes egyet ér té sé vel meg ho zott Ku ra tó ri u mi dön tés
alap ján tör té nik. Az ügy ve ze tõ igaz ga tó fe let t min den más
mun kál ta tói jo got a Ku ra tó ri um el nö ke gya ko rol, az ügy -
ve ze tõ igaz ga tó dí ja zá sá nak, jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá -
hoz, a vele szem be ni mun kál ta tói kár té rí té si igény ér vé -
nye sí té sé hez, kül föl di ki kül de té sé nek el ren de lé sé hez
azon ban a Ku ra tó ri um elõ ze tes egyet ér té se szük sé ges. A
Köz ala pít vá nyi Iro da al kal ma zot tai fe let t a mun kál ta tói jo -
go kat az ügy ve ze tõ igazgató gyakorolja.

b) Az ügy ve ze tõ igaz ga tó dönt mind azok ban a kér dé -
sek ben, ame lyek nem tar toz nak a Ku ra tó ri um ha tás kö ré be, 
illetve ame lye ket a Ku ra tó ri um ha tá ro za tá val a Köz ala pít -
vá nyi Iro da ha tás kö ré be utal.

A Köz ala pít vá nyi Iro da fel ada tai kü lö nö sen:
– a Ku ra tó ri um dön té se i nek elõ ké szí té se, a dön té sek

vég re haj tá sa és a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak az el len -
õr zé se, illetve en nek meg szer ve zé se, a Ku ra tó ri um tit kár -
sá gi fel ada ta i nak el lá tá sa,

– a Köz ala pít vány éves mun ka ter vé nek, költ ség ve tés
ter ve ze té nek és a Köz ala pít vá nyi Iro da mû kö dé si költ -
ség-elõ irány za tá nak elõ ké szí té se,

– a Köz ala pít vány köny ve i nek ve ze té se, éves be szá -
mo ló já nak ké szí té se és min den egyéb ad mi niszt ra tív fel -
adat el lá tá sa.

c) Az ügy ve ze tõ igaz ga tó rész le tes fel ada ta it, valamint
kép vi se le ti meg ha tal ma zá sá nak sza bá lya it az SZMSZ-ben 
kell meg ha tá roz ni.

2. Cél szer ve ze ti Iro da

a) A Cél szer ve ze tek mû kö dé sé vel kap cso la tos dön -
tés-elõ ké szí té si, ope ra tív, ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat az
iro da igaz ga tó ál tal ve ze tett Cél szer ve ze ti Iro da lát ja el. Az
iro da igaz ga tó mun ka vi szo nyá nak lé te sí té se és meg szün te -
té se az Ala pí tók elõ ze tes egyet ér té sé vel meg ho zott ku ra tó -
ri u mi dön tés alap ján tör té nik. Az iro da igaz ga tó fe let t min -
den más mun kál ta tói jo got a Ku ra tó ri um el nö ke gya ko rol,
az iro da igaz ga tó dí ja zá sá nak, jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá -
hoz, a vele szem be ni mun kál ta tói kár té rí té si igény ér vé -
nye sí té sé hez, kül föl di ki kül de té sé nek el ren de lé sé hez
azon ban a Ku ra tó ri um elõ ze tes egyet ér té se szük sé ges. A
Cél szer ve ze ti Iro da al kal ma zot tai fe let t a mun kál ta tói jo -
go kat az iro da igaz ga tó gya ko rol ja.

b) Az iro da igaz ga tó dönt mind azok ban a kér dé sek ben,
ame lyek nem tar toz nak a Ku ra tó ri um ha tás kö ré be, illetve
ame lye ket a Ku ra tó ri um ha tá ro za tá val a Cél szer ve ze ti Iro -
da ha tás kö ré be utal.

A Cél szer ve ze ti Iro da fel ada tai kü lö nö sen:
– a Cél szer ve ze tek mû kö dé sé nek fi gye lem mel kí sé ré -

se, az ál lam i tu laj do no si ér de kek ér vé nye sü lé sét ve szé -
lyez te tõ hely zet ben a szük sé ges tu laj do no si be avat ko zás
elõkészítése és kez de mé nye zé se,

– a Cél szer ve ze tek cél sze rin ti mû kö dé sét ösz tön zõ ve -
ze tõi ér de kelt sé gi rend sze rek kidolgozása,

– a Cél szer ve ze tek ál tal kez de mé nye zett tu laj do no si
dön té sek szak mai elõkészítése,

– a Cél szer ve ze ti Iro da éves mû kö dé si költ sé ge lõ irány -
za tá nak elõkészítése.

c) Az iro da igaz ga tó rész le tes fel ada ta it, valamint kép -
vi se le ti meg ha tal ma zá sá nak sza bá lya it az SZMSZ-ben
kell meg ha tá roz ni.

3. EQUAL Nem ze ti Prog ram iro da
a) Az EQUAL prog ra mok meg va ló sí tá sá val kap -

cso la tos dön tés-elõ ké szí té si, ope ra tív, ad mi niszt rá ci ós
fel ada to kat az iro da igaz ga tó ál tal ve ze tett EQUAL
Nem ze ti Prog ram iro da lát ja el. Az iro da igaz ga tó mun -
ka vi szo nyá nak lé te sí té se és meg szün te té se az Ala pí tók
elõ ze tes egyet ér té sé vel meg ho zott ku ra tó ri u mi dön tés
alap ján tör té nik. Az iro da igaz ga tó fe let t min den más
mun kál ta tói jo got a Ku ra tó ri um el nö ke gya ko rol, az
iro da igaz ga tó dí ja zá sá nak, jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá -
sá hoz, a vele szem be ni mun kál ta tói kár té rí té si igény
ér vé nye sí té sé hez, kül föl di ki kül de té sé nek el ren de lé sé -
hez azon ban a Ku ra tó ri um elõ ze tes egyet ér té se szük sé -
ges. Az EQUAL Nem ze ti Prog ram iro da al kal ma zot tai
fe let t a mun kál ta tói jo go kat az iro da igaz ga tó gyako -
rolja.

b) Az iro da igaz ga tó dönt mind azok ban a kér dé sek -
ben, ame lyek nem tar toz nak a Ku ra tó ri um ha tás kö ré -
be, illetve ame lye ket a Ku ra tó ri um ha tá ro za tá val az
EQUAL Nem ze ti Prog ram iro da ha tás kö ré be utal.

Az EQUAL Nem ze ti Prog ram iro da fel ada tai kü lö -
nö sen:

– elõ ké szí ti az EQUAL Irá nyí tó Ha tó ság ál tal ré szé -
re de le gált és hi va ta lo san rög zí tett fel ada to kat a pá -
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lyáz ta tás sal, pro jekt ki vá lasz tás sal, mo ni tor ing gal, ér -
té ke lés sel, ta pasz ta lat át adás sal és nem zet kö zi együtt -
mû kö dés sel kap cso lat ban, és köz re mû kö dik azok vég -
re haj tá sá ban,

– az Euró pai Bizott ság el vá rá sa i val össz hang ban az
EQUAL Irá nyí tó Ha tó ság gal együtt mû kö dés ben mû -
köd te ti az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges mo ni tor ing és ér té ke lé si in for ma -
ti kai rend szert, amely alap ján a prog ram vég re haj tás -
ról naprakész információkat szolgáltat,

– részt vesz az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés
Mo ni tor ing Bizott ságá ban,

– ele get tesz az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zést
érin tõ tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek,

– részt vesz a Kom mu ni ká ci ós Stra té gia, valamint a
Ta pasz ta lat-át adá si Stra té gia ki dol go zá sá ban és vég re -
haj tá sá ban.

c) Az iro da igaz ga tó rész le tes fel ada ta it, valamint
kép vi se le ti meg ha tal ma zá sá nak sza bá lya it az
SZMSZ-ben kell meg ha tá roz ni.

14. A Köz ala pít vány kép vi se le te

a) A Köz ala pít vány ál ta lá nos és ön ál ló kép vi se lõ je a
Ku ra tó ri um el nö ke, tar tós aka dá lyoz ta tá sa ese tén he lyet te -
sí té sé re Koz ma Ká roly vagy An talf fy Gá bor ku ra tó ri u mi
tagok önállóan jogosultak.

A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let ti ren del ke zés re a
Ku ra tó ri um elnö ke a he lyet te sí té sé re jo go sult ku ra tó ri u mi
ta gok kö zül bár me lyi kük kel együt te sen, a Ku ra tó ri u mi el -
nök tar tós aka dá lyoz ta tá sa ese tén pe dig a he lyet te sí tés re
jogosult kuratóriumi tagok együttesen jogosultak.

b) A ku ra tó ri um el nö ke és tag jai a köz tiszt vi se lõk jog -
ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A.  § (4) be -
kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

15. Záró ren del ke zé sek

a) A Köz ala pít vány a Pol gá ri Tör vény könyv ben meg -
ha tá ro zott ese tek ben és mó don szû nik meg. Eb ben az eset -
ben a Köz ala pít vány va gyo na – a hi te le zõk ki elé gí té se
után – az Ala pí tó kat il le ti meg, azok azt kö te le sek a meg -
szûnt Köz ala pít vány cél ja i hoz ha son ló cél ra for dí ta ni és
er rõl a nyil vá nos sá got meg fele lõen tá jé koz tat ni.

b) A Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te li el -
já rá sá ban a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz -
ter jo go sult el jár ni.

c) A 10. b), 10. c), 10. d), 11. a), 12. a), 13. I. a) és
13. II. a) pont ban meg ha tá ro zott ala pí tói jo go kat az Ala pí -
tók kép vi se le té ben a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
mi nisz ter egye dül gya ko rol ja.

