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  II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi XIII.
tör vény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 
1949. évi XX. tör vény módosításáról*

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949.
évi XX. tör vény 40/C.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kor mány en ge dé lye zi a Ma gyar Hon véd ség,
 illetve kül föl di fegy ve res erõk 19.  § (3) be kez dés j) pont ja
sze rin ti, az Eu ró pai Unió vagy az Észak-At lan ti Szer zõ dés
Szer ve ze te dön té sén ala pu ló al kal ma zá sát, va la mint más
csa pat moz gá sa it.”

2.  § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ elsõ hó nap elsõ nap -
ján lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sági el nök az Or szág gyû lés el nö ke

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 6-i ülés nap ján fo gad ta el.

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
32/2006. (II. 15.) Korm.

rendelete

a mezõgazdasági termelõk kibontakozási
hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról

 szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet
módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1999. évi CXXV. tör vény 91.  §-a (1) be kez dé sé nek
f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A me zõ gaz da sá gi ter me lõk ki bon ta ko zá si hi tel konst -
ruk ci ó já ról és a gaz da hi tel prog ram ról  szóló 30/2000.

(III. 10.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de let)
8.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

(Az üz le ti terv ré sze ként a gaz da hi tel prog ram nak ki -
emelten tar tal maz ni kell:)

„d) az üz le ti terv szer ves ré szét ké pe zõ öt éves lik vi di tá si 
ter vet.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a Korm. ren de let 8.  §-ának
(3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
33/2006. (II. 15.) Korm.

rendelete

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
létrehozásáról  szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 

és az ezzel összefüggõ kormányrendeletek
módosításáról

A Kor mány a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. 
évi LXIV. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 93.  §-a (1) be kez -
dé sé nek b) pont já ban – a 6.  § te kin te té ben a he lyi ön kor -
mány za tok és szer ve ik, a köz tár sa sá gi meg bí zot tak, va la -
mint egyes cent rá lis alá ren delt sé gû szer vek fel adat- és ha -
tás kö re i rõl  szóló 1991. évi XX. tör vény 147.  § (2) be kez -
dé sé ben, il let ve a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi 
LXV. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé ben – ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal lét re ho zá sá ról 
 szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Kor mány a kul tu rá lis örök ség vé de lem mel kap -
cso la tos ha tó sá gi, örök ség vé del mi fel ügye le ti, és az ezek -
hez kap cso ló dó tu do má nyos fel ada tok el lá tá sá ra Kul tu rá -
lis Örök ség vé del mi Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) el -
ne ve zés sel or szá gos ille té kességû köz pon ti hi va talt hoz
lét re.”

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

„(5) A Hi va tal ha tó sá gi ügyek ben el já ró szer ve ze ti egy -
sé gei fel ada ta i nak fel so ro lá sát és az egy sé gek ille té kességi 
te rü le tét e ren de let mel lék le te tar tal maz za.”
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2.  §

Az R. az 1.  § után az aláb bi 1/A.  §-sal egé szül ki:
„1/A.  § (1) A Tv. 63.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt ha tó -

sá gi el já rá sok so rán nincs he lye elekt ro ni kus ügy in té zés -
nek.

(2) A Hi va tal ha tó sá gi el já rá sá ban a dön tés fel leb be zés -
sel nem tá ma dott ren del ke zé sei te kin te té ben be áll a jog -
erõ, ha a dön tés egyes ren del ke zé sei el len nyúj tot tak be
fel leb be zést, és az ügy jel le gé bõl adó dó an a fel leb be zés el -
bí rá lá sa nem hat ki a fel leb be zés sel meg nem tá ma dott ren -
del ke zé sek re.”

3.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

4.  §

A te lep en ge dély alap ján gya ko rol ha tó ipa ri és szol gál -
ta tó te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en ge dé lye zés rend -
jé rõl  szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. ren de let 5.  §-a (3) be -
kez dé sé nek m) pont ja he lyé be a

(A jegy zõ a hely szí ni szem lé rõl ér te sí ti)
„m) a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ha tó sá gi

ügyek ben el já ró ille té kes szer ve ze ti egy sé gét, ha az en ge -
dé lye zés tár gyá ul szol gá ló in gat lan mû em lé ki vé de lem
alatt áll,” szö veg rész lép.

5.  §

(1) Az ön kor mány za tok tu laj do ná ban lévõ in gat lan va -
gyon nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si rend jé rõl  szóló
147/1992. (XI. 6.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ivr.)
1. szá mú mel lék le té ben az „I” In gat lan adat lap I   13. pont ja 
he lyé be és az Ivr. 3. szá mú mel lék le té ben az I 13. pont
címe he lyé be a

„I 13. Kul tu rá lis örök ség vé del mi és ter mé szet vé del mi
vé dett ség” szö veg rész lép.

(2) Az Ivr. 2. szá mú mel lék le té ben az „I” In gat lan adat -
lap ki töl té si út mu ta tó já ban a „13. sor” kez de tû szö veg rész
he lyé be a

„13. sor: A kul tu rá lis örök ség vé del mi, il let ve ter mé szet -
vé del mi vé dett ség ki töl té se a kód jegy zék alap ján tör té nik.
A sor ba kö te le zõ be ír ni a mû em lé ki, ter mé szet vé del mi
törzs szá mot, ré gé sze ti le lõ hely ese tén a le lõ hely egye di
azo no sí tó szá mát is. Ha az in gat lan-nyil ván tar tás ban nem
egy ér tel mû en rög zí tet tek a kul tu rá lis örök ség vé del met,
ter mé szet vé del met érin tõ ada tok, ak kor kü lön egyez te tés
szük sé ges a kul tu rá lis örök ség vé del mi, il let ve ter mé szet -
vé del mi ha tó sá gok kal.” szö veg rész lép.

(3) Az Ivr. 3. szá mú mel lék le té nek I 13. pont ja he lyé be a
„1: nincs vé dett ség
 2: or szá gos egye di mû em lé ki vé dett ség
 3: or szá gos mû em lé ki je len tõ sé gû te rü le ten, il let ve

mû em lé ki kör nye zet ben fek võ
 4: or szá gos egye di mû em lé ki vé dett sé gû, mû em lé ki je -

len tõ sé gû te rü le ten, il let ve mû em lé ki kör nye zet ben
 5: he lyi vé dett sé ge van
 6: or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let
 7: he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let
 8: ré gé sze ti le lõ hely
 9: vé det té nyil vá ní tott ré gé sze ti le lõ hely
10: ré gé sze ti vé dõ öve zet” szö veg rész lép.

(4) Az Ivr. 4. szá mú mel lék le té ben az Egye di mû em lé ki
vé dett sé gû in gat lan el ne ve zés és an nak fo gal ma he lyé be az

„Egye di kul tu rá lis örök sé gi vé dett sé gû in gat lan
Egye di kul tu rá lis örök sé gi vé dett sé gû in gat lan az,

amely a vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján mû em lé ki vagy
ré gé sze ti vé de lem alatt áll, és ame lyet a Kul tu rá lis Örök -
ség vé del mi Hi va tal ek ként tart nyil ván.” szö veg rész lép.

(5) Az Ivr. 4. szá mú mel lék le té ben a Te rü le ti mû em lé ki
vé de lem fo gal ma he lyé be a

„Te rü le ti mû em lé ki vé de lem alatt áll az az in gat lan,
amely a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint tör té ne ti táj ként,
mû em lé ki je len tõ sé gû te rü let ként, vagy mû em lé ki kör nye -
zet ként vé dett, és ame lyet a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi
Hi va tal ek ként tart nyil ván.” szö veg rész lép.

6.  §

(1) A he lyi ön kor mány za tok egyes szer ve i nek és a köz -
tár sa sá gi meg bí zot tak nak a köz mû ve lõ dé si, köz gyûj te mé -
nyi, mû vé sze ti, to váb bá más kul tu rá lis te vé keny sé gek kel
kap cso la tos ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
20/1992. (I. 28.) Korm. ren de let 1.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban „a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va talt” szö -
veg rész he lyé be „a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té -
ri u mát” szö veg rész lép.

(2) A fák vé del mé rõl  szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm.
ren de let 6.  § (2) be kez dé sé ben lévõ „mû em lé ki kör nye zet -
ben” szö veg rész he lyé be a „mû em lé ki te rü le ten” szö veg -
rész lép.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se nap ján elsõ fokú
ha tá ro zat tal el nem bí rált ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a fák vé del mé rõl  szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm.
ren de let 4.  § (3) be kez dé se.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 33/2006. (II. 15.) Korm. rendelethez

[Mel lék let a 190/2001. (X. 18.) Korm. ren de let hez]

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatósági ügyekben eljáró szervezeti egységei,
azok feladatköre és ille té kességi területe

Szer ve ze ti egy ség Fel adat kör Ille té kesség

 1. Do ku men tá ci ós Igaz ga tó ság nyil ván tar tás és elõ vé de lem or szá gos il le té kes ség

 2. Mû tárgy fel ügye le ti Iro da a kul tu rá lis örök ség ingó ele me i nek
vé del me

or szá gos il le té kes ség

 3. Fõ vá ro si Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i nek
vé del me (az 1. pont ki vé te lé vel)

Bu da pest

 4. Bu da pest Kör nyé ki Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i nek
vé del me (az 1. pont ki vé te lé vel)

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye,
Nóg rád me gye, Pest me gye

 5. Szé kes fe hér vá ri Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i nek
vé del me (az 1. pont ki vé te lé vel)

Fej ér me gye, Ko má rom-Esz ter gom me gye

 6. Pé csi Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i nek
vé del me (az 1. pont ki vé te lé vel)

Ba ra nya me gye, So mogy me gye, 
Tol na me gye

 7. Sop ro ni Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i nek
vé del me (az 1. pont ki vé te lé vel)

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas me gye

 8. Keszt he lyi Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i nek
vé del me (az 1. pont ki vé te lé vel)

Veszp rém me gye, Zala me gye

 9. Mis kol ci Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i nek
vé del me (az 1. pont ki vé te lé vel)

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye, 
He ves me gye

10. Deb re ce ni Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i nek
vé del me (az 1. pont ki vé te lé vel)

Haj dú-Bi har me gye,
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

11. Sze ge di Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i nek
vé del me (az 1. pont ki vé te lé vel)

Bács-Kis kun me gye, Bé kés me gye,
Csong rád me gye

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
1/2006. (II. 15.) MNB

rendelete

a magyar tör vényes fizetõeszköz 
és az euró utánzatáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
d), f) és g) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

E ren de le tet kell al kal maz ni
a) a Ma gyar Nem ze ti Bank (a továb biak ban: MNB) ál -

tal ki bo csá tott, il let ve for ga lom ba ho zott és for ga lom ban

lévõ fo rint bank je gyek, va la mint -ér mék – ide ért ve az em -
lék bank je gye ket és az em lék ér mé ket is – (a továb biak ban:
fo rint bank jegy és -ér me) után za tá ra, a b) pont ban fog lal tak 
ki vé te lé vel,

b) az eu ro bank je gyek és -ér mék után za tá ra, e ren de let
10–11.  §-a te kin te té ben.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) bank jegy- vagy biz ton sá gi pa pír: kü lön le ges, op ti kai 

fe hé rí tõt nem tar tal ma zó [ult ra ibo lya (UV) fény alatt ter -
mé sze tes fény ben ész lelt jel le gét meg tar tó, sö tét, nem
 fluoreszkáló], ese ten ként víz jel ké pet, biz ton sá gi szá lat,
jel zõ ros to kat és ho log ram ha tá sú fém csí kot is tar tal ma zó
pa pír,

b) dpi (dots per inch, kép pont per col): a kép fel bon tás
mér ték egy sé ge, amely egy adott ten gely men tén co lon kén -
ti (~2,54 cm) pi xe lek szá mát adja meg,

c) érem: kül sõ meg je le né sé ben, il let ve tech ni kai jel -
lem zõ i ben olyan, a tör vényes fi ze tõ esz köz nek mi nõ sü lõ