Min den más ala pí tói jo got az Ala pí tók együt te sen gya -
ko rol nak.

d) A je len Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -

vénynek a köz ala pít vány ra vo nat ko zó ren del ke zé se it,
valamint a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Bu da pest, 2005. de cem ber 7.

Csiz már Gá bor s. k., Gyur csány Fe renc s. k.,
fog lal koz ta tás po li ti kai mi nisz ter el nök

és mun ka ügyi mi nisz ter

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Holocaust Dokumentációs Központ 
és Emlékgyûjtemény Közalapítvány

Alapító Okirata*

(Változások vastagon, dõlt betûkkel szedve)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 74/G.  § (3) be kez dé -
se alap ján, a Fõ vá ro si Bí ró sá gon 1990. no vem ber 28-án,
777. szá mon nyil ván tar tás ba vett Ma gyar Ausch witz Ala -
pít vány – Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont (1071 Bu -
da pest, Dam ja nich u. 9. IV/3.) va gyo ná nak fel aján lá sát el -
fo gad va, köz fel adat fo lya ma tos biz to sí tá sa cél já ból – ha tá -
ro zat lan idõ re – köz ala pít ványt (a továb biak ban: Köz ala -
pít vány) hoz lét re, amely a Ma gyar Ausch witz Ala pít vány
– Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont jog utód ja, az zal,
hogy a Ma gyar Ausch witz Ala pít vány – Ho lo ca ust Do ku -
men tá ci ós Köz pont ala pí tói a Köz ala pít vány te kin te té ben
az ala pí tói jo go kat nem gya ko rol ják. A Ma gyar Köz tár sa -
ság Kor mány a – kü lön ké re lem ben – in dít vá nyoz za a ha -
tás kör rel ren del ke zõ bí ró ság nál a ki e mel ke dõ en köz hasz -
nú szer ve zet té mi nõ sí tést.

A Köz ala pít vány fel ada tá nak te kin ti a náci koncentrá -
ciós tá bo rok ban faji, val lá si, et ni kai és más po li ti kai okok -
ból el pusz tí tott ma gyar ál lam pol gá rok em lé ké nek meg õr -
zé sét és a ho lo ca ust tal kap cso la tos do ku men tá ció gyûj -
tését.

I. A Köz ala pít vány ala pí tó ja

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a.
Az Ala pí tó Ok irat ban a Kor mány fel ha tal maz za a nem -

ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te rét, hogy el jár jon a Köz ala -
pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te li el já rá sá ban. Az
Ala pí tó kép vi se le tét a Köz ala pít vány te kin te té ben a nem -
ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re lát ja el és gya ko rol ja
– az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sa, valamint a Ku ra tó ri um
tag ja i nak ki je lö lé se ki vé te lé vel – az Ala pí tót meg il le tõ jo -
go sult sá go kat, ide ért ve a Köz ala pít vány éves be szá mo ló -
já nak és köz hasz nú sá gi je len té sé nek ér té ke lé sét is.

* A Fõ vá ro si Bí ró ság a 13.Pk.60.429/2002/7. szá mú vég zé sé vel el ren del -
te a Köz ala pít vány nyil ván tar tá si ada ta i ban tör tént vál to zá sok be jegy zé sét.
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II. A Köz ala pít vány neve

Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék gyûj te -
mény Köz ala pít vány.

An gol el ne ve zé se: Ho lo ca ust Do cu men ta ti on Cen ter
and Me mo ri al Col lec ti on Pub lic Fo un da ti on.

Rö vi dí tett név: HOLOCAUST Köz ala pít vány.

III. A Köz ala pít vány szék he lye

1094 Bu da pest IX., Páva u. 39.

IV. A Köz ala pít vány cél ja és te vé keny sé ge

A köz ala pít vá nyi cé lok:
Az 1938–1945. kö zött val lá si, faji, nem ze ti sé gi és más

po li ti kai okok ból tör tént ül döz te tés, a mun ka szol gá lat, a
de por tá lá sok, a náci kon cent rá ci ós tá bo rok mû kö dé sé nek
és ál do za ta i nak el sõd le ge sen ma gyar vo nat ko zá sú do ku -
men tá ci ó ját, tár gyi em lé ke it, tu do má nyos és is me ret ter -
jesz tõ iro dal mát, és az e té ma kör höz tar to zó mû vé sze ti al -
ko tá so kat tar tal ma zó gyûj te mény lét re ho zá sa. E kör be tar -
to zik az ül döz te tés ellen fel lé põ em ber men tõ szer ve ze tek
és sze mé lyi sé gek em lék anya ga is.

A gyûj té si mun ka csak má so lat ban ter jed ki a köz ira tok ra.
To váb bi cél a ha zai vész kor szak tör té ne té re irá nyuló tu -

do má nyos ku ta tás, is me ret ter jesz tés, a pe da gó gi ai te vé -
keny ség se gí té se, fi gye lem mel arra, hogy áp ri lis 16-a a ho -
lo ca ust ál do za ta i nak em lék nap ja.

A Köz ala pít vány ál tal – cél ja i nak el éré se ér de ké ben –
foly ta tott te vé keny sé gek:

– a gyûj te mény és a köz pon ti adat bank lét re ho zá sa és
fo lya ma tos fej lesz té se;

– a tu do má nyos for rás fel tá rás és ku ta tás megszerve -
zése és fo lya ma tos el lá tá sa;

– a ku ta tá si ered mé nyek fo lya ma tos pub li ká lá sa;
– tu do má nyos kon fe ren ci ák, ta nács ko zá sok szerve -

zése;
– is me ret ter jesz tés, köz ok ta tás és köz mû ve lõ dés tá mo -

ga tá sa;
– tu do má nyos szak ta nács adás;
– az em ber men tõ in téz mé nyek és sze mé lyek felkuta -

tása és el is me ré sük kez de mé nye zé se;
– ün nep sé gek, meg em lé ke zé sek, ta lál ko zók szerve -

zése, em lék mû vek lé te sí té sé nek kez de mé nye zé se;
– ál lan dó és idõ sza kos ki ál lí tá sok ren de zé se;
– kul tu rá lis ren dez vé nyek szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa;
– kül föl di in téz mé nyek kel való együtt mû kö dés szer ve -

zé se;
– fel nõtt- és egyéb ok ta tás.

V. A Köz ala pít vány jel le ge

1. A Köz ala pít vány nyílt, ah hoz pénz be li vagy más va -
gyon ren de lés sel, illetve egyéb, va gyo ni ér té kû fel aján lás -
sal bár ki csat la koz hat, aki nek ado má nyát a Köz ala pít vány
el fo gad ja. A csat la ko zás el fo ga dá sá ról a Ku ra tó ri um dönt.

El uta sít hat ja azon cél hoz kö tött fel aján lá sok el fo ga dá -
sát, ame lyek ese té ben a meg je lölt cél nem vagy csak rész -

ben il lesz ke dik a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá ban rög zí -
tett cé lok hoz.

2. A Köz ala pít vány a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: Khtv.) 26.  §
c) pont já nak 3. tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás, is me ret -
ter jesz tés, 4. ne ve lés és ok ta tás, 5. kul tu rá lis te vé keny ség
al pont ja i ban fog lalt köz hasz nú te vé keny sé get foly tat,
amely az aláb bi tör vények sze rint ál lam i fel ada tok el lá tá -
sá ra irá nyul:

– A mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el -
lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör -
vény 73.  § (1) be kez dé se sze rint a köz mû ve lõ dés hez való
jog gya kor lá sa köz ér dek, a köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gek
tá mo ga tá sa köz cél, és a (2) be kez dés sze rint a köz mû ve lõ -
dés fel té te le i nek biz to sí tá sa az ál lam fel ada ta.

– A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 2.  §
(3) be kez dé se ki mond ja, hogy a köz ok ta tás rend sze ré nek
mû köd te té se az ál lam fel ada ta, amely hez a Köz ala pít vány
mû kö dé se so rán se gít sé get nyújt.

– A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá -
ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény ér tel -
mé ben, a Köz ala pít vány ál tal ke zelt gyûj te mény köz le vél -
tá ri, a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el -
lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör -
vény ér tel mé ben pe dig köz ér de kû mu ze á lis gyûj te mény -
ként és ki ál lí tó hely ként mû kö dik.

3. A Köz ala pít vány a fen ti köz hasz nú te vé keny sé gek
ke re té ben, fi gye lem mel az Ala pí tó Ok irat VII. fe je ze té ben
fog lal tak ra is,

a) vál lal ko zá si te vé keny sé get csak köz hasz nú cél ja i -
nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem ve szé lyez tet ve
vé gez;

b) gaz dál ko dá sa so rán el ért ered mé nyét nem oszt ja fel,
azt a lé te sí tõ ok ira tá ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gé re
for dít ja.

4. A Köz ala pít vány köz vet len po li ti kai te vé keny sé get
nem foly tat, szer ve ze te pár tok tól füg get len, azok nak anya -
gi tá mo ga tást nem nyújt sem köz vet le nül, sem köz ve tett
mó don, to váb bá or szág gyû lé si kép vi se lõi, me gyei, fõ vá ro -
si ön kor mány za ti vá lasz tá son je löl tet nem ál lít hat és nem
tá mo gat hat.

VI. A Köz ala pít vány ala pí tói va gyo na

1. A Köz ala pít vány va gyo ná nak ré szé vé vá lik a Ma -
gyar Ausch witz Ala pít vány – Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós
Köz pont zá ró mér leg sze rin ti va gyo na. A zá ró mér leg el ké -
szí té sé rõl a jog elõd ala pít vány a ha tá lyos jog sza bá lyi elõ -
írásoknak megfele lõen kö te les gon dos kod ni, és azt a Köz -
ala pít vány – Ala pí tó ál tal elõ ter jesz tett – nyil ván tar tás ba
vé te li ké rel mé vel egy ide jû leg a bí ró ság ré szé re meg kül di.
A zá ró mér leg az Ala pí tó Ok irat el vá laszt ha tat lan ré szét
ké pe zi. A zá ró mér leg mel lett kü lön ki mu ta tást kell ké szí -
te ni a jog elõd ala pít vány eset le ges kö te le zett sé ge i rõl,
amellyel egy ide jû leg iga zol nia kell azt is, hogy a zá ró mér -
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leg for du ló nap ján köz tar to zá sa nem áll fenn. A zá ró mér leg 
el ké szül tét köve tõen a jog elõd ala pít vány kö te le zett sé get
nem vál lal hat.

A Köz ala pít vány nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló bí ró sá -
gi vég zés jog erõ re emel ke dé sét köve tõen a fent meg je lölt
va gyon a Köz ala pít vány cél ja i ra fel hasz nál ha tó.

2. Az Ala pí tó az Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro zott cél -
ki tû zé sek meg va ló sí tá sa ér de ké ben 10 000 000 Ft (azaz
tíz mil lió fo rint) kész pénzt bo csát a Köz ala pít vány ren del -
ke zé sé re, me lyet a Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba
vé te lé re irá nyuló ké re lem be nyúj tá sa elõtt a Köz ala pít -
vány ja vá ra nyi tott kincs tá ri szám lán he lyez el.

VII. A Köz ala pít vány va gyo na és annak fel hasz ná lá sa

1. A köz ala pít vá nyi va gyon fel hasz ná lá sá ról az Ala pí tó 
Ok irat, valamint a Be fek te té si és Va gyon ke ze lé si Sza bály -
zat ren del ke zé sei sze rint a Ku ra tó ri um dönt.

A Köz ala pít vány va gyo na két rész bõl áll:

a) törzs va gyon

b) cél va gyon.

A törzs va gyon ré szét ké pe zi az ala pí tói va gyon ré sze -
ként meg je lölt, az Ala pí tó ál tal ren del ke zés re bo csá tott
összeg bõl el kü lö ní tett 5 000 000 Ft, valamint – annak
meg szer zé sét köve tõen – a Köz ala pít vány szék he lye ként
meg je lölt in gat lan ha szon él ve ze ti joga. A törzs va gyont a
Ku ra tó ri um nem hasz nál hat ja fel sza ba don, csak a törzs va -
gyon ho za dé ká val ren del kez het. A Köz ala pít vány szék he -
lye ként meg je lölt in gat lan ha szon él ve ze ti joga te kin te té -
ben irány adó ak a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Miniszté -
riuma, valamint a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö -
vet sé ge (1075 Bu da pest, Síp u. 12.) és a Bu da pes ti Zsi dó
Hit köz ség (1075 Bu da pest, Síp u. 12.) kö zött 2000. ok tó -
ber 30-án meg kö tött meg álla po dás ren del ke zé sei is.

A cél va gyon a Köz ala pít vány törzs va gyo non fe lü li va -
gyon ré sze, valamint ezen és a törzs va gyon ho za dé kai. A
Köz ala pít vány cél va gyo na ré szé vé vál nak a ké sõb bi ek ben
a Köz ala pít vány hoz csat la ko zó bel- és kül föl di ter mé sze -
tes és jogi sze mé lyek fel té tel nél kü li, valamint a fel té te lek -
hez kö tött pénz be li és do lo gi ado má nyai, amennyi ben eze -
ket a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma el fo gad ja, illetve a Köz -
ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó bevé -
tele.

A cél va gyon a köz ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí tá sát és
mû kö dé si költ sé ge i nek biz to sí tá sát szol gál ja, azt a Ku ra tó -
ri um – az Ala pí tó Ok irat, valamint a Be fek te té si és Va -
gyon ke ze lé si Sza bály zat ke re tei kö zött – sza ba don fel -
hasz nál hat ja.

2. A Köz ala pít vány éves pénz ügyi terv alap ján gaz dál -
ko dik, mely a vár ha tó be vé te le ket és ki adá so kat oly mó -
don tar tal maz za, hogy azok egy más sal egyen súly ban le -
gye nek.

3. A Köz ala pít vány a mû kö dé sé re biz to sí tott költ ség -
ve té si tá mo ga tá son kí vül, vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl

szár ma zó be vé te le i nek leg fel jebb 10%-át for dít hat ja to -
váb bi mû kö dé si ki adá sok ra.

4. A Köz ala pít vány, annak gaz dál ko dá sá ért, a va gyon -
ke ze lé sért fe le lõs sze mélyt, valamint a tá mo ga tót, illetve
e sze mé lyek Ptk. 685.  § b) pont sze rin ti hoz zá tar to zó ját
(élet tár sát) cél sze rin ti jut ta tás ban nem ré sze sít he ti, ki vé ve 
azon szol gál ta tá so kat, ame lyek a cé lok kal össz hang ban
bár ki ál tal igény be ve he tõk.

5. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány va gyo ná nak a köz -
ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí tá sá ra irá nyuló ja vas la to kat
nyil vá nos pá lyá za ti rend szer ke re té ben is gyûjt he ti. Eb ben
az eset ben az Ala pí tó Ok irat ban rög zí tett cé lok szel le mé -
ben összeg sze rû en is dönt a tá mo ga tá sok oda íté lé sé rõl,
azok mér té ké rõl és for má já ról.

A Ku ra tó ri um a tá mo ga tá sok ren del te tés sze rû fel hasz -
ná lá sá nak el len õr zé se cél já ból a tá mo ga tás ban ré sze sí tett
pá lyá zat jel le gé tõl füg gõ en meg ál la pí tan dó, konk rét ha tár -
idõ meg je lö lé sé vel, té te les el szá mo lás meg kül dé sét írja
elõ a tá mo ga tás ban ré sze sí tett pá lyá zók nak.

A Ku ra tó ri um gon dos ko dik a pá lyá za ti fel té te lek meg -
hir de té se tel jes körû nyil vá nos sá gá nak biz to sí tá sá ról.

6. A Köz ala pít vány vál tót, illetve más hi tel vi szonyt
meg tes te sí tõ ér ték pa pírt nem bo csát hat ki, vál lal ko zá sá -
nak fej lesz té sé hez köz hasz nú te vé keny sé gét ve szé lyez te tõ 
mér té kû hi telt nem ve het fel, és az ál lam ház tar tás al rend -
sze re i tõl ka pott tá mo ga tást hi tel fe de ze té ül, illetve hi tel
tör lesz té sé re nem hasz nál hat ja fel.

7. A kon ver ti bi lis de vi zá ban, va lu tá ban tör té nõ be fi ze -
té sek va lu ta pénz tár ban he lye zen dõk el, illetve fo rint
bank szám lá ra be fi ze ten dõk.

8. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get – fi gye -
lem mel az V/3. pont a) al pont já ban fog lal tak ra is – ki zá ró -
lag kor lá tolt fe le lõs ség gel vé gez het, és leg fel jebb éves be -
vé te lé nek 20%-át fek tet he ti be.

9. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé gét az
aláb bi kör ben fej ti ki:

 TEÁOR `2003 

   52.47 Könyv-, új ság-, pa pír áru kis ke res ke de lem,

  70.20 Ingat lan bér be adá sa, üze mel te té se,

  92.32 Mû vé sze ti ki egé szí tõ te vé keny ség

10. Az Ala pí tó vál lal ja, hogy a köz pon ti költ ség ve tés
ter ve zé se kor fi gye lem mel lesz a Köz ala pít vány cél ja i ra, és 
min dent meg tesz annak ér de ké ben, hogy azok meg va ló sí -
tá sá nak for rá sa ren del ke zés re áll jon.

11. Bár mely köz ala pít vá nyi va gyon elem ér té ke sí té sé re
ki zá ró lag úgy ke rül het sor, ha azt meg elõz te az adott va -
gyon elem szak ér tõ vel tör tént ér ték becs lé se, ide nem ért ve
a Köz ala pít vány szék he lye ként mû kö dõ in gat lan ha szon -
él ve ze ti jo gát, amely for ga lom kép te len.
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12. A Köz ala pít vány be vé te li for rá sai:

a) az Ala pí tó tól, az ál lam ház tar tás al rend sze re i tõl vagy 
más ado má nyo zó tól köz hasz nú cél já ra vagy mû kö dé si
költ sé gei fe de zé sé re ka pott tá mo ga tás, illetve ado mány;

b) a köz hasz nú te vé keny ség foly ta tá sá ból szár ma zó,
ah hoz köz vet le nül kap cso ló dó be vé tel;

c) az egyéb cél sze rin ti te vé keny ség foly ta tá sá ból szár -
ma zó, ah hoz köz vet le nül kap cso ló dó be vé tel;

d) a Köz ala pít vány esz kö ze i nek be fek te té sé bõl szár -
ma zó be vé tel;

e) egyéb, más jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott be vé tel;

f) a vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel.

13. A Köz ala pít vány az ál lam ház tar tás al rend sze re i tõl
– a nor ma tív tá mo ga tás ki vé te lé vel – csak írás be li szer zõ -
dés alap ján ré sze sül het tá mo ga tás ban. A Köz ala pít vány a
köz ala pít vá nyi va gyon nal való gaz dál ko dás kö ré ben az ál -
lam ház tar tás al rend sze re i tõl ka pott vagy meg ítélt tá mo ga -
tá sok (cím zett és cél tá mo ga tá sok, valamint egyéb köz ala -
pít vá nyi cél sze rin ti jut ta tá sok) fel hasz ná lá sá ról oly mó -
don kö te les gon dos kod ni, hogy biz to sí ta ni kell ezen – har -
ma dik sze mé lyek ál tal el nyer he tõ – tá mo ga tá sok meg va ló -
sí tá sá ra irá nyuló, pá lyá za ti úton, illetve nyil vá nos fel hí vás
út ján tör té nõ fel hasz ná lá sát. Az ilyen tá mo ga tá sok – szak -
mai cé lok ra irá nyuló – pá lyá za ton kí vü li el nye ré sé re csak
a Ku ra tó ri um ál tal el fo ga dott sza bály za tok ban elõ ze tesen
meg ha tá ro zott ese tek ben és rög zí tett el vek figye lembe -
véte lével ke rül het sor. A Köz ala pít vány a köz ala pít vá nyi
va gyon nal való gaz dál ko dás kö ré ben az ál lam ház tar tás al -
rend sze re i tõl ka pott vagy meg ítélt tá mo ga tá sok fel hasz ná -
lá sát a dön tést köve tõen kö te les a tá mo ga tást el nye rõ sze -
méllyel és más szer ve zet tel szer zõ dés ben rög zí te ni és a
szer zõ dés ben fog lal tak vég re haj tá sát szer vei út ján fo lya -
ma to san el len õriz ni.

14. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sát a Ptk. 74/G.  §
(8) be kez dé se sze rint az Ál la mi Szám ve võ szék ellen õr zi.

15. A Köz ala pít vány – az Áht. 104/A.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – kö te les pá lyá za tot ki ír ni, 
ha az ál ta la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo -
rin tot meg ha lad ja.

16. A Köz ala pít vány a tá mo ga tás ban ré sze sí tet tek kel a
tá mo ga tás cél ját, az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és bi -
zony la ta it, az ellen õr zés mód ját és a szer zõ dés sze gés kö -
vet kez mé nye it tar tal ma zó szer zõ dést kö te les köt ni.

17. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást biz -
to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik [Ptk. 74/G.  § (4) be kez dé -
se], és amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg va gyo ni
hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz ala pít vány ál tal lét re ho zott
gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi gaz dál ko dó szer ve ze tet nem 
ala pít hat, és gaz dál ko dó szer ve zet ben ré sze se dést nem
sze rez het.

VIII. A Köz ala pít vány szer ve ze te

A) A Ku ra tó ri um

1. A Köz ala pít vány leg fõbb dön tés ho zó, kép vi se lõ és
ke ze lõ szer ve a 8 tagú Ku ra tó ri um. A Ku ra tó ri um el nö két
és tag ja it az Ala pí tó bíz za meg a fel adat el lá tá sá val.

2. A Ku ra tó ri u mot oly mó don kell lét re hoz ni, hogy a
Ku ra tó ri um ban az Ala pí tó, az Ala pí tó kép vi se lõ je sem
köz vet le nül, sem köz vet ve nem gya ko rol hat meg ha tá ro zó
be fo lyást a Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sá ra.

3. A Ku ra tó ri um új tag ja it – a hi va tal ban lévõ Kurató -
rium tag ja i nak elõ ze tes vé le mény nyil vá ní tá sá val – az Ala -
pí tó ne ve zi ki. A Ku ra tó ri um tag jai te vé keny sé gü kért
– tisz te let díj ban nem ré sze sül het nek, azon ban tiszt sé gük
el lá tá sá val kap cso lat ban fel me rü lõ szük sé ges és iga zolt
költ sé ge ik meg té rí té sé re igényt tart hat nak, ame lyek nek
fel té te le i rõl kü lön sza bály zat ban kell ren del kez ni.

4. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het részt
az a sze mély, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk.
685.  § b) pont], élet tár sa a ha tá ro zat alap ján

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
b) bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, illetve a meg kö -

ten dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt. Nem mi nõ sül
elõny nek a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sai ke re té ben
a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li 
szol gál ta tás.

5. A ku ra tó ri u mi ta gok meg bí za tá sa ha tá ro zat lan idõ re
szól. A Ku ra tó ri um tag ja i nak és tiszt ség vi se lõ i nek név so ra 
a kö vet ke zõ:

El nök:
Szé kely Gá bor

Ta gok:
Dr. Sze nes Iván
Kõ bá nyai Já nos
For gács Ist ván
Jac qu es And re a ni
Po hár nok Mi hály
Dr. Bódi György
Kó czi án né dr. Szent pé te ri Er zsé bet

6. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik a tag
a) le mon dá sá val,
b) ha lá lá val,
c) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel, to váb bá
d) a ki je lö lés nek a Ptk. 74/C.  § (6) be kez dé se alap ján

tör té nõ vissza vo ná sá val.
A ku ra tó ri u mi tag le mon dá sát kö te les az Ala pí tó val

írás ban kö zöl ni. A le mon dás csak az új tag ki je lö lé sé nek
bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé vel egy ide jû leg vá lik ha tá -
lyos sá.

7. A Ku ra tó ri um dön té si jo go sít vá nya it ülé sek ke re té -
ben gya ko rol ja, ame lye ket szük ség sze rint, de éven te leg -
alább két al ka lom mal össze kell hív ni.
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A Ku ra tó ri um ülé sét az el nök írás ban hív ja össze az
ülést meg elõ zõ en leg alább 15 nap pal, a na pi rend meg je lö -
lé sé vel és a na pi rend írá sos elõ ter jesz tései egy ide jû meg -
kül dé sé vel. Két ku ra tó ri u mi tag írá sos ké ré sé re, annak az
el nök ál tal tör té nõ kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be -
lül az ülést össze kell hív ni.

A Ku ra tó ri um ülé se it az el nök ve ze ti. Az el nök tar tós
aka dá lyoz ta tá sa ese tén vagy ké ré sé re, tá vol lé té ben a Ku -
ra tó ri um sa ját tag jai kö zül le ve ze tõ el nö köt vá laszt, aki
csak olyan ér dek te len ku ra tó ri u mi tag le het, aki nek jo ga it
vagy jo gos ér de ke it az adott ügyek nem érin tik (le ve ze tõ
el nök).

8. A ku ra tó ri u mi ülés ak kor ha tá ro zat ké pes, ha azon a
Ku ra tó ri um tag ja i nak több sé ge je len van. A ha tá ro zat kép -
te len ség  miatt el ha lasz tott vagy fél be sza kadt ku ra tó ri u mi
ülést – az ere de ti na pi rend del, illetve a ha tá ro zat kép te len -
ség  miatt meg nem tár gyalt na pi rend del – leg fel jebb 15 na -
pon be lül kell meg tar ta ni, amely rõl a ku ra tó ri u mi ta go kat a 
meg hí vó ban elõ ze tesen tá jé koz tat ni kell. A ha tá ro zat kép -
te len ség  miatt, fen ti ek sze rint meg is mé telt ülés az ere de ti
na pi ren di pon tok te kin te té ben is csak ak kor ha tá ro zat ké -
pes, ha a Ku ra tó ri um tag ja i nak több sé ge je len van.