ér mé hez, em lék ér mé hez ha son lí tó tárgy, amely nek elõ ál lí -
tá sa, ke res ke del mi for gal ma zá sa nem a bank jegy- és ér me -
ki bo csá tás ra ki zá ró la gos jo go sult sá got biz to sí tó jog sza bá -
lyi ren del ke zé sen ala pul, és en nek kö vet kez té ben nem mi -
nõ sül tör vényes fi ze tõ esz köz nek,

d) érme, em lék ér me: pénz ér mék, ame lyek ki bo csá tá sa
a bank jegy- és ér me ki bo csá tás ra ki zá ró la gos jo go sult sá got 
biz to sí tó jog sza bá lyi ren del ke zé sen ala pul, és en nek kö -
vet kez té ben tör vényes fi ze tõ esz köz nek mi nõ sül nek,

e) fel hasz ná ló: az után zat ké szít te tõ je vagy – ha az
után za tot an nak tény le ges elõ ál lí tó ja hasz nál ja fel – ké szí -
tõ je,

f) fo rint bank jegy fõbb al ko tó ele mei: az adott fo rint -
bank jegy ki bo csá tá sá ról, cím le té rõl és kül sõ ki ál lí tá sá ról
ren del ke zõ, az MNB 2004. má jus 1. nap ja elõtt köz zé tett
hir det mé nyé ben (a továb biak ban: MNB hir det mény),
vagy az MNB el nö ké nek 2004. má jus 1. nap ját köve tõen
ki hir de tett ren de le té ben (a továb biak ban: MNB ren de let)
meg ha tá ro zott aláb bi al ko tó ele mek:

1. az ér ték jel zés szá mok kal és be tûk kel, az év szám, a
sor szám,

2. a fel ira tok, így kü lö nö sen a fo rint bank je gyen áb rá -
zolt sze mély és a ki bo csá tó meg ne ve zé se, a fo rint
meg ne ve zés, a bank jegy ha mi sí tá sért való bün te tõ -
jo gi fe le lõs ség re vo nat ko zó zá ra dék és a név alá írá -
sok,

3. a meg ha tá ro zó kép nyo mat ré szek (a Ma gyar Köz -
tár sa ság cí me re, az arc kép, a hát ol da li kép),

4. az alap nyo mat (az 1–3. al pont ban fel so rol tak nél kül 
áb rá zolt bank jegy),

g) fo rint ér me fõ al ko tó ele mei: az adott fo rint ér me ki bo -
csá tá sá ról, cím le té rõl és kül sõ ki ál lí tá sá ról  szóló MNB hir -
det mény ben vagy MNB ren de let ben meg ha tá ro zott aláb bi
al ko tó ele mek:

1. az ér ték jel zés szá mok kal, a ve ré si év szám,
2. a fel ira tok, így kü lö nö sen a „MAGYAR KÖZTÁR -

SASÁG”, a fo rint meg ne ve zés, a „BP.” ver de jel,
3. a Ma gyar Köz tár sa ság cí me rét, il let ve kü lön fé le té -

má kat meg je le ní tõ áb rá zo lá sok,
h) ké szí tõ: az után zat tény le ges elõ ál lí tó ja,
i) pa pír vagy pa pír alap anyag: a bank jegy- vagy biz -

ton sá gi pa pír tól min den két sé get ki zá ró an el té rõ, írás hoz,
sok szo ro sí tás hoz, nyom ta tás hoz hasz ná la tos, op ti kai fe hé -
rí tõt tar tal ma zó [ult ra ibo lya (UV) fény alatt ter mé sze tes
fény ben ész lelt jel le gét meg vál toz ta tó, ké kes-fe hé ren flu o -
resz ká ló] író-, nyo mó pa pír és más, a ke res ke del mi for ga -
lom ban sza ba don be sze rez he tõ pa pír, pa pír alap anyag,

j) tör vényes fi ze tõ esz köz: az Mnbtv. 4.  §-ának (2) be -
kez dé se sze rin ti bank jegy és érme.

A forintbankjegy és -érme utánzata

3.  §

(1) A fo rint bank jegy, il let ve -ér me után za ta (a továb -
biak ban együtt: után zat) a fo rint bank jegy, il let ve -ér me

egé szé nek vagy egy rész le té nek fel hasz ná lá sá val – bár -
mely el já rás sal – ké szült olyan tény le ges vagy vir tu á lis áb -
rá zo lás, amely al kal mas le het arra, hogy fo rint bank jegy,
 illetve -ér me lát sza tát kelt se, füg get le nül az után zat mé re -
té tõl, anya gá tól, szí né tõl és at tól, hogy az adott fo rint bank -
jeggyel, il let ve -ér mé vel meg egye zõ vagy az azon nem
sze rep lõ al ko tó ele met is tar tal ma zó bank jegy-, il let ve ér -
me ké pet je le nít meg.

(2) A fo rint bank je gyek, il let ve -ér mék fõbb, il let ve fõ
al ko tó ele me it és mû sza ki jel lem zõ it – a (3) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel – az azok ki bo csá tá sá ról, cím le té rõl
és kül sõ ki ál lí tá sá ról ren del ke zõ MNB hir det mé nyek,
vagy MNB ren de le tek tar tal maz zák.

(3) Az 1967. de cem ber 17. elõtt ki bo csá tott és je len leg
is for ga lom ban lévõ em lék ér mék fõ al ko tó ele me it, va la -
mint mû sza ki jel lem zõ it e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

Tiltott utánzatok

4.  §

(1) Ti los olyan után zat ké szí té se vagy ké szít te té se
(a továb biak ban együtt: ké szí té se), amely va la mely fo rint -
bank jeggyel vagy -ér mé vel össze té veszt he tõ.

(2) Ti los fém bõl vagy bár mely más anyag ból olyan fo -
rint ér me-után zat nak mi nõ sü lõ tárgy – így kü lö nö sen az
érem, a me dál, a pla kett, a zse ton, a fém ko rong, a já ték- és
a kel lék pénz, ide nem ért ve az ér me ve rés hez hasz nált fél -
gyárt má nyo kat – ké szí té se, bel- és kül ke res ke del mi for -
gal ma zá sa, amely

a) tar tal maz za va la mely fo rint ér me elõ- és hát lap ján,
va la mint pe re mén meg je le ní tett áb rá zo lást, a fo rint meg -
ne ve zést, to váb bá a „BP.” ver de je let, és

b) mû sza ki jel lem zõi kö zül
1. át mé rõ je va la mely 30 mil li mé ter alat ti át mé rõ jû fo -

rint ér me át mé rõ jé hez ké pest ±0,4 mil li mé te res,
vagy va la mely 30 mil li mé ter fe let ti át mé rõ jû fo rint -
ér me át mé rõ jé hez ké pest ±5 mil li mé te res, vagy

2. tö me ge va la mely 30 mil li mé ter alat ti át mé rõ jû fo -
rint ér me tö me gé hez ké pest ±5%-os, vagy va la mely
30 mil li mé ter át mé rõ jû fo rint ér me tö me gé hez ké -
pest ±10%-os

ha tár ér té ken be lül van.

Szabályszerû utánzatok

5.  §

(1) Sza bály sze rû és az MNB en ge dé lye nél kül ké szít he -
tõ pa pír alap anya gon a fo rint bank jegy-után zat, ha

a) anya ga a bank jegy- vagy biz ton sá gi pa pír tól min den
két sé get ki zá ró an el té rõ pa pír, va la mint
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b) nem tar tal maz za a Ma gyar Köz tár sa ság cí me rét, a
„Ma gyar Nem ze ti Bank” fel ira tot, nem je le nít meg név alá -
írást, és

c) egy ol da las – va la mely fo rint bank jegy nek csak az
elõ- vagy csak a hát ol da la alap ján ké szült – fo rint bank -
jegy-után zat ese té ben, ha

1. mé re te nem éri el az adott fo rint bank jegy hosszú sá -
gi és szé les sé gi mé re té nek 75%-át, vagy meg ha lad ja 
az adott fo rint bank jegy hosszú sá gi és szé les sé gi
mé re té nek 125%-át, vagy

2. az adott fo rint bank jegy elõ- vagy hát ol da lá nak csak
egy rész le tét je le ní ti meg, és a meg je le ní tett rész let
mé re te ki sebb az adott fo rint bank jegy egy har ma dá -
nál, vagy

d) két ol da las – va la mely fo rint bank jegy nek az elõ- és a
hát ol da la alap ján ké szült – fo rint bank jegy-után zat ese té -
ben, ha

1. mé re te az adott fo rint bank jegy hosszú sá gi és szé les -
sé gi mé re té nek leg alább 200%-a, vagy leg fel jebb
50%-a, és

2. elõ ol da lán át ló san a „MÁSOLAT”, a hát ol da lán a
„COPY” fel irat pi ros vagy a hát tér tõl el ütõ szí nû
„Ari el” be tû tí pus sal, ke ret ben sze re pel, a ke ret ben
el he lye zett fel ira tok hossza el éri a fo rint bank -
jegy-után zat hosszá nak 50%-át, szé les sé ge a fo rint -
bank jegy-után zat szé les sé gé nek 15%-át, és a fel irat -
tal meg egye zõ szí nû ke ret hossza el éri a fo rint bank -
jegy-után zat hosszá nak 75%-át, szé les sé ge pe dig a
fo rint bank jegy-után zat szé les sé gé nek 30%-át.

 (2) Sza bály sze rû és az MNB en ge dé lye nél kül készít -
hetõ pa pír alap anya gon a fo rint bank jegy-után zat il luszt rá -
ci ó ként

a) a nu miz ma ti kai tár gyú, szak mai pub li ká ci ók ban és
rep re zen tá ci ós ki ad vá nyok ban, ide nem ért ve az ok ta tá si
célú ki ad vá nyo kat (a továb biak ban: szak mai ki ad vá nyok), 
ha

1. a meg je le ní tett fo rint bank jegy-után zat mé re te az
(1) be kez dés c) pont já nak 1. al pont já ban meg ha tá -
ro zott mé ret nek meg fe lel, vagy

2. azon a „MINTA” fel irat az (1) be kez dés d) pont já -
nak 2. al pont já ban fog lal tak sze rint sze re pel,

b) a rek lám célú ki ad vá nyok ban, szó ró la po kon, pla ká -
to kon és más, pa pír alap anya gú rek lám hor do zó fe lü le te -
ken (a továb biak ban: egyéb ki ad vá nyok), ha a meg je le ní -
tett fo rint bank jegy-után zat meg fe lel az (1) be kez dés
a)–b) pont já ban, va la mint c) pont já nak 1. al pont já ban fog -
lalt elõ írásoknak.
 (3) Sza bály sze rû és az MNB en ge dé lye nél kül ké szít he -
tõ nem pa pír alap anya gon fo rint bank jegy-után zat, ha

a) anya ga a bank jegy vagy biz ton sá gi pa pír tól min den
két sé get ki zá ró an el tér, és

b) meg fe lel az (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt elõ -
írásoknak.
 (4) Sza bály sze rû és az MNB en ge dé lye nél kül ké szít he -
tõ az elekt ro ni kus esz köz út ján, in ter ne tes hon la pon, ve ze -

té kes vagy ve ze ték nél kü li esz köz zel vagy bár mely más el -
já rás sal hoz zá fér he tõ vé tett fo rint bank jegy-után zat, ha

a) az (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt elõ írásoknak
meg fe lel, és

b) azon a „MÁSOLAT”, il let ve „COPY” fel irat az
(1) be kez dés d) pont já nak 2. al pont ja sze rin ti mó don sze -
re pel, és

c) az elekt ro ni kus után zat képi fel bon tá sa ere de ti mé -
ret ben nem ha lad ja meg a 72 dpi-t.