9. A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak. Zárt ülés csak a je -
len lé võ ku ra tó ri u mi ta gok 2/3-ának (tel jes lét szám ese tén:
6 fõ) sza va za ta mel lett ren del he tõ el ak kor, ha a Kurató -
rium a Köz ala pít vány üz le ti ti tok kö ré be tar to zó kér dés ben
ha tá roz. Az üz le ti tit kot ki zá ró lag a Köz ala pít vány ál tal
foly ta tott vál lal ko zá si te vé keny ség hez kap cso ló dó min den 
olyan tény, in for má ció, meg ol dás vagy adat ké pez he ti,
amely nek ti tok ban ma ra dá sá hoz a Köz ala pít vány nak mél -
tá nyol ha tó ér dek e fû zõ dik, és amely nek ti tok ban tar tá sa
ér de ké ben a Ku ra tó ri um a szük sé ges in téz ke dé se ket meg -
tet te. Nem so rol ha tó ak az üz le ti ti tok kö ré be az olyan té -
nyek, in for má ci ók, meg ol dá sok vagy ada tok, me lyek

a) jog sza bá lyi elõ írás vagy je len Ala pí tó Ok irat ren del -
ke zé sei foly tán nyil vá no sak;

b) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sa i val össze füg -
gés ben ke let kez tek.

A Ku ra tó ri um je len lé võ tag ja i nak 2/3-a in dít vá nyá ra
(tel jes lét szám ese tén: 6 fõ) bár mely dön tést tit kos sza va -
zás sal kell meg hoz ni. A Ku ra tó ri um a zárt ülé sen ho zott
dön té se ket is kö te les nyil vá nos ság ra hoz ni.

10. Ese ti meg hí vot tak ként ta nács ko zá si jog gal ve het nek 
részt a Ku ra tó ri um ülé sei vo nat ko zó na pi ren di pont ja i nak
meg vi ta tá sán azok a sze mé lyek, aki ket az adott na pi ren di
pont érint.

11. A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it – a 12. pont ban meg ha tá -
ro zott ki vé te lek kel – egy sze rû szó több ség gel hoz za, sza -
va zat egyen lõ ség ese tén az el nök (le ve ze tõ el nök) sza va za -
ta dönt.

12. A je len le võ ku ra tó ri u mi ta gok 2/3-ának (tel jes lét -
szám ese tén: 6 fõ) tá mo ga tó sza va za ta szük sé ges:

a) a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat, valamint a Be -
fek te té si és Va gyon ke ze lé si Sza bály zat meg ál la pí tá sá hoz,
el fo ga dá sá hoz és mó do sí tá sá hoz;

b) az éves pénz ügyi-gaz dál ko dá si terv meg ál la pí tá sá -
hoz, el fo ga dá sá hoz és mó do sí tá sá hoz;

c) az éves be szá mo ló el fo ga dá sá hoz;
d) a köz hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sá hoz;
e) csat la ko zás ese tén a va gyon el fo ga dá sá hoz;
f) az ügy ve ze tõ igaz ga tó meg bí zá sá hoz és fel men té sé -

hez.

13. A Ku ra tó ri um ülé se i rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te -
ni, amely nek tar tal maz nia kell

– a Ku ra tó ri um ülé sé nek idõ pont ját, he lyét, az ülé sen
meg je lent ku ra tó ri u mi ta gok ne vét, az ülés na pi rend jét,

– a ho zott ha tá ro zat éven te elöl rõl kez dõ dõ sor szá mát,
tör ve az ülés idõ pont já val,

– a ha tá ro zat ha tá lyát és tar tal mát,
– a ha tá ro zat tá mo ga tó i nak és el len zõ i nek szám ará nyát

(nyílt sza va zás ese tén sze mé lyét is).
A jegy zõ könyv el ké szí té sé rõl és a ho zott ha tá ro za tok

írás ba fog la lá sá ról az el nök (le ve ze tõ el nök) gon dos ko -
dik.

A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá si igény be -
vé te le mód já nak, be szá mo lói köz lé sé nek nyil vá nos sá ga
te kin te té ben ho zott dön té se ket a jegy zõ könyv nek szó sze -
rint kell tar tal maz nia, és azok ról a nyil vá nos sá got az írott
saj tó út ján, valamint a szék he lyén fa li új ság ra tör té nõ ki -
füg gesz tés sel (hir det mé nyi úton) tá jé koz tat ni kell.

A jegy zõ köny vet az el nök (le ve ze tõ el nök) és két, hi te -
le sí tõ ként meg vá lasz tott ku ra tó ri u mi tag írja alá. A jegy zõ -
köny ve ket, ame lyek nem se lej tez he tõ ira tok, a Köz ala pít -
vány egyéb ira ta i tól el kü lö ní tet ten, éven te kü lön össze fûz -
ve kell meg õriz ni.

14. A Ku ra tó ri um dön té se i rõl az érin tet te ket köz vet le -
nül és – tér ti ve vé nyes pos tai kül de ménnyel – írás ban, a
nyil vá nos ság gal pe dig az írott saj tó út ján és a szék he lyén
fa li új ság ra tör té nõ ki füg gesz tés sel (hir det mé nyi úton) tá -
jé koz tat ja.

A Köz ala pít vány Ala pí tó Ok irat sze rin ti te vé keny sé gé -
nek és az éves gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta it,
valamint éves be szá mo ló ját egy or szá gos na pi lap út ján te -
szi köz zé.

A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá sai igény be -
vé te lé nek mód ját és be szá mo ló it a Kul tu rá lis Köz löny ben,
valamint egy or szá gos na pi lap ban hoz za nyil vá nos ság ra.
E saj tó ter mé kek ben kell a pá lyá za ti ki írá so kat is közzé -
tenni.

15. A Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la to san ke let -
ke zett ira tok ba elõ re jel zett és egyez te tett idõ pont ban a
Köz ala pít vány tiszt ség vi se lõ jé nek és al kal ma zott já nak je -
len lé té ben – a Köz ala pít vány szék he lyén – bár ki bete -
kinthet.
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16. A Ku ra tó ri um ha tás kö ré ben:

a) el fo gad ja a Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si,
valamint Be fek te té si és Va gyon ke ze lé si Sza bály za tát,
illetve a mû kö dés hez szük sé ges egyéb sza bály za to kat
(pénz ke ze lé si stb.);

b) el fo gad ja sa ját ügy rend jét;

c) el fo gad ja a Köz ala pít vány éves pénz ügyi-gaz dál ko -
dá si ter vét és költ ség ve té sét;

d) el fo gad ja a Köz ala pít vány éves be szá mo ló ját;

e) el fo gad ja a köz hasz nú sá gi je len tést;

f) éven te kö te les be szá mol ni az Ala pí tó nak a Köz ala -
pít vány mû kö dé sé rõl;

g) el fo gad ja (vagy vissza uta sít ja) a Köz ala pít vány hoz
való csat la ko zást, a pénz be li vagy ter mé szet be ni, illetve
bár mely más esz kö zök kel vagy mó don tör té nõ tá mo ga tást, 
meg ál la po dik mind ezek fel té te le i rõl;

h) ja va sol ja az Ala pí tó nak a Köz ala pít vány más ala pít -
vánnyal (köz ala pít vánnyal) való egye sí té sét;

i) gon dos ko dik olyan nyil ván tar tás ve ze té sé rõl, amely -
bõl a Ku ra tó ri um dön té sé nek tar tal ma, idõ pont ja és ha tá -
lya, illetve a dön tést tá mo ga tók és el len zõk szám ará nya
(ha le het sé ges sze mé lye) meg ál la pít ha tó (ha tá ro za tok
köny ve);

j) ren del ke zik a Köz ala pít vány va gyo ná ról, dönt a be -
folyt pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról, pá lyá za tot bo csát ki
és bí rál el;

k) meg ha tá roz za a Köz ala pít vány be fek te té se i nek
össze té te lét, le já ra tát;

l) a Köz ala pít vá nyi Tit kár sá gon ke resz tül gon dos ko -
dik a Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá si igény be -
vé te le mód já nak, be szá mo lói köz lé sé nek nyil vá nos sá gá -
ról;

m) a Köz ala pít vá nyi Tit kár ság köz re mû kö dé sé vel szer -
ve zi és bo nyo lít ja a Köz ala pít vány be fek te té si ügy le te it;

n) a Köz ala pít vány cél ja i nak ér de ké ben – je len Ala pí -
tó Ok irat nak meg fele lõen – in té ze te ket és mú ze u mot, eze -
ken be lül ok ta tá si köz pon tot, do ku men tá ci ós köz pon tot,
ku ta tá si köz pon tot, szak mai szer ve ze te ket, mun ka cso por -
tot hoz hat lét re, illetve mû köd tet het;

o) fo lya ma to san ellen õr zi a tu laj do ná ban lévõ va gyon
össze té te lét, a mû kö dés sel kap cso la tos fel ada tok vég re haj -
tá sát;

p) meg vi tat ja és dönt a Fel ügye lõ Bi zott ság ál tal elõ ter -
jesz tett kér dé sek ben;

q) ki ne ve zi/meg bíz za az ügy ve ze tõ igaz ga tót, illetve
gya ko rol ja vele szem ben a fel mon dás jo gát;

r) a Köz ala pít vány mû kö dé sé hez szük sé ges ügy in té zõ,
tit kár sá gi, pénz ügyi-gaz dál ko dá si, ad mi niszt rá ci ós, könyv -
ve ze té si, szer ve zé si fel ada tok el lá tá sá ra lét re hoz za a Köz -
ala pít vá nyi Tit kár sá got;

s) el fo gad ja a Köz ala pít vány emb lé má ját (lo gó ját);

t) min den olyan ügy, ame lyet jog sza bály, je len Ala pí tó
Ok irat, avagy a Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za ta a Ku ra tó ri um ha tás kö ré be utal.

17. A köz hasz nú sá gi je len tés tar tal maz za:
a) a Köz ala pít vány szám vi te li be szá mo ló ját;
b) a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sát;
c) a va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tást;
d) a cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát;
e) a köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, az el kü lö ní tett ál -

lam i pénz alap ból, a he lyi ön kor mány zat tól, a ki sebb sé gi
te le pü lé si ön kor mány zat tól, a te le pü lé si ön kor mány za tok
tár su lá sá tól és mind ezek szer ve i tõl ka pott tá mo ga tás mér -
té két;

f) a Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek nyúj tott
tá mo ga tás ér té két, illetve össze gét;

g) a köz hasz nú te vé keny ség rõl  szóló rö vid tar tal mi be -
szá mo lót.

18. A Ku ra tó ri um min den év ben a tárgy évi szám vi te li
be szá mo ló és köz hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sát köve -
tõen ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb jú ni us 30-áig kö te les
az Ala pí tó nak írás ban be szá mol ni a Köz ala pít vány elõ zõ
évi mû kö dé sé rõl, to váb bá va gyo ni hely ze té nek és gaz dál -
ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta i ról. Ha a Köz ala pít vány
gaz dál ko dá sa a ren del te tés sze rû mû kö dést ve szé lyez tet né, 
az Ala pí tó rész le tes gaz dál ko dá si terv be mu ta tá sát kér he ti, 
abba be te kint het.

19. A Köz ala pít vány éves köz hasz nú sá gi je len té sé be
bár ki be te kint het, valamint ab ból sa ját költ sé gé re má so la -
tot ké szít het. A köz hasz nú sá gi je len tés nyil vá nos ság ra ho -
za ta lá ra az éves be szá mo ló nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra vo -
nat ko zó sza bá lyok az irány adók.

20. Tár sa dal mi és nem zet kö zi el is mert sé gé nek ér de ké -
ben a Ku ra tó ri um tá masz ko dik a ha zai és kül föl di, vi lág i
és egy há zi sze mé lyek bõl álló – az Ala pí tó ál tal a Kurató -
riummal tör tént elõ ze tes egyez te tés alap ján fel kért – Véd -
nö ki Tes tü let vé le mé nyé re, ál lás fog la lá sá ra.

21. A Ku ra tó ri um el nö ke Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil -
ván tar tás ba vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kö te les in -
dít vá nyoz ni a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán -
le vél tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény
21.  §-ában fog lal tak nak meg fele lõen, a Köz ala pít vány ál -
tal ke zelt és fenn tar tott gyûj te mény köz le vél tá rak nyil ván -
tar tá sá ba tör té nõ be jegy zé sét, valamint a mu ze á lis in téz -
mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve -
lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör vény 48.  §-ában meg ha -
tá ro zott köz ér de kû mu ze á lis gyûj te mény és ki ál lí tó hely
mû köd te té sé re irá nyuló en ge dély ki adá sát.

B) A Köz ala pít vá nyi Tit kár ság

1. A Ku ra tó ri um mun ká ját ügy in té zõ, tit kár sá gi, pénz -
ügyi-gaz dál ko dá si, ad mi niszt rá ci ós, könyv ve ze té si, szer -
ve zé si te en dõ ket el lá tó Köz ala pít vá nyi Tit kár ság (a továb -
biak ban: Tit kár ság) se gí ti, ame lyet a Ku ra tó ri um hoz lét re. 
A Tit kár ság nem ön ál ló jogi sze mély.

2. A Tit kár ság te vé keny sé gét a Ku ra tó ri um ál tal el fo -
ga dott éves mun ka terv alap ján, az ügy ve ze tõ igaz ga tó irá -
nyí tá sá val vég zi.
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3. A Tit kár ság
a) biz to sít ja a Köz ala pít vány alap ve tõ mû kö dé sé hez

szük sé ges fel ada tok el lá tá sát;
b) ter ve zi, gaz dál ko dik és el szá mol a Ku ra tó ri um ál tal

jó vá ha gyott mû kö dé si költ ség gel;
c) in té zi a Köz ala pít vány ke re té ben ko or di nált prog ra -

mok pénz ügye it;
d) gon dos ko dik a Ku ra tó ri um dön té se i nek vég re haj tá -

sá ról, fo lya ma tos mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ról;
e) elõ ké szí ti a Köz ala pít vány har ma dik sze méllyel tör -

té nõ szer zõ dés kö té se it, valamint biz to sít ja a meg kö tött
szer zõ dé sek ben fog lal tak vég re haj tá sát;

f) ve ze ti a va gyon ke ze lés be át adott-át vett sza bad köz -
ala pít vá nyi esz kö zök nyil ván tar tá sát;

g) el lát ja a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán fel me rü lõ
– ha tás kö ré be tar to zó – egyéb te en dõ ket;

h) mû kö dé sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ha tá roz za meg.

C) Az ügy ve ze tõ igaz ga tó

1. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány cél jai meg va ló sí tá sa
ér de ké ben pá lyá zat alap ján fel kért ügy ve ze tõ igaz ga tót ne -
vez ki, aki irá nyít ja a Tit kár ság mû kö dé sét, és a Tit kár sá -
gon be lül annak alá ren delt szak mai szer ve ze ti egy sé ge ket
és mun ka cso por to kat hoz hat lét re és mû köd tet het, ame -
lyek nek fel ada ta i ról, mû kö dé sük el ve i rõl a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat ren del ke zik.

Az ügy ve ze tõ igaz ga tó fel ada ta it a Mun ka Tör vény -
köny ve ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sei alap ján lé te sí tett mun ka vi szony ke re té ben lát ja el.

Az ügy ve ze tõ igaz ga tó fe let t a mun kál ta tói jog kört – a
ki ne ve zés/meg bí zás és a fel mon dás ki vé te lé vel – a Ku ra -
tó ri um el nö ke gya ko rol ja. Az ügy ve ze tõ igaz ga tó meg bí -
za tá sa 3 évre szól.

2. Az ügy ve ze tõ igaz ga tó ha tás kö ré be tar to zik külö -
nösen:

a) köz re mû kö dés a Köz ala pít vány Be fek te té si és Va -
gyon ke ze lé si Sza bály za tá nak mó do sí tá sa, illetve a Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat, valamint a mû kö dés hez
szük sé ges egyéb sza bály za tok (pénz ke ze lé si stb.) ki dol go -
zá sá ban;

b) a Köz ala pít vány éves mun ka ter vé nek ki dol go zá sa,
az en nek meg va ló sí tá sá val kap cso la tos fel ada tok meg ha -
tá ro zá sa, és azok tel je sí té sé nek irá nyí tá sa;

c) a Tit kár ság ve ze té se, mun kál ta tói jog kör gya kor lá -
sa a Tit kár ság mun ka vál la lói te kin te té ben;

d) az éves pénz ügyi-gaz dál ko dá si terv és költ ség ve tés
össze ál lí tá sa, illetve en nek a Ku ra tó ri um elé ter jesz té se;

e) az éves be szá mo ló, valamint a köz hasz nú sá gi je len -
tés össze ál lí tá sa, illetve en nek a Ku ra tó ri um elé terjesz -
tése;

f) a Köz ala pít vány hoz csat la koz ni kí vá nók sze mé lyé -
nek a Ku ra tó ri um elé ter jesz té se;

g) min den olyan ügy, ame lyet a Ku ra tó ri um az ügy ve -
ze tõ igaz ga tó ha tás kö ré be utal.