6.  §

(1) Sza bály sze rû és az MNB en ge dé lye nél kül ké szít he -
tõ a fo rint ér me-után zat, ha

a) nem tar tal maz za a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG”
fel ira tot, a Ma gyar Köz tár sa ság cí me rét, a „BP.” ver de je -
let, va la mint – ér ték jel zés fel tün te té se ese tén – a fo rint
meg ne ve zést, il let ve – a fo rint meg ne ve zés fel tün te té se
ese tén – az ér ték jel zést, és

b) mû sza ki jel lem zõi meg fe lel nek az aláb bi kö ve tel mé -
nyek nek:

1. mé re te meg ha lad ja az adott fo rint ér me mé re té nek
200%-át, vagy an nak leg fel jebb 50%-a, vagy

2. tö me ge leg alább ±10%-kal, anya ga pe dig min den
két sé get ki zá ró an el tér az adott fo rint ér me tö me gé -
tõl és anya gá tól.

(2) Sza bály sze rû és az MNB en ge dé lye nél kül ké szít he -
tõ pa pír alap anya gon a fo rint ér me-után zat il luszt rá ci ó ként
a szak mai és egyéb ki ad vá nyok ban.

Engedélyhez kötött utánzatok

7.  §

(1) Ha a ké szí ten dõ után zat az e ren de let 5–6.  §-ában
fog lalt, az adott után zat tí pus ra vo nat ko zó elõ írások bár -
me lyi ké tõl el tér, vagy az azok nak való meg fe le lé se te kin -
te té ben két ség me rül fel, az csak az MNB-nek az Mnbtv.
34.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti jog kö ré ben ki adott en ge -
dé lye alap ján ké szít he tõ el.
 (2) A fel hasz ná ló ál tal írás ban be nyúj tan dó en ge dély ké -
re lem nek – a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – tar -
tal maz nia kell:

a) a fel hasz ná ló ne vét, cí mét, il let ve jogi sze mély vagy
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet (a továb -
biak ban együtt: szer ve zet) ese tén a szer ve zet meg ne ve zé -
sét, szék he lyét, ve ze tõ jé nek ne vét,

b) a szer ve zet a) pont ban fel so rolt ada ta it iga zo ló do -
ku men tu mo kat (be jegy zés alatt álló szer ve zet ese tén a be -
jegy zés irán ti, a cég bí ró ság, il let ve az egyéb nyil ván tar tást
ve ze tõ szerv át vé te li iga zo lá sá val el lá tott ké re lem, már be -
jegy zett szer ve zet ese té ben há rom hó nap nál nem ré geb bi
cég ki vo nat, il let ve az egyéb nyil ván tar tás ba be jegy zett
szer ve zet ese tén a nyil ván tar tás ba vé telt iga zo ló ok irat),
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c) ha a fel hasz ná ló és a ké szí tõ nem azo nos, ak kor a ké -
szí tõ nek az a) pont sze rin ti ada ta it,

d) a ké szí ten dõ után zat
1. le írá sát,
2. da rab szá mát,
3. pon tos gra fi kai ter vét (gra fi kai áb rá ját) és mé re tét,

e) a fel hasz ná lás cél ját,
f) az al kal maz ni kí vánt sok szo ro sí tá si el já rás is mer te té sét,
g) az alap anyag meg ne ve zé sét.

 (3) Az ok ta tá si célú ki ad vá nyok ban il luszt rá ci ó ként fel -
hasz ná lan dó után zat ké szí té se irán ti en ge dély ké re lem nek
a fel hasz ná ló ne vét, cí mét és a (2) be kez dés d) pont já nak
az 1. és a 3. al pont já ban, va la mint a g) pont já ban fog lal ta -
kat kell tar tal maz nia.
 (4) Az (1) be kez dés sze rin ti után zat ké szí té sét az MNB
csak ak kor en ge dé lye zi, ha az va la mely fo rint bank jeggyel
vagy -ér mé vel nem té veszt he tõ össze.
 (5) Ha a fel hasz ná ló és a ké szí tõ nem azo nos, az után zat
a fel hasz ná ló ré szé re ki adott en ge dély alap ján, az ab ban
fog lalt elõ írások be tar tá sá val – kü lön (to váb bi) en ge dély
nél kül – ké szít he tõ el.
 (6) Az en ge dély alap ján el ké szí tett után zat min ta pél dá -
nyát a fel hasz ná ló nyolc mun ka nap pal a fel hasz ná lás meg -
kez dé se elõtt kö te les az MNB-nek be mu tat ni.
 (7) Ha az MNB en ge dé lye alap ján a fo rint bank -
jegy-után zat el tér het az e ren de let 5.  § (1) be kez dé sé nek
d) pont já ban fog lalt, az után zat mé re té re és az azon sze re -
pel te ten dõ fel ira tok ra vo nat ko zó elõ írásoktól, a felhasz -
náló kö te les az után zat elõ ál lí tá sa, il let ve fel hasz ná lá sa so -
rán a fo rint bank jegy-után zat nyil ván tar tá sá ra, õr zé sé re és
meg sem mi sí té sé re vo nat ko zó, e ren de let 8.  §-ában fog lalt
elõ írások sze rint el jár ni.

A forintbankjegy-utánzat nyilvántartására,
õrzésére és megsemmisítésére vonatkozó elõ írások

8.  §

(1) A fo rint bank jegy-után za tok ról olyan nyil ván tar tást
kö te les ve zet ni

a) a ké szí tõ, amely bõl pon to san meg ál la pít ha tó az el -
ké szí tett, a ké szít te tõ nek át adott és az eset le ges se lejt fo -
rint bank jegy-után za tok cím le ten kén ti da rab szá ma, a ké -
szí tés meg kez dé sé nek, be fe je zé sé nek és a fo rint bank -
jegy-után za tok ké szít te tõ ré szé re tör té nõ át adá sá nak idõ -
pont ja, va la mint – ha a fo rint bank jegy-után za tot a ké szí tõ
sa ját maga hasz nál ja fel – a b) pont sze rin ti ada tok,

b) a ké szít te tõ, amely bõl pon to san meg ál la pít ha tó a ké -
szí tõ tõl át vett, az en ge dély ben meg ha tá ro zott cél ra fel -
hasz nált, a fel nem hasz nált (a továb biak ban: ma ra dék) fo -
rint bank jegy-után za tok cím le ten kén ti da rab szá ma, a fo -
rint bank jegy-után za tok át vé te lé nek, fel hasz ná lás ra ki adá -
sá nak és vissza vé te lé nek idõ pont ja, fel hasz ná lá si és õr zé si
he lyé nek meg ne ve zé se, címe, az oda át adott és az on nan
vissza vé te le zett fo rint bank jegy-után za tok cím le ten kén ti

da rab szá ma, va la mint a fel hasz ná lá si cél meg va ló sí tá sá -
ban köz re mû kö dõ sze mé lyek szá ma.
 (2) Az el ké szí tett fo rint bank jegy-után za to kat a ké szít te -
tõ nek tör té nõ át adá sig a ké szí tõ, az át vé telt köve tõen a fel -
hasz ná lá sig, il let ve a ma ra dé kot a meg sem mi sí té sig a ké -
szít te tõ vagy – ha a fo rint bank jegy-után za tot a ké szí tõ sa -
ját maga hasz nál ja fel – a ké szí tõ kö te les el kü lö nít ve, zárt
he lyen, biz ton sá go san tá rol ni és õriz ni.
 (3) A fo rint bank jegy-után za tok elõ ál lí tá sa kor ke let ke -
zett se lejt pél dá nyo kat, va la mint az elõ ál lí tás hoz hasz nált
egyes esz kö zö ket (pl. film, nyo mó le mez, szá mí tó gé pes
fájl, CD, DVD, flop py) a ké szí tõ kö te les a ké szí tés be fe je -
zé se kor – leg alább két sze mély bõl álló – bi zott ság elõtt
meg sem mi sí te ni és a meg sem mi sí tés rõl jegy zõ köny vet ké -
szí te ni. A jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell a meg sem mi -
sí tett fo rint bank jegy-után za tok cím le ten kén ti da rab szá -
mát, a nyo mó le me zek vagy egyéb esz kö zök meg ne ve zé sét 
és mennyi sé gét, a ki ál lí tás he lyét és ide jét, va la mint a bi -
zott sá gi ta gok alá írá sát.
 (4) A ma ra dé kot a ké szít te tõ vagy – ha a fo rint bank -
jegy-után za tot a ké szí tõ sa ját maga hasz nál ja fel – a ké szí tõ
az en ge dély ben elõ írt ha tár idõn be lül kö te les bi zott ság elõtt
meg sem mi sí te ni és a meg sem mi sí tés rõl jegy zõ köny vet ké -
szí te ni. A bi zott ság lét szá má ra és a jegy zõ könyv tar tal má ra a 
(3) be kez dés ben fog lal tak meg fele lõen irány adók.
 (5) A ké szí tõ, il let ve a ké szít te tõ kö te les az e §-ban, va -
la mint az MNB en ge dé lyé ben fog lalt, a fo rint bank -
jegy-után za tok nyil ván tar tá sá ra, õr zé sé re és meg sem mi sí -
té sé re vo nat ko zó ke ze lé si elõ írások be tar tá sá ért fe le lõs
sze mélyt ki je löl ni, és a fo rint bank jegy-után za tok ról ké szí -
tett nyil ván tar tá so kat, jegy zõ köny ve ket az en ge dély ben
elõ írt ide ig meg õriz ni.
 (6) A ké szí tõ, il let ve a ké szít te tõ kö te les a fo rint bank -
jegy-után za tok nyil ván tar tá sá ról, fel hasz ná lá sá ról, õr zé sé -
rõl és meg sem mi sí té sé rõl az en ge dély ben elõ írt mó don és
idõ ben, il let ve az MNB ese ti írás be li fel hí vá sa alap ján tá -
jé koz ta tást adni.

Az utánzat készítésére és felhasználására
vonatkozó egyéb elõ írások

9.  §

Az után zat ké szí té sé nek és fel hasz ná lá sá nak e ren de let -
ben nem sza bá lyo zott kér dé sei te kin te té ben a szer zõi jog ra 
vo nat ko zó jog sza bá lyok meg fele lõen irány adók.

Az eurobankjegy és -érme utánzata

10.  §

(1) Az eu ro bank je gyek for ma ter ve zé si min tá já ra vo nat -
ko zó szer zõi jo gok jo go sult ja az Eu ró pai Köz pon ti Bank.
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Az eu ro bank jegy-után zat ra az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál -
tal az eu ro bank jegy-után zat ké szí té sé re, va la mint a sza -
bály ta lan eu ro bank jegy-után za tok ké szí té se el le ni in téz -
ke dé sek vég re haj tá sá ra meg ha tá ro zott, min den kor ha tá -
lyos elõ írások az irány adók.
 (2) Az eu ro ér me-után zat ra a Bi zott ság ál tal az eu ro ér -
mék kö zös ol da lá nak for ma ter ve zé si min tá já ra vo nat ko zó
szer zõi jogi vé de lem re meg ha tá ro zott, min den kor ha tá lyos 
elõ írások az irány adók.

11.  §

(1) A 2004. de cem ber 21. elõtt ké szí tett olyan ér met,
zse tont, amely nem fe lel meg az eu ro ér mék hez ha son ló ér -
mek rõl és zse to nok ról  szóló, 2004. de cem ber 6-i
2182/2004/EK ta ná csi ren de let 2–4. cik ké ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek, de nem al kal mas arra, hogy eu ro ér me
he lyett hasz nál ják, és ezért 2009. de cem ber 31-ig hasz ná -
lat ban ma rad hat, a fel hasz ná ló (for gal ma zó) kö te les az
MNB-hez nyil ván tar tás ba vé tel cél já ból be je len te ni.
 (2) A be je len tés nek tar tal maz nia kell a fel hasz ná ló (for -
gal ma zó), to váb bá – ha a fel hasz ná ló (for gal ma zó) és a ké -
szí tõ nem azo nos – a ké szí tõ meg ne ve zé sét, az érem bõl,
zse ton ból ké szí tett pél dá nyok da rab szá mát és a be je len tés
idõ pont já ban kész le ten lévõ érem, zse ton pél dá nyok da -
rab szá mát, va la mint mel lé kel ni kell az érem, zse ton pon -
tos gra fi kai áb rá zo lá sát.
 (3) A fel hasz ná ló a kész le ten lévõ érem, zse ton de cem -
ber 31-i da rab szá má ról 2009. év vel be zá ró lag éven te egy -
szer, a tárgy évet kö ve tõ 15. mun ka na pig kö te les je len tést
kül de ni az MNB-nek.
 (4) Az MNB a hoz zá be je len tett ér me ket, zse to no kat
nyil ván tar tás ba ve szi, és az azok da rab szá má nak éves ál lo -
má nyá ról  szóló je len té sek alap ján nyil ván tar tást ve zet.
 (5) Az MNB a nyil ván tar tás ba vett ér mek rõl, zse to nok -
ról ér te sí ti az Eu ró pai Mû sza ki és Tu do má nyos Köz pon tot
(ETSC).

Átmeneti és záró rendelkezések

12.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba.
 (2) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt ké szült olyan
után za tot, amely az e ren de let 4.  §-ában fog lal tak alap ján
til tott után zat nak mi nõ sül, vagy nem fe lel meg az e ren de -
let 5–6.  §-ában fog lalt elõ írásoknak, és össze té veszt he tõ
va la mely fo rint bank jeggyel vagy -ér mé vel, az e ren de let
ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül át kell adni az
MNB-nek, vagy az e ren de let 8.  §-ának (4) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint meg kell sem mi sí te ni.

 (3) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt ké szí tett, a fo rint -
bank jegy-után za tot il luszt rá ci ó ként al kal ma zó szak mai,
ok ta tá si célú és egyéb ki ad vá nyok to vább ra is fel hasz nál -
ha tók.
 (4) A 11.  § (1) be kez dé se sze rin ti be je len té si kö te le zett -
ség nek az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be -
lül kell ele get ten ni.

13.  §

(1) E ren de let 10.  §-a a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak 
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Köz pon ti Bank EKB/2003/4 ha tá ro za ta
(2003. már ci us 20.) az eu ro bank je gyek cím le te i rõl, tech ni -
kai jel lem zõ i rõl, után za tai ké szí té sé rõl, cse ré jé rõl és be vo -
ná sá ról, 2. cikk,

b) az Eu ró pai Köz pon ti Bank EKB/2003/5 irány mu ta -
tá sa (2003. már ci us 20.) a sza bály ta lan eu ro bank -
jegy-után za tok ké szí té se el le ni in téz ke dé sek vég re haj tá sá -
ról, va la mint az eu ro bank je gyek cse ré jé rõl és be vo ná sá ról, 
1–3. cikk,

c) a Bi zott ság COM/2001/0600 köz le mé nye (2001. ok -
tó ber 22.) az eu ro ér mék kö zös ol da lá nak for ma ter ve zé si
min tá já ra vo nat ko zó szer zõi jogi vé de lem rõl.
 (2) E ren de let 11.  §-a a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 2182/2004/EK ren de le te (2004. de cem ber
6.) az eu ro ér mék hez ha son ló ér mek rõl és zse to nok ról,
5. cikk,

b) a Ta nács 2183/2004/EK ren de le te (2004. de cem ber
6.) az eu ro ér mék hez ha son ló ér mek rõl és zse to nok ról
 szóló 2182/2004/EK ren de let ha tá lyá nak a nem részt vevõ
tag ál la mok ra való ki ter jesz té sé rõl.

Já rai Zsig mond s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

Melléklet
az 1/2006. (II. 15.) MNB rendelethez

Az 1967. december 17-e elõtt az MNB által
forgalomba hozott és forgalomban lévõ emlékérmék

fõ alkotóelemei és mûszaki jellemzõi

1. A fo rint ki bo csá tás nak 10 éves év for du ló já ra ki bo -
csá tott 10, 20 és 25 fo rin tos cím le tû ezüst em lék ér mék

a) A 10 fo rin tos cím le tû em lék ér me sú lya 12,5 g, át mé -
rõ je 30 mm. Elõ lap ján ba bér le ve lek kö zött a „10” ér ték jel -
zés, fe let te a Ma gyar Nép köz tár sa ság cí me re, a cí mer alatt
a „FORINT” fel irat, ez alatt az „1946–1956” év szám, leg -
alul a „BP.” ver de jel ta lál ha tó. Az em lék ér me hát lap ján
„MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban a Ma gyar
Nem ze ti Mú ze um lát ha tó.
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b) A 20 fo rin tos cím le tû em lék ér me sú lya 17,5 g, át mé -
rõ je 32 mm. Elõ lap ján bú za ka lász cso kor ban a Ma gyar
Nép köz tár sa ság cí me re lát ha tó, a cí mer alatt a „BP.” ver -
de jel. A cí mer tõl bal ra a „20” ér ték jel zés, jobb ra a „Ft.”
fel irat, ez alatt az „1946–1956” év szám ol vas ha tó. Az em -
lék ér me hát lap ján „MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG”
kör irat ban a Lánc híd lát ha tó.

c) A 25 fo rin tos cím le tû em lék ér me sú lya 20 g, át mé rõ -
je 34 mm. Elõ lap ján fo gas ke rék ben jobb ról-bal ról ba bér -
ág, fe let te a Ma gyar Nép köz tár sa ság cí me re lát ha tó. A ba -
bér ág fe lett bal ról a „25” ér ték jel zés, jobb ról a „Ft.” fel irat, 
alul ról az „1946–1956” év szám, ez alatt a „BP.” ver de jel
ta lál ha tó. Az em lék ér me hát lap ján „MAGYAR
NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban az Or szág ház lát ha tó.

d) Az em lék ér mék anya ga 800 ez re lé kes fi nom sá gú
ezüst.

Az em lék ér mék pe re me sima, szél dí szí tés sel. A szél -
díszítésben egy más tól sza bály sze rû tá vol ság ban az
„M Á P V” be tûk ol vas ha tók.

Az em lék ér mék hát lap ján az „IVÁN” fel irat, Iván Ist -
ván ter ve zõ mû vész neve lát ha tó.

2. A Bar tók Béla szü le té sé nek 80. év for du ló já ra ki bo -
csá tott 25 és 50 fo rin tos cím le tû ezüst, va la mint 50, 100 és
500 fo rin tos cím le tû arany em lék ér mék

a) A 25 fo rin tos cím le tû ezüst em lék ér me sú lya 17,50 g,
át mé rõ je 32 mm. Elõ lap ján „BARTÓK BÉLA EMLÉKÉV
1881–1961” kör irat ban Bar tók Béla bal ra nézõ arc ké pe lát -
ha tó. Az em lék ér me hát lap ján a „MAGYAR NÉPKÖZ -
TÁRSASÁG” kör irat ban há rom húr ral el lá tott sti li zált lant,
alat ta a „25” ér ték jel zés, kü lön sor ban a „FORINT” fel irat,
ez alatt az „1961” év szám és a „BP” ver de jel ta lál ha tó.

b) Az 50 fo rin tos cím le tû ezüst em lék ér me sú lya 20 g,
át mé rõ je 34 mm. Elõ lap ján „BARTÓK BÉLA EMLÉKÉV 
1881–1961” kör irat ban Bar tók Béla bal ra nézõ arc ké pe
lát ha tó. Az em lék ér me hát lap ján „MAGYAR
NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban há rom húr ral el lá tott
sti li zált lant, alat ta az „50” ér ték jel zés, kü lön sor ban a
„FORINT” fel irat, ez alatt az „1961” év szám és a „BP”
ver de jel lát ha tó.

c) Az 50 fo rin tos cím le tû arany em lék ér me sú lya 3,838 g, 
át mé rõ je 19 mm. Elõ lap ján „BARTÓK BÉLA EMLÉKÉV
1881–1961” kör irat ban Bar tók Béla bal ra nézõ arc ké pe lát -
ha tó. Az érme hát lap ján „MAGYAR NÉPKÖZ -
TÁRSASÁG” kör irat ban há rom húr ral el lá tott sti li zált lant,
alat ta az „50” ér ték jel zés, kü lön sor ban a „FORINT” fel irat,
ez alatt az „1961” év szám és a „BP” ver de jel ta lált ha tó.

d) A 100 fo rin tos cím le tû arany em lék ér me sú lya
7,676 g, át mé rõ je 22 mm. Elõ lap ján „BARTÓK BÉLA
EMLÉKÉV 1881–1961” kör irat ban Bar tók Béla bal ra
nézõ arc ké pe lát ha tó. Az em lék ér me hát lap ján
„MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban há rom
húr ral el lá tott sti li zált lant, alat ta a „100” ér ték jel zés, kü -
lön sor ban a „FORINT” fel irat, ez alatt az „1961” év szám
és a „BP” ver de jel ta lál ha tó.

e) Az 500 fo rin tos cím le tû arany em lék ér me sú lya
38,38 g, át mé rõ je 40 mm. Elõ lap ján „BARTÓK BÉLA
EMLÉKÉV 1881–1961” kör irat ban Bar tók Béla bal ra
nézõ arc ké pe lát ha tó. Az em lék ér me hát lap ján
„MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban há rom
húr ral el lá tott sti li zált lant, alat ta az „500” ér ték jel zés, kü -
lön sor ban a „FORINT” fel irat, ez alatt az „1961” év szám
és a „BP” ver de jel ta lál ha tó.

f) Az a)–b) pont sze rin ti em lék ér mék anya ga 750 ez re -
lé kes fi nom sá gú ezüst.

A c)–e) pont sze rin ti em lék ér mék anya ga 986 1/9 ez re -
lé kes fi nom sá gú arany.

Az a)–b) pont sze rin ti em lék ér mék sze gé lyén kör be fu tó
szél dí szí tés: el nyúj tott négy szög át lós irány ban meg -
hosszab bí tott vo nal vég zõ dés sel, a nyúj tott négy szög kö ze -
pén ki ál ló pont tal. A sze gély ke rü le tén át lós irány ban
négy szög le tes süllyesz tett ke ret ben az „M Á P V” be tûk
ol vas ha tók.

A c) pont sze rin ti em lék ér me szé le re cé zett, a ke rü le ten
118 da rab re cé vel.

A d) pont sze rin ti em lék ér me szél dí szí té se: az em lék ér -
me sze gé lyén kör be fu tó ívelt ol da lú négy szög gel vál ta ko -
zó nyúj tott dí szí tés (két egy más sal szem be fu tó sti li zált
nyíl for ma, he gyé re ál lí tott négy szög gel össze köt ve).

Az e) pont sze rin ti em lék ér me szél dí szí té se: az em lék ér -
me sze gé lyén kör be fu tó hat ágú csil lag gal vál ta ko zó nyúj -
tott dí szí tés (két for dí tott nyúj tott „S” betû, kö ze pén egye -
nes vo nal lal húz va).

Az em lék ér mék elõ lap ján az arc kép alsó ré szén, a nyak
alatt „IVÁN I” fel irat, Iván Ist ván ter ve zõ mû vész neve lát -
ha tó.

3. A Liszt Fe renc szü le té sé nek 150. év for du ló já ra ki -
bo csá tott 25 és 50 fo rin tos cím le tû ezüst, va la mint 50, 100
és 500 fo rin tos cím le tû arany em lék ér mék

a) A 25 fo rin tos cím le tû ezüst em lék ér me sú lya 17,50 g,
át mé rõ je 32 mm. Elõ lap ján „LISZT FERENC EMLÉKÉV
1811–1961” kör irat ban Liszt Fe renc jobb ra nézõ arc ké pe
lát ha tó. Az em lék ér me hát lap ján „MAGYAR NÉPKÖZ -
TÁRSASÁG 1961” kör irat ban a „25” ér ték jel zés, alat ta a
„FORINT” fel irat és a „BP” ver de jel, ez alatt öt húr ral el lá -
tott sti li zált lant ta lál ha tó.

b) Az 50 fo rin tos cím le tû ezüst em lék ér me sú lya 20 g,
át mé rõ je 34 mm. Elõ lap ján „LISZT FERENC EMLÉKÉV
1811–1961” kör irat ban Liszt Fe renc jobb ra nézõ arc ké pe
lát ha tó. Az em lék ér me hát lap ján „MAGYAR NÉPKÖZ -
TÁRSASÁG 1961” kör irat ban az „50” ér ték jel zés, alat ta a 
„FORINT” fel irat és a „BP” ver de jel, ez alatt öt húr ral el lá -
tott sti li zált lant ta lál ha tó.

c) Az 50 fo rin tos cím le tû arany em lék ér me sú lya 3,838 g, 
át mé rõ je 19 mm. Elõ lap ján „LISZT FERENC EMLÉKÉV
1811–1961” kör irat ban Liszt Fe renc jobb ra nézõ arc ké pe
lát ha tó. Az em lék ér me hát lap ján „MAGYAR NÉPKÖZ -
TÁRSASÁG 1961” kör irat ban az „50” ér ték jel zés, alat ta a
„FORINT” fel irat és a „BP” ver de jel, ez alatt öt húr ral el lá -
tott sti li zált lant ta lál ha tó.

2006/16. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1185



d) A 100 fo rin tos cím le tû arany em lék ér me sú lya
7,676 g, át mé rõ je 22 mm. Elõ lap ján „LISZT FERENC
EMLÉKÉV 1811–1961” kör irat ban Liszt Fe renc jobb ra
nézõ arc ké pe lát ha tó. Az em lék ér me hát lap ján
„MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 1961” kör irat ban a
„100” ér ték jel zés, alat ta a „FORINT” fel irat és a „BP” ver -
de jel, ez alatt öt húr ral el lá tott sti li zált lant ta lál ha tó.

e) Az 500 fo rin tos cím le tû arany em lék ér me sú lya
38,38 g, át mé rõ je 40 mm. Elõ lap ján „LISZT FERENC
EMLÉKÉV 1811–1961” kör irat ban Liszt Fe renc jobb ra
nézõ arc ké pe lát ha tó. Az em lék ér me hát lap ján
„MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 1961” kör irat ban az
„500” ér ték jel zés, alat ta a „FORINT” fel irat és a „BP” ver -
de jel, ez alatt öt húr ral el lá tott sti li zált lant ta lál ha tó.

f) Az a)–b) pont sze rin ti em lék ér mék anya ga 750 ez re -
lé kes fi nom sá gú ezüst.

A c)–e) pont sze rin ti em lék ér mék anya ga 986 1/9 ez re -
lé kes fi nom sá gú arany.

Az a)–b) pont sze rin ti em lék ér mék sze gé lyén kör be fu tó
szél dí szí tés: el nyúj tott négy szög át lós irány ban meg -
hosszab bí tott vo nal vég zõ dés sel, a nyúj tott négy szög kö ze -
pén ki ál ló pont tal. A sze gély ke rü le tén át lós irány ban
négy szög le tes süllyesz tett ke ret ben az „M Á P V” be tûk
ol vas ha tók.

A c) pont sze rin ti em lék ér me szé le re cé zett, a ke rü le ten
118 da rab re cé vel.

A d) pont sze rin ti em lék ér me szél dí szí té se: az em lék ér -
me sze gé lyén kör be fu tó ívelt ol da lú négy szög gel vál ta ko -
zó nyúj tott dí szí tés (két egy más sal szem be fu tó sti li zált
nyíl for ma, he gyé re ál lí tott négy szög gel össze köt ve).

Az e) pont sze rin ti em lék ér me szél dí szí té se: az em lék ér -
me sze gé lyén kör be fu tó hat ágú csil lag gal vál ta ko zó nyúj -
tott dí szí tés (két for dí tott nyúj tott „S” betû, kö ze pén egye -
nes vo nal lal húz va).

Az em lék ér mék ter ve zõ je Bor sos Mik lós.

4. A Zrí nyi Mik lós em lék év al kal má ból ki bo csá tott, 25
és 50 fo rin tos cím le tû ezüst, va la mint 100, 500 és 1000 fo -
rin tos cím le tû arany em lék ér mék

a) A 25 fo rin tos cím le tû ezüst em lék ér me sú lya 12 g,
át mé rõ je 32 mm. Elõ lap ján „ZRÍNYI MIKLÓS
1508–1566” kör irat ban Zrí nyi Mik lós jobb ra nézõ arc ké pe 
lát ha tó. Az arc kép alatt a „25” ér ték jel zés, ez alatt a „BP.”
ver de jel ta lál ha tó. Az em lék ér me hát lap ján „MAGYAR
NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban Szé kely Ber ta lan „Zrí -
nyi ki ro ha ná sa” címû mû vé nek egy ré szé bõl, a Zrí nyi cí -
mer bõl és sza lag gal át kö tött há rom tölgy fa- és há rom ba -
bér le vél bõl al ko tott kom po zí ció lát ha tó. A kom po zí ció
alatt az „1966” év szám, ez alatt a – kör irat tal pár hu za mo -
san futó – „HUSZONÖT FORINT” fel irat ol vas ha tó.

b) Az 50 fo rin tos cím le tû ezüst em lék ér me sú lya 20 g,
át mé rõ je 36 mm. Elõ lap ján „ZRÍNYI MIKLÓS
1508–1566” kör irat ban Zrí nyi Mik lós jobb ra nézõ arc ké pe 
lát ha tó. Az arc kép alatt az „50” ér ték jel zés, ez alatt a „BP.” 

ver de jel ta lál ha tó. Az em lék ér me hát lap ján „MAGYAR
NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban Szé kely Ber ta lan  „Zrí -
nyi ki ro ha ná sa” címû mû vé nek egy ré szé bõl, a Zrí nyi cí -
mer bõl és sza lag gal át kö tött há rom tölgy fa- és há rom ba -
bér le vél bõl al ko tott kom po zí ció lát ha tó. A kom po zí ció
alatt az „1966” év szám, ez alatt – a kör irat tal pár hu za mo -
san futó – „ÖTVEN FORINT” fel irat ol vas ha tó.

c) A 100 fo rin tos cím le tû arany em lék ér me sú lya
8.4104 g, át mé rõ je 22 mm. Elõ lap ján „ZRÍNYI MIKLÓS
1508–1566” kör irat ban Zrí nyi Mik lós jobb ra nézõ arc ké pe 
lát ha tó. Az arc kép alatt a „100” ér ték jel zés, ez alatt a „BP.” 
ver de jel ta lál ha tó. Az érme hát lap ján „MAGYAR
NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban Szé kely Ber ta lan „Zrí -
nyi ki ro ha ná sa” címû mû vé nek egy ré szé bõl, a Zrí nyi cí -
mer bõl és sza lag gal át kö tött há rom tölgy fa- és há rom ba -
bér le vél bõl al ko tott kom po zí ció lát ha tó. A kom po zí ció
alatt az „1966” év szám, ez alatt a – kör irat tal pár hu za mo -
san futó – „SZÁZ FORINT” fel irat ol vas ha tó.

d) Az 500 fo rin tos cím le tû arany em lék ér me sú lya
42,0522 g, át mé rõ je 40 mm. Elõ lap ján „ZRÍNYI MIKLÓS 
1508–1566” kör irat ban Zrí nyi Mik lós jobb ra nézõ arc ké pe 
lát ha tó. Az arc kép alatt az „500” ér ték jel zés, ez alatt a
„BP.” ver de jel ta lál ha tó. Az em lék ér me hát lap ján
„MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban Szé kely
Ber ta lan „Zrí nyi ki ro ha ná sa” címû mû vé nek egy ré szé bõl,
a Zrí nyi cí mer bõl és sza lag gal át kö tött há rom tölgy fa- és
há rom ba bér le vél bõl al ko tott kom po zí ció lát ha tó. A kom -
po zí ció alatt az „1966” év szám, ez alatt – a kör irat tal
 párhuzamosan futó – „ÖTSZÁZ FORINT” fel irat olvas -
ható.

e) Az 1000 fo rin tos cím le tû arany em lék ér me sú lya
84,1044 g, át mé rõ je 50 mm. Elõ lap ján „ZRÍNYI MIKLÓS 
1508–1566” kör irat ban Zrí nyi Mik lós jobb ra nézõ arc ké pe 
lát ha tó. Az arc kép alatt az „1000” ér ték jel zés, ez alatt a
„BP.” ver de jel ta lál ha tó. Az em lék ér me hát lap ján
„MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban Szé kely
Ber ta lan „Zrí nyi ki ro ha ná sa” címû mû vé nek egy ré szé bõl,
a Zrí nyi cí mer bõl és sza lag gal át kö tött há rom tölgy fa- és
há rom ba bér le vél bõl al ko tott kom po zí ció lát ha tó. A kom -
po zí ció alatt az „1966” év szám, ez alatt – a kör irat tal pár -
hu za mo san futó – „EZER FORINT” fel irat ol vas ha tó.

f) Az a)–b) pont sze rin ti em lék ér me anya ga 640 ez re lé -
kes fi nom sá gú ezüst.

A c)–e) pont sze rin ti em lék ér me anya ga 900 ez re lé kes
fi nom sá gú arany.

Az a)–c) pont sze rin ti em lék ér me szé le re cé zett, az
a) pont sze rin ti em lék ér me ke rü le tén 144 da rab, a b) pont
sze rin ti em lék ér me ke rü le tén 168 da rab, a c) pont sze rin ti
em lék ér me ke rü le tén 118 da rab re cé vel.

A d)–e) pont sze rin ti em lék ér me szél dí szí té se: az em -
lék ér me sze gé lyén kör be fu tó el nyúj tott, ívelt ol da lú négy -
szög, kö ze pén ro zet tá val.

Az em lék ér mék ter ve zõ je Var ga Ló ránt és Iván Ist ván.
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5. A Ko dály Zol tán szü le té sé nek 85. év for du ló já ra ki -
bo csá tott 25, 50 és 100 fo rin tos cím le tû ezüst, va la mint
500 és 1000 fo rin tos cím le tû arany em lék ér mék

a) A 25 fo rin tos cím le tû ezüst em lék ér me sú lya 12 g,
át mé rõ je 32 mm. Elõ lap ján „KODÁLY ZOLTÁN
1882–1967” kör irat ban Ko dály Zol tán bal ra nézõ arc ké pe
lát ha tó. Az em lék ér me hát lap ján „MAGYAR
NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban egy páva képe, alat ta a
„25” ér ték jel zés, ez alatt a „FORINT” fel irat, a „BP.” ver -
de jel és az „1967” év szám ta lál ha tó.

b) Az 50 fo rin tos cím le tû ezüst em lék ér me sú lya 20 g,
át mé rõ je 36 mm. Elõ lap ján „KODÁLY ZOLTÁN
1882–1967” kör irat ban Ko dály Zol tán bal ra nézõ arc ké pe
lát ha tó. Az em lék ér me hát lap ján „MAGYAR
NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban egy páva képe, alat ta
az „50” ér ték jel zés, ez alatt a „FORINT” fel irat, a „BP.”
ver de jel és az „1967” év szám ta lál ha tó.

c) A 100 fo rin tos cím le tû ezüst em lék ér me sú lya 28 g,
át mé rõ je 40 mm. Elõ lap ján „KODÁLY ZOLTÁN
1882–1967” kör irat ban Ko dály Zol tán bal ra nézõ arc ké pe
lát ha tó. Az em lék ér me hát lap ján „MAGYAR
NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban egy páva képe, alat ta a
„100” ér ték jel zés, ez alatt a „FORINT” fel irat, a „BP.” ver -
de jel és az „1967” év szám ta lál ha tó.

d) Az 500 fo rin tos cím le tû arany em lék ér me sú lya
42,052 g, át mé rõ je 40 mm. Elõ lap ján „KODÁLY
ZOLTÁN 1882–1967” kör irat ban Ko dály Zol tán bal ra
nézõ arc ké pe lát ha tó. Az em lék ér me hát lap ján
„MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban egy páva
képe, alat ta az „500” ér ték jel zés, ez alatt a „FORINT” fel -
irat, a „BP.” ver de jel és az „1967” év szám ta lál ha tó.

e) Az 1000 fo rin tos cím le tû arany em lék ér me sú lya
84,104 g, át mé rõ je 50 mm. Elõ lap ján „KODÁLY
ZOLTÁN 1882–1967” kör irat ban Ko dály Zol tán bal ra
nézõ arc ké pe lát ha tó. Az em lék ér me hát lap ján
„MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG” kör irat ban egy
 páva  ké pe, alat ta az „1000” ér ték jel zés, ez alatt a
„FORINT” fel irat, a „BP.” ver de jel és az „1967” év szám
ta lál ha tó.

f) Az a)–c) pont sze rin ti em lék ér me anya ga 750 ez re lé -
kes fi nom sá gú ezüst.

A d)–e) pont sze rin ti em lék ér me anya ga 900 ez re lé kes
fi nom sá gú arany.

Az a)–c) pont sze rin ti em lék ér me szél dí szí té se: az
 emlékérme sze gé lyén kör be fu tó, vál ta koz va le fe lé és
 felfelé nézõ, sti li zált tu li pá nok ból álló mo tí vu mok,
 amelyeket egy más tól csú csá ra ál lí tott négy szög ido mok
vá lasz ta nak el.

A d)–e) pont sze rin ti em lék ér me szél dí szí té se: az em -
lék ér me sze gé lyén kör be fu tó, vál ta koz va le fe lé és fel fe lé
nézõ, sti li zált tu li pá nok ból álló mo tí vu mok, ame lye ket
egy más tól csú csá ra ál lí tott négy szög ido mok választa -
nak el.

Az em lék ér mék ter ve zõ je Kis Nagy And rás.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
2/2006. (II. 15.) MNB

rendelete

a tõkepiacról  szóló tör vény szerinti elszámolóházi
tevékenységet végzõ szervezet üzletszabályzatára

és szabályzataira vonatkozó követelményekrõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek he) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény (a továb -

biak ban: Tpt.) sze rin ti köz pon ti ér ték tá ri te vé keny ség és
el szá mo ló há zi te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge -
déllyel egy aránt ren del ke zõ, te vé keny sé gét a Tpt. mó do sí -
tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXVI. tör vény 180.  §-ának
(9) be kez dé se alap ján vég zõ szer ve zet re,

b) a Tpt. 335.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
sza ko sí tott hi tel in té zet re
[a továb biak ban a) és b) pon tok ban fog lalt szer ve ze tek
együtt: el szá mo ló ház],

c) a Tpt. 335.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
tõzs dei te vé keny sé get vég zõ tár sa ság ra a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek te kin te té ben: 3.  §-a (1)–(3) be kez dé se, 4.  §, 5.  §
[a továb biak ban a)–c) pon tok ban fog lalt szer ve ze tek
együtt: el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet].

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) biz to sí ték szá mí tá si idõ szak: az el szá mo ló ház ál tal

két, egy mást köve tõen vég zett klí ring ta gi egyé ni biz to sí -
ték meg ál la pí tás idõ pont ja kö zöt ti idõ tar tam;

b) lik vid esz köz: a pénz, a bár mi kor pénz zé te he tõ ér -
ték pa pír és a vissza von ha tat lan, fel té tel nél kül azon na li fi -
ze tést ígé rõ bank ga ran cia;

c) sza bály zat: a Tpt.-ben meg ha tá ro zott, az el szá mo ló -
há zi te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges üz let sza bály zat és 
sza bály za tok;

d) ,,szál lí tás fi ze tés el le né ben” szol gál ta tás: az ér ték -
pa pír adás vé te li ügy le tek tel je sí té sét szol gá ló pénz- és ér -
ték pa pír transz fe rek olyan össze kap cso lá sa, amely biz to -
sít ja, hogy az ér ték pa pír-ol da li tel je sí tés re ki zá ró lag ak kor
ke rül jön sor, ha a pénz ol da li tel je sí tés is meg tör té nik;

e) szo ká sos pi a ci ár el moz du lás: tõzs dei ter mé kek múlt -
be li ár ala ku lá sá nak függ vé nyé ben vár ha tó ár vál to zá sok;

f) va lós ide jû brut tó el szá mo lás: az ér ték pa pír ügy le tek
brut tó ala pon, té tel rõl té tel re tör té nõ fo lya ma tos el szá mo -
lá sa és tel je sí té se;

2006/16. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1187



g) vég le ges tel je sí tés: az ér ték pa pír adás vé te li ügy le tek 
ese té ben ke let ke zõ kö te le zett sé gek ki egyen lí té se az ér ték -
pa pír és a pénz be li el len ér ték vissza von ha tat lan és fel té tel
nél kü li át uta lá sá val (át adá sá val).

A SZABÁLYZATTAL KAPCSOLATOS
KÖVETELMÉNYEK

Általános szabályok

3.  §

(1) A sza bály zat oly mó don ha tá roz za meg a fe lek jo ga it 
és kö te le zett sé ge it, az el já rá si ren det, hogy ab ból a rend -
szer ben való rész vé tel lel járó pénz ügyi koc ká za tok egy ér -
tel mû en és vi lá go san meg ál la pít ha tó ak le gye nek.
 (2) A sza bály zat ne ve sí ti azo kat az ese te ket, me lyek ben
az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet a klí ring -
tag klí ring jo gát egy ol da lú an fel füg geszt he ti, va la mint
meg ha tá roz za e jog gya kor lá sá nak rend jét.
 (3) A fi ze té si, il let ve ér ték pa pír-el szá mo lá si rend sze rek -
ben tör té nõ tel je sí tés vég le ges sé gé rõl  szóló 2003. évi XXIII.
tör vény (a továb biak ban: Tv.) sze rint ki je lölt rend szer ese té -
ben a sza bály zat meg ha tá roz za a kül föl di szék he lyû klí ring -
tag vo nat ko zá sá ban azon klí ring tag sá gi fel té te le ket, ame -
lyek ma ra dék ta la nul biz to sít ják a Tv. 10.  §-ának e) pont já -
ban a rend szer kül föl di szék he lyû részt ve võ jé vel szem ben
tá masz tott kö ve tel mé nyek iga zolt tel je sü lé sét.
 (4) Az 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott szer ve zet sza -
bály za tá ban oly mó don ha tá roz za meg a Ma gyar Nem ze ti
Bank (a továb biak ban: MNB) ál tal vég zett mo ne tá ris po li -
ti kai és egyéb hi tel mû ve le tek le bo nyo lí tá sá hoz kap cso ló -
dó szol gál ta tá sai üzem ide jét és mun ka szü ne ti nap tá rát,
hogy az az MNB ezen mû kö dé sé vel össz hang ban le gyen.

Tõzsdei azonnali piaci elszámolási ciklus

4.  §

Az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet a
tõzs dei azon na li ér ték pa pír pi a ci ügy le tek el szá mo lá sát
sza bály za tá ban oly mó don kö te les biz to sí ta ni, hogy a gör -
dü lõ el ven ala pu ló el szá mo lás so rán a vég le ges tel je sí tés
leg ké sõbb a tõzs dei ügy let meg kö té sét kö ve tõ har ma dik
(T+3) el szá mo lá si na pon meg tör tén jen.

Az értékpapírügyletek nemteljesítési kockázatának
kezelése

5.  §

(1) Az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet
sza bály za ta az ér ték pa pír ügy le tek nem tel je sí té si koc ká za -

tá nak ke ze lé se ér de ké ben a tel je sí tés rend jét oly mó don
ha tá roz za meg, hogy az „szál lí tás fi ze tés el le né ben” szol -
gál ta tást biz to sít son ügy fe lei szá má ra.
 (2) Az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve zet az
(1) be kez dés sze rin ti el szá mo lá sú ügy le tek vég le ges tel je -
sí té sét az el szá mo lá si na pon a kö vet ke zõk sze rint ha tá roz -
za meg a sza bály za tá ban:

a) ha az el szá mo lás net tó sí tás sal tör té nik, a vég le ges tel -
je sí tés nek a sza bály zat ban meg ha tá ro zott idõ pon tig meg kell 
tör tén nie, amely nem le het ké sõb bi, mint 12.00 óra,

b) az a) pont alá nem tar to zó ügy le tek nél va lós ide jû
brut tó el szá mo lást kell al kal maz nia oly mó don, hogy az el -
szá mo lás sal egy ide jû leg azon nal sor ke rül jön a vég le ges
tel je sí tés re is.
 (3) A sza bály zat meg ha tá roz za az azon na li pi a ci tõzs dei
ér ték pa pír ügy le tek ér ték pa pír- vagy pénz ol da li nem tel je sí té -
se ese té re az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tet 
meg il le tõ jo go kat, és e jo gok gya kor lá sá nak rend jét.

Garancia- és biztosítékrendszer

6.  §

Az el szá mo ló ház a Tpt. sze rin ti ga ran cia rend szer ke re -
té ben elõ írt ga ran cia ala pok, kö te le zõ biz to sí té kok meg -
kép zé sét és óva dé kok el he lye zé sét, azok azon na li igény -
be ve he tõ sé ge ér de ké ben, sza bály za tá ban ki zá ró lag lik vid
esz kö zök ben ha tá roz hat ja meg. Az el fo gad ha tó fe de ze tek
kö rét és a be fo ga dá si kon dí ci ó kat nyil vá no san meg hir de -
tett mó don rög zí te ni kell.

7.  §

Az el szá mo ló ház mind azon tõzs dei ügy let tí pu sok vo -
nat ko zá sá ban, ame lyek te kin te té ben köz pon ti szer zõ dõ fél 
sze re pet vál lal, olyan klí ring ta gi egyé ni biz to sí ték rend -
szert kö te les meg ha tá roz ni a sza bály za tá ban, amely biz to -
sít ja a kö vet ke zõ pi a ci koc ká za tok fe de zé sét:

a) biz to sí ték kal még nem fe de zett, új tõzs dei po zí ci ók
eset le ges vesz te sé ge,

b) a már meg nyi tott po zí ci ók ese té ben
1. a leg utol só biz to sí ték szá mí tá si idõ szak alatt be kö -

vet ke zett tény le ges pi a ci ár el moz du lá sok,
2. a kö vet ke zõ biz to sí ték szá mí tá si idõ szak alatt vár ha -

tó, szo ká sos pi a ci ár el moz du lá sok.

A tõzsdei határidõs és opciós ügyletek különös
kockázatainak kezelése

8.  §

(1) Tõzs dei ha tár idõs és op ci ós ügy le tek kel ke res ke dõ
klí ring ta gok ese té ben a koc ká za tok kor lá tok kö zött tar tá sa
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ér de ké ben az el szá mo ló ház kö te les a sza bály za tá ban az
egyes klí ring ta gok min den ko ri nyi tott kö tés ál lo má nyá nak
mér té két il le tõ en olyan li mit rend szert meg ha tá roz ni,
amely al kal mas a kon cent rált pi a ci ré sze se dés bõl ere dõ
koc ká za tok és az ál ta la a sza bály zat ban meg ha tá ro zott, a
klí ring tag sa ját tõ ke e re jé hez mér ten arány ta la nul nagy
koc ká zat vál la lá sok kor lá to zá sá ra.
 (2) A tõzs dei ha tár idõs és op ci ós ügy le tek szo ká sost
meg ha la dó, hir te len ár vál to zá sa  miatti koc ká za tok csök -
ken té se ér de ké ben a sza bály zat az el szá mo ló ház ré szé re a
kö vet ke zõ jo go kat biz to sít ja:

a) az ál ta la meg ál la pí tott ár vál to zá si tar to má nyo kat
meg ha la dó ár el moz du lás ese té ben azon na li klí rin get ren -
del het el,

b) sza bály za tá ban meg ha tá ro zott ese tek ben fel szó lít -
hat ja a klí ring ta got a koc ká za tá nak csök ken té sé hez szük -
sé ges, az el szá mo ló ház sza bály za tá ban rög zí tett in téz ke -
dé sek meg té te lé re.
 (3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ár vál to zá si tar to -
má nyo kat az el szá mo ló ház ter mé ken ként vagy le já ra ton -
ként kö te les meg ál la pí ta ni és nyil vá nos ság ra hoz ni.

Hitelezési tevékenység

9.  §

(1) A sza bály zat meg ha tá roz za a hi tel in té ze tek rõl és
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény
(a továb biak ban: Hpt.) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já -
ban meg ha tá ro zott pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny ség ke -
re té ben ve ze tett pénz szám lák te kin te té ben az el szá mo ló -
ház ál tal, ki zá ró lag a klí ring ta gok kö ré ben, ki zá ró lag az ál -
ta la el szá molt ügy le tek tel je sí té se ér de ké ben, leg fel jebb
ki lenc ven na pos fu tam idõ re nyújt ha tó, a Hpt. 3.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti hi tel és pénz köl csön igény -
be vé te lé nek fel té te le it, be le ért ve a ki zá ró lag bár mi kor
pénz zé te he tõ ér ték pa pí rok ban tör té nõ, tel jes mér té kû fe -
de zett sé get biz to sí tó biz to sí ték nyúj tá si kö te le zett sé get is.
 (2) A sza bály zat meg ha tá roz za az el fo gad ha tó fe de ze -
tek kö rét és a be fo ga dá si kon dí ci ó kat.

Az MNB javára történõ értékpapír zárolás

10.  §

A sza bály zat ban egy ér tel mû en rög zí te ni kell, hogy
az MNB ja vá ra tör té nõ ér ték pa pír zá ro lás irán ti meg bí zást
az 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott szer ve zet a klí ring tag -
tól ki zá ró lag a klí ring tag sa ját – a klí ring tag ügy fe le it meg -
il le tõ be fek te té si esz kö zök tõl el kü lö ní tet ten ve ze tett –
szám lá ján lévõ, sa ját tu laj do nát ké pe zõ ér ték pa pír ter hé re
fo gad el.

HATÁLYBALÉPÉS

11.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba.

Já rai Zsig mond s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint a pénzügyminiszter

3/2006. (II. 15.) GKM–PM
együttes rendelete

a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási
díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól
 szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM–PM együttes rendelet

módosításáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
6.  §-ának (2) be kez dé sé ben és a 113.  §-ának b) pont já ban,
va la mint az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A Ma gyar Ener gia Hi va tal igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i -
ról és a fel ügye le ti díj fi ze té sé nek sza bá lya i ról  szóló
19/2002. (XI. 5.) GKM–PM együt tes ren de let mel lék le te
II. vil la mos ener gia-el lá tás fe je ze te 12. pont já ban meg ha -
tá ro zott díj meg ne ve zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„12. Vil la mos erõ mû el sõd le ges ener gia for rás vá lasz tá -
sá nak, meg vál toz ta tá sá nak jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem el -
bí rá lá sa.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it az ezt köve tõen be nyúj tott ké rel mek re
kell al kal maz ni.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

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

Az Alkotmánybíróság
4/2006. (II. 15.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyu ló in dít vány alap ján – dr. Bi ha ri Mi hály, dr. Bra -
gyo va And rás és dr. Ku ko rel li Ist ván al kot mány bí rók pár -
hu za mos in do ko lá sá val és dr. Bagi Ist ván, dr. Er dei Ár pád, 
dr. Har mat hy At ti la és dr. Hol ló And rás al kot mány bí rók
kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi
CXXXV. tör vény be ve ze tõ szö ve gé nek „va la mint an nak a
vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó an egyes tör vények mó do sí tá -
sá ról,” szö veg ré sze alkot mány elle nes, ezért azt e ha tá ro za -
ta köz zé té te lé nek nap já val meg sem mi sí ti.

A Be ve ze tõ a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad ha tály ban:
„Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ -
ség ve té sé rõl, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 28.  §-a alap ján a 
kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:”

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi
CXXXV. tör vény 82.  §-a, 83.  §-a, 84.  §-a, 85.  §-a
86.  §-ának (1)–(2), il let ve (4)–(11) be kez dé sei, 87.  §-ának
(2)–(5) be kez dé sei, 88.  §-a, 89.  §-a, 90.  § (2) és (4) be kez -
dé se, 91.  § (20) és (25)–(26) be kez dé sei, 92.  §-a, 93.  §-a,
94.  §-a, 95.  §-a, 96.  §-a, 97.  §-a, 98.  §-a, 99.  §-a, 100.  §-a,
101.  §-a, 102.  §-a, 103.  §-a, 104.  §-a, 105.  §-a, 106.  §-a,
107.  §-a, 108.  §-a, 109.  §-a, 111.  §-a, 112.  §-a, 113.  §-a,
114.  §-a, 115.  §-a, 116.  §-a, 117.  § (3) be kez dés a) pont ja
és (6) be kez dé se, va la mint 122.  § (1)–(9) és (11)–(22) be -
kez dé sei alkotmány elle nesek, ezért azo kat a ha tá ro zat
köz zé té te lé nek nap já val meg sem mi sí ti.

3. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi
CXXXV. tör vény 120.  § (4)–(6) be kez dé sei alkot mány -

elle nesek, ezért azo kat 2006. de cem ber 31-i ha tállyal meg -
sem mi sí ti.

4. Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság 2005.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény
86.  §-ának (3) be kez dé se, 87.  § (1) be kez dé se, 90.  § (1) és
(3) be kez dé se, 91.  § (1)–(19), (21)–(24), va la mint
(27)–(33) be kez dé sei, 110.  §-a, 118.  § (6) be kez dé se,
119.  § (1) be kez dés m)–o) pont jai, 120.  § (3) és
(10)–(17) be kez dé sei, 121.  § a) pont ja, 122.  § (10) és
(23) be kez dé sei, 125.  § (1) be kez dé se, 135.  § (1) be kez dé -
se, 136.  §-a és 137.  §-a alkot mány elle nességének meg ál la -
pí tá sá ra irá nyu ló el já rást meg szün te ti.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz in té zett be ad vá nyá ban az in -
dít vá nyo zó a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té -
sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény (a továb biak ban:
Kötv.) szá mos ren del ke zé sé nek alkot mány elle nességét ál -
lí tot ta. In dít vá nyá ban elõ ad ta, hogy a Kor mány a költ ség -
ve té si tör vény ke re té ben olyan tör vényeket is nagy szám -
ban mó do sít ta tott, amely mó do sí tá sok nak a hatályba -
lépése szin tén ja nu ár 1-jé tõl idõ sze rû. Mind ez – ál lás pont -
ja sze rint – alap ve tõ en ed dig sem fe lelt meg egy jog ál lam -
ban a jog al ko tás sal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek -
nek, azon ban ed dig a vég re haj tói ha ta lom ez zel a jog al ko -
tá si meg ol dás sal csak ki vé te le sen élt, és ál ta lá ban csak
olyan tör vények mó do sí tá sát fo gad tat ta el a költ ség ve té si
tör vényen be lül, ame lyek nek akár köz vet len vagy le ga láb -
bis köz ve tett költ ség ve té si kap cso la tuk vagy von za tuk
volt. A Kötv. vi szont – ál lít ja – ter je de lem ben és tar ta lom -
ban is jó val túl lép az ed dig sem jog ál lam hoz mél tó „ha -
gyo má nyo kon”.

Ál lí tá sa sze rint a tör vény nor ma szö ve gé nek – a ter je del -
met, va gyis ol dal szá mot ala pul véve – mint egy a fele fog -
lal ko zik csak az or szág 2005. évi költ ség ve té sé vel, a tör -
vény töb bi ré sze 44 más, egyéb tör vény ki sebb-na gyobb
mó do sí tá sát tar tal maz za.

Az in dít vá nyo zó meg íté lé se sze rint már maga az a tény,
hogy az éves költ ség ve tés rõl  szóló tör vény nem csak az or -
szág jövõ évi költ ség ve té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket,
va gyis a köz pon ti költ ség ve tés ki adá si és be vé te li fõ össze -
gét, va la mint hi á nyát, to váb bá azon be lül az egyes költ ség -
ve té si fe je ze tek ter ve zett be vé te le it és ki adá sa it, va la mint
az eh hez szo ro san kap cso ló dó, a köz pon ti költ ség ve tést
köz vet le nül érin tõ ren del ke zé se ket tar tal maz za, ha nem a
jog al ko tó ugyan eb ben a tör vény ben, „A Ma gyar Köz tár sa -
ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló” cím alatt el rejt ve, a
ha tá lyos ma gyar jog rend szer 44 tör vényét is mó do sít ja, el -
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len tét ben áll az Al kot mány vo nat ko zó ren del ke zé sé vel,
va gyis a 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben és e ren del ke zés Al -
kot mány bí ró ság ál ta li több szö ri ér tel me zé sé vel.

Vé le mé nye sze rint a ki fo gás olt tör vény be ve ze tõ je va -
ló ban em lí tést tesz ar ról, hogy az Or szág gyû lés e tör vényt
nem csak a 2005. évi költ ség ve tés tár gyá ban al kot ja meg,
ha nem an nak vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó más tör vények
mó do sí tá sa cél já ból is. Mind ez azon ban a tör vény cí mé bõl 
a jog al kal ma zó szá má ra nem de rül ki. Vé le mé nye sze rint a 
tör vény he lyes címe a kö vet ke zõ le he tett vol na: „A Ma -
gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl és a hoz zá
kap cso ló dó, egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004.
évi CXXXV. tör vény”. Mint hogy pe dig a cím nem ez, a
jog al kal ma zó jog gal fel té te lez he ti, hogy a tör vény va ló ban 
csak a jövõ évi ál la mi költ ség ve tés rõl szól.

Meg íté lé se sze rint a fen ti ek ben ki fej tet tek nél még na -
gyobb prob lé mát je lent az, hogy a jog al ko tó a 44 egyéb,
kü lön bö zõ tár gyú tör vény mó do sí tá sa ke re té ben olyan tör -
vénymódosításokat is nagy szám ban vég re haj tott,
amellyel kap cso lat ban még a be ve ze tõ jé nek uta lá sa
(,,költ ség ve té sé rõl, va la mint an nak a vég re haj tá sá hoz kap -
cso ló dó an”) sem áll meg. Né ze te sze rint (az ál ta la is mer te -
tett) tör vénymódosításoknak sem mi lyen köz vet len, de
még köz ve tett kap cso la tuk vagy össze füg gé sük sincs az
éves költ ség ve tést meg ál la pí tó ren del ke zé sek kel. Ezek a
tör vényi ren del ke zé sek ugyan is ki zá ró lag olyan szak mai,
szak po li ti kai kér dé se ket sza bá lyoz nak, amely sza bá lyok -
nak a költ ség ve té si tör vény ben való „el rej té se” és a költ -
ség ve té si tör vénnyel való el fo gad ta tá sa a jog al kal ma zók
szá má ra jog bi zony ta lan sá got okoz, és ez egy ér tel mû en ve -
szé lyez te ti a jog biz ton sá got, mint a jog ál la mi ság egyik
leg fõbb alap pil lé rét.

Mind ezek re és az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  §-ának b) pont -
já ra és 21.  §-ának (2) be kez dé sé re te kin tet tel in dít vá nyoz -
za a Kötv. 82–138.  §-ai ál tal mó do sí tott 44 egyéb tör vény
te kin te té ben an nak ál ta lá nos él lel tör té nõ ki mon dá sát,
hogy a jog al ko tó a jog biz ton ság ér de ké ben ke rül je el az
ún. „salátatör vények” meg al ko tá sát, de kü lö nö sen az olya -
no két, ame lyek még a cí mük kel sem jel zik azt a jog al kal -
ma zó szá má ra, hogy az adott tör vény bi zo nyos sza bá lyo -
zá si tárgy kör kap csán több más tör vény mó do sí tá sát is tar -
tal maz za. Az ilyen tí pu sú jog al ko tás ugyan is – mond ja –
ve szé lyez te ti a jog biz ton sá got.

Kü lön is kez de mé nye zi a Kötv. 86.  §-a (1)–(7) be kez dé -
se i nek, 87.  §-a (1) be kez dé sé nek, 91.  §-a (1)–(18) és
(29)–(32) be kez dé se i nek, 97.  §-ának, 99.  §-ának, 105.  §-a
(1)–(4) be kez dé se i nek, 107.  §-a (1)–(2) be kez dé se i nek,
108.  §-ának, 111.  §-ának, to váb bá az em lí tett ren del ke zé -
sek hez kap cso ló dó an a Ve gyes és záró ren del ke zé sek kö -
zül a 117.  § (3) be kez dé se a) pont já nak és (6) be kez dé sé -
nek, 120.  §-a (3)–(6) és (10)–(13), va la mint (15) be kez dé -
se i nek al kot má nyos sá gi szem pont ból való fe lül vizs gá la -
tát, va la mint e ren del ke zé sek al kot mány el le nes sé gé nek az
Abtv. 37–43.  §-ai sze rin ti el já rás ban tör té nõ meg ál la pí tá -
sát és meg sem mi sí té sét. Sze rin te ezek olyan tör -

vénymódosítások, ame lyek nem áll nak össze füg gés ben a
költ ség ve té si tör vény költ ség ve tést meg ál la pí tó vagy azt
érin tõ ren del ke zé se i vel, lé nye gé ben azok tól füg get len,
szak mai, szak ági, szak po li ti kai kér dé se ket sza bá lyoz nak.

Az in dít vá nyo zó sze rint a Kötv. 1–81.  §-áig még jól át -
te kint he tõ, lo gi kus szer ke ze tet kö vet, vi szont a 82.  §-át ól
kez dõ dõ en a 138.  §-áig 44 olyan egyéb, kü lön fé le, ha tály -
ban lévõ tör vény mó do sí tá sát is tar tal maz za, ame lyek – a
tör vényen be lü li sor rend jü ket kö vet ve – a kö vet ke zõk:

NEGYEDIK RÉSZ

A KÖLTSÉGVETÉS ELÕIRÁNYZATAINAK
MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK

 ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

cím szó alatt:
– az il le ték rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény,
– 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,
– a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi

XXXIV. tör vény,
– A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.

tör vény,
– a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.

tör vény,
– a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi

XXXIII. tör vény,
– az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -

vény,
– a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si

rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény,
– a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram ról  szóló 1993. évi 

XXIII. tör vény,
– a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény,
– az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi

adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény,
– 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,
– a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak

szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény,
– a hi te les tu laj do ni lap-má so lat igaz ga tá si szol gál ta tá si 

díj ár ól  szóló 1996. évi LXXXV. tör vény,
– a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII.

tör vény,
– a hi tel in té zet rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló

1996. évi CXII. tör vény,
– a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996.

évi LXXXI. tör vény,
– a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló 1997.

évi LXVII. tör vény,
– az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá -

ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény,
– az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló

1997. évi LXXVIII. tör vény,
– a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi 

LXXXI. tör vény,
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– a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sá ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény,

– az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény,
– a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV.

tör vény,
– a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló

1999. évi LXXIV. tör vény,
– az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi II.

tör vény,
– a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -

má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény,

– a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl
 szóló 2001. évi C. tör vény,

– a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
 szóló 2003. évi XV. tör vény,

– a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi L.
tör vény,

– a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény,

– a kör nye zet ter he lé si díj ról  szóló LXXXIX. tör vény,
a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról  szóló

2003. évi XC. tör vény,
– a re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vény.

A VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK kö zött még
az aláb bi tör vények ke rül tek mó do sí tás ra (az ed dig még fel 
nem so rolt tör vényeken kí vül):

– a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ról és azok
1993. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1992. évi LXXXIV. tör -
vény,

– a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló 1993. 
évi II. tör vény,

– az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról  szóló
1993. évi XCVI. tör vény,

– ma gán nyug díj ról és a ma gán nyug díj-pénz tá rak ról
 szóló 1997. évi LXXXII. tör vény,

– az egy há zak hit éle ti és köz cé lú te vé keny sé gé nek
anya gi fel té te le i rõl  szóló 1997. évi CXXIV. tör vény,

– a Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2002. évi LXII. tör vény,

– a bu da pes ti 4-es – Bu da pest Ke len föl di pá lya ud -
var–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal elsõ sza ka sza meg -
épí té sé nek ál la mi tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LV. tör -
vény,

– a fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi
LXXXVII. tör vény,

– az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi -
ze té sek rõl  szóló tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi
CI. tör vény.

(Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi: az in dít vá nyo zó
42 tör vényt so rol fel, mi köz ben 44 tör vényt em lít.)

Az in dít vá nyo zó ki eme li: „A fent fel so rolt 44 tör vény
ki sebb-na gyobb mó do sí tá sa már csak igen ne he zen át te -
kint he tõ, ugyan is az egy mást kö ve tõ sor ren di sé gük lo gi -

ká ja – le szá mít va azt, hogy nagy já ból az el fo ga dá suk év -
szá ma sze rint kö ve tik egy mást – a „ben nük fog lalt sza bá -
lyo zás tar tal ma alap ján egy ál ta lán nem ál la pít ha tó meg.”

Sze rin te a 44 tör vény mó do sí tá sá nak több sé ge – a tör -
vény be ve ze tõ szö ve gé ben fog lal tak nak meg fele lõen – va -
ló ban va la mi lyen tág lo gi kai ala pon össze füg gés be hoz ha -
tó az éves költ ség ve tés sel és az arra vo nat ko zó ren del ke zé -
sek kel, ugyan is ezek nek a ren del ke zé sek nek köz vet le nül
vagy köz ve tet ten van vagy le het költ ség ve té si von za ta, il -
le tõ leg kö vet kez mé nye. En nek el le né re ennyi tör vény mó -
do sí tá sa – kü lö nö sen, ha a jog al ko tó a tör vény cí mé ben
nem is jel zi azt, hogy az adott tör vény, va gyis a je len eset -
ben a költ ség ve té si tör vény, más tör vények mó do sí tá sá ról
is ren del ke zik – a jog al kal ma zó szá má ra szin te kö vet he tet -
len né te szi a jog sza bá lyok ha tá lyos ren del ke zé se i nek vál -
to zá sát, ez ál tal ve szé lyez tet ve az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé ben rög zí tett jog ál la mi ság egyik leg fõbb alap fel té -
te lét, a jog biz ton sá got.

Vé le mé nye sze rint mind ezek kel lõ in do kot és jog ala pot
ad hat nak