3. Az ügy ve ze tõ igaz ga tó a ku ra tó ri u mi ülé sek ta nács -
ko zá si jogú, ál lan dó részt ve võ je.

4. A Köz ala pít vány ügy ve ze tõ igaz ga tó ja töl ti be a Ku -
ra tó ri um tit ká ri tisz tét.

5. Nem le het a Köz ala pít vány ügy ve ze tõ igaz ga tó ja
vagy mun ka tár sa az a sze mély, aki

a) al kal ma zot ti vagy ér de kelt sé gi vi szony ban áll az
Ala pí tó val;

b) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja;
c) a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja;
d) a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja;
e) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül, ki -

vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat;

f) az a)–e) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja.

D) A Fel ügye lõ Bi zott ság

1. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak, mû kö dé sé nek
el len õr zé sé rõl 5 tagú Fel ügye lõ Bi zott ság gon dos ko dik. A
Fel ügye lõ Bi zott ság el nö két és tag ja it 5 évi idõ tar tam ra az
Ala pí tó je lö li ki.

2. A Fel ügye lõ Bi zott ság
El nö ke:
Al ács Ti bor

Tag jai:
Ka hu lits And rea
Se bes Jó zsef
Kar lo vich Ág nes
Dr. Szé kely Pé ter

3. A fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság meg szû nik:
a) a ha tá ro zott idõ le jár tá val;
b) a tag le mon dá sá val;
c) a tag ha lá lá val;
d) ha az Ala pí tó a ki je lö lést vissza von ja;
e) a Köz ala pít vány meg szû né se ese tén.

4. A Fel ügye lõ Bi zott ság
a) jo go sult cél vizs gá la tot foly tat ni, ha a köz ala pít vá nyi

cé lok meg va ló sí tá sát, illetve a pénz ügyi-gaz dál ko dá si te -
vé keny ség sza bály sze rû sé gét ve szé lyez tet ve lát ja, vagy ha 
erre az Ala pí tó vagy a Ku ra tó ri um fel ké ri;

b) jo go sult a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk tõl je len tést, a szer -
ve zet mun ka vál la ló i tól pe dig tá jé koz ta tást vagy fel vi lá go -
sí tást kér ni;

c) jo go sult a Köz ala pít vány üz le ti köny ve it, ira ta it, a
pénz ke ze lés, utal vá nyo zás rend jét meg vizs gál ni;

d) kö te les a Köz ala pít vány mû kö dé sét és gaz dál ko dá -
sát az ügyek tel jes kö ré re néz ve át fo gó an el len õriz ni;

e) az éves könyv vizs gá lói je len tés figye lembe véte lével 
vizs gál ja a pénz ügyi-gaz dál ko dá si te vé keny ség össz hang -
ját;

f) vé le mé nye zi az éves be szá mo lót és a köz hasz nú sá gi
je len tést;
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g) a Köz ala pít vány mû kö dé sé vel össze füg gõ ta pasz ta -
la ta i ról szük ség sze rint, de éven te leg alább egy al ka lom -
mal írás ban be szá mol az Ala pí tó nak.

5. A Fel ügye lõ Bi zott ság fel ada tá nak vég re haj tá sa so -
rán ki ala kí tott vé le mé nyét írás ban köz li a Ku ra tó ri um mal.

6. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai a Köz ala pít vány Ku ra -
tó ri u má nak ülé sén ta nács ko zá si jog gal részt vesz nek.

7. A Fel ügye lõ Bi zott ság szük ség sze rint, de leg alább
éven te két ülést tart. Az ülé se ket az el nök hív ja össze írás -
ban, a na pi rend meg je lö lé sé vel leg alább 8 nap pal az ülés
idõ pont ja elõtt. Ki vé te les eset ben az ülés ha la dék ta la nul is
össze hív ha tó. A Fel ügye lõ Bi zott ság rend kí vü li ülé sé nek
össze hí vá sát bár mely tag kez de mé nyez he ti, amely nek az
el nök a ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
kö te les ele get ten ni.

8. A Fel ügye lõ Bi zott ság dön té se it nyílt sza va zás sal,
egy sze rû szó több ség gel hoz za meg. A Fel ügye lõ Bi zott ság 
ha tá ro zat ké pes, ha leg alább há rom tag ja je len van. Mû kö -
dé sé nek egyéb sza bá lya it a Fel ügye lõ Bi zott ság ügy rend je
tar tal maz za, ame lyet a Fel ügye lõ Bi zott ság maga ál la pít
meg.

9. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les a Ku ra tó ri u mot tá jé -
koz tat ni, és annak össze hí vá sát kez de mé nyez ni, ha ar ról
sze rez tu do mást, hogy

a) a szer ve zet mû kö dé se so rán olyan jog sza bály sér tés
vagy a szer ve zet ér de ke it egyéb ként sú lyo san sér tõ ese -
mény tör tént, amely nek meg szün te té se vagy kö vet kez mé -
nye i nek el há rí tá sa, illetve eny hí té se az in téz ke dés re jo go -
sult ve ze tõ szerv dön té sét te szi szük sé ges sé;

b) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó
tény me rül fel.

10. A Ku ra tó ri u mot a Fel ügye lõ Bi zott ság in dít vá nyá ra
– annak meg té te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül – össze kell
hív ni. E ha tár idõ ered mény te len el tel te ese tén a Kurató -
rium össze hí vá sá ra a Fel ügye lõ Bi zott ság is jo go sult. Ha a
Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sa ér de ké ben
szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a Fel ügye lõ Bi -
zott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni a tör vényességi
fel ügye le tet gya kor ló ügyész sé get, valamint az Ala pí tót.

11. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai te vé keny sé gü kért
– amennyi ben az a Köz ala pít vány cél sze rin ti te vé keny sé -
gét nem ve szé lyez te ti – tisz te let díj ban ré sze sül het nek,
valamint szük sé ges és iga zolt költ sé ge ik meg té rí té sé re is
igényt tart hat nak, ame lyek nek fel té te le i rõl kü lön sza bály -
zat ban kell ren del kez ni.

12. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja
az a sze mély, aki

a) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja;
b) a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vü li más te vé -

keny ség ki fej té sé re irá nyuló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza -
bály más képp nem ren del ke zik;

c) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül, ki -
vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat;

d) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja;

e) a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja.

E) A könyv vizs gá ló

1. A Köz ala pít vány köny ve lé si, gaz dál ko dá si felada -
tai nak el len õr zé sét – a Köz ala pít vány nyil ván tar tás ba vé -
te lét köve tõen – pá lyáz ta tás út ján fel kért, meg bí zá si vagy
vál lal ko zá si jog vi szony ban álló könyv vizs gá ló vé gez he ti.
A könyv vizs gá ló meg bí za tá sa 5 éves idõ tar tam ra szól.

2. A könyv vizs gá ló
a) kö te les fél éven ként a Köz ala pít vány köny ve it meg -

vizs gál ni és en nek, to váb bá az éves mû kö dés vizs gá la tá -
nak ered mé nyé rõl a Ku ra tó ri um nak a vizs gá la tot köve tõen 
je len tést ké szí te ni;

b) fel ada tai el lá tá sa so rán a könyv vizs gá ló (kü lö nö sen)
– jo go sult fe lül vizs gál ni a Köz ala pít vány pénz tá rát,

szer zõ dé se it, bank szám lá ját,
– jo go sult fel vi lá go sí tást kér ni a Köz ala pít vány al kal -

ma zot ta i tól,
– el lát ja a Ku ra tó ri um ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat.

3. A könyv vizs gá ló el len jegy zé se és a Fel ügye lõ Bi -
zott ság vé le mé nye nél kül a Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány
éves be szá mo ló já nak el fo ga dá sá ról ér vé nye sen nem hoz -
hat ha tá ro za tot.

4. Nem le het a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja olyan
sze mély, aki

a) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja;
b) a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja;
c) a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vül más te vé -

keny ség ki fej té sé re irá nyuló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban áll;

d) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül;
e) az a)–d) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -

tar to zó ja;
f) al kal ma zot ti vagy ér de kelt sé gi vi szony ban áll az

Ala pí tó val.

IX. A Köz ala pít vány kép vi se le te, alá írá si jo go sult ság

1. A Köz ala pít ványt har ma dik sze mé lyek és a ha tó sá -
gok elõtt a Ku ra tó ri um el nö ke kép vi se li. Kép vi se le ti joga
ön ál ló és tel jes körû. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány al -
kal ma zott já nak kép vi se le ti jo got biz to sít hat, meg je löl ve a 
kép vi se le ti jog gya kor lá sá nak mód ját, ille tõ leg ter je del -
mét.

2. A Köz ala pít vány bank (kincs tá ri) szám lá ja fe let ti
ren del ke zés re a Ku ra tó ri um el nö ke és a Köz ala pít vány
– Ku ra tó ri um ál tal biz to sí tott kép vi se le ti joga kö ré ben
erre fel jo go sí tott – al kal ma zott ja, vagy – az el nök aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén – a Ku ra tó ri um bár mely két tag ja vagy
bár mely tag ja, és a Köz ala pít vány – Ku ra tó ri um ál tal biz -
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tosított képviseleti joga körében erre feljogosított – alkal-
mazottja együttesen jogosult.

X. A vezetõ tisztségviselõkre vonatkozó összeférhetet-

lenségi szabályok

1. A közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig
nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje
az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be
– annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig –
vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

2. A vezetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt sze-
mély köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
elõzetesen írásban tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget
egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

3. Az Áht. 11/A. § hatálya alá tartozó közalapítványi
tisztségviselõk (kuratóriumi tagok) az ott meghatározott
feltételek mellett vagyonnyilatkozatot tesznek.

XI. A Közalapítvány megszûnése

1. A Közalapítvány megszûnik

a) ha az Alapító Okiratban meghatározott cél maradék-
talanul megvalósult, és a bíróság a Közalapítványt a nyil-
vántartásból törli;

b) amennyiben céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, illetõleg ha jogszabályváltozás folytán a bíróságnak a
bejegyzést meg kellene tagadnia, és az ügyész keresete
alapján a bíróság azt megszünteti;

c) amennyiben a Kuratórium tevékenységével annak
célját veszélyezteti és az Alapító – a bíróság felhívása elle-
nére – a kijelölést nem vonja vissza és kezelõként más
szervet (szervezetet) nem jelöl ki, feltéve, hogy a bíróság
azt megszünteti;

d) ha mûködésének törvényessége másképp nem bizto-
sítható, és az ügyész kérelmére a bíróság kötelezi a Kura-
tóriumot, hogy a Közalapítvány jogszabálynak megfelelõ
mûködését a bíróság által kitûzött határidõre állítsa helyre,
amelynek eredménytelen eltelte után a bíróság a Közala-
pítványt megszünteti;

e) ha az érdekelt alapítók közös kérelmére a bíróság
annak más alapítvánnyal (közalapítvánnyal) történõ egye-
sítését rendeli el;

f) ha a közfeladat iránti szükséglet megszûnt, vagy a
közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetõleg
más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható,
valamint, ha a céljainak megvalósítása lehetetlenné vált és
az Alapító kéri annak megszüntetését a bíróságtól.

2. A Közalapítvány bármely okból történõ megszûnése
esetén a megszûnés idején lévõ vagyon – a hitelezõk kielé-
gítése után – az Alapítót illeti meg, aki köteles azt a köz-
alapítványi célokkal azonos vagy hasonló célra fordítani,
és errõl a nyilvánosságot megfelelõen tájékoztatni.

XII. Záró rendelkezések

1. A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel
jön létre. Az Alapító Okiratot a bírósági nyilvántartásba
vételt követõen a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

2. A Közalapítvány – céljai megvalósítása érdekében –
együttmûködik a hazai és nemzetközi, hasonló közfelada-
tot ellátó állami, társadalmi szervezetekkel és kutató mû-
helyekkel.

3. A Közalapítvány részére nyújtott céltámogatás be-
számolási rendjére az alapítványok gazdálkodási rendjérõl
szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszá-
moló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajá-
tosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben
foglalt szabályok az irányadók.

4. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben
a Ptk., illetõleg a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény, valamint a Közalapítvány tevékenységére
vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezé-
sei az irányadóak.

Budapest, 2005. november 2.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Központi Igazságügyi Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2006. március 20–31-ig

terjedõ idõszak

– II/1. földalapra vonatkozó –

termõföld árveréseirõl

A megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalok 2006. már-
cius 20–31-ig terjedõ idõszakra esõ termõföld árverési hir-
detményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosí-
tott 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése
alapján (II/1. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, ki-
véve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésé-
ben meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknöve-
kedésének állami támogatással csökkentett összegû meg-
térítésének kötelezettségét.

2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése sze-
rinti önkormányzat hirdetõtábláján és a gazdálkodó szerve-
zetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthetõk.
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3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre.
Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön lét-
re, úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra, az
egyezség tényét az árverésen be kell jelenteni; ha egyezség
nem jön létre, egy AK érték az 1991. évi XXV. törvény
22. §-ának (1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK kikiáltási
áron indul.

4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki
letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az
árverési elõleg, amely a vételárba beszámít, vagy vissza-
adásra kerül.

5. Az árverésen az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ának
– a II/1. földalapra vonatkozó – (2) bekezdése alapján az õt
megilletõ kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazo-
lással az a kárpótlásra jogosult vehet részt:

a) akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-jén az
érintett településen volt és jelenleg is ott rendelkezik állan-
dó bejelentett lakhellyel, vagy

b) a kárpótlás alapjául szolgáló termõföld tulajdona a
település közigazgatási határán belül volt.

Az árverésen részt venni kívánó jogosultak egyrészt
személyi igazolványukkal vagy önkormányzati igazolás-
sal bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket, más-
részt a megyei kárrendezési hivatal által hozott határozat-
tal igazolhatják, hogy a kárpótlás alapjául szolgáló termõ-
föld az adott település közigazgatási határán belül volt. A
kárpótlás alapjául szolgáló termõföld fekvését a földhiva-
tal, illetve a megyei igazságügyi hivatal is igazolhatja,
amennyiben ez a határozatból nem derül ki.

Meghatalmazással árverezõ személy esetében a fenti
igazolásokat – a meghatalmazó nevére kiállítva – az adat-
felvételnél szintén be kell mutatni.

Az árverésen mezõgazdasági vállalkozást támogató
utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.

Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell;
a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen
való részvételbõl ki kell zárni.

Figyelmeztetés

Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29.
és 30. §-ai alapján személyesen, meghatalmazott útján,
vagy – több kárpótlásra jogosult esetén – együttesen lehet.
A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû
magánokiratba kell foglalni.

A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-ának (5) be-
kezdése alapján az árverés vezetõje kizárja a további árve-
résbõl azt az árverezõt, aki az ajánlat lezárását követõen
nem él vételi jogával. A kizárt személy az árverési elõlegét
elveszti. Az elvesztett árverési elõleg az államot illeti meg.

A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki köte-
lezettséget vállal a termõföld mezõgazdasági hasznosítá-
sára (fertõzésmentes és gyommentes állapotban tartására),
és arra, hogy a termõföldet a mezõgazdasági termelésbõl
öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt kötelezett-

ségét a tulajdonszerzéstõl számított öt éven belül megsze-
gi, a termõföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül,
és árverés útján lesz értékesítve.

A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája körüli
termõföldre az árverés során elõvásárlási jog illeti meg.

A vételi jog alapján szerzett termõföldnek a tulajdon-
szerzéstõl számított három éven belül történõ elidegeníté-
sébõl származó bevételnek termõföldre fordított értéknö-
velõ beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes egé-
szében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a sze-
mélyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedelméhez
hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául
szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.

Az árverésen bármely okból meg nem jelenõ kárpótlás-
ra jogosult késõbb, a mulasztásra hivatkozva semmiféle
jogot nem érvényesíthet; ebbõl az okból az árverés ered-
ménye nem változtatható meg.

Árverési kifogást nyújthat be az árverésen résztvevõ ár-
verezõ, továbbá az árverésbõl kizárt személy az árverés le-
zárását követõ három napon belül a Központi Igazságügyi
Hivatal.

A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt termõföld
AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami
támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett
összegû megtérítésére köteles a földet az árverésen eladó
részére.

A termõföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy
a termõföld értékét növelõ meliorációs, öntözési és útépí-
tési beruházások esetében a beruházási költségeknek az ál-
lami támogatással és az amortizálódott hányaddal csök-
kentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A
gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét
az igazságügyi hivatal ellenõrzi.

A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülõ termõföld
új tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére
köteles megtéríteni az új gazdasági évet elõkészítõ, szük-
séges fõ gazdasági munkáknak (szántás, talajerõ-vissza-
pótlás), zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem idõsebb ta-
karmányvetés) a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve
alapján számított ellenértékét. A térítés mértékében és
módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet álla-
podik meg.

A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülõ földeket az
annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja
birtokba.

A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal
birtokba adja a termõföldet akkor is, ha a birtokbaadás
egyéb feltételei fennállanak, de a jogosult az elismert tar-
tozását nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott
meg.

Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét,
hogy a Tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól,
valamint, hogy e Figyelmeztetés az összes termõföld árve-
rési hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veendõ.

Központi Igazságügyi Hivatal
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Tolna megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal KISVEJKE köz ség ben a Sza bad ság Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet, Kis vej ke
hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re az

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Kis vej ke, Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. már ci us 20., 11–16 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kezdete: 2006. már ci us 21., 10 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Kis vej ke

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér téke

Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

029/14/a-ból 75 ha 8987 m2 szán tó 784,28

029/14/b 0 ha 4877 m2 erdõ 0,34

029/14/c 0 ha 4142 m2 erdõ 0,29

029/14/d 0 ha 2247 m2 erdõ 0,16

029/14/g 2 ha 8586 m2 gyep 10,86

Dr. Szi lá gyi Ta más s. k.,
igaz ga tó ált. he lyet tese
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 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, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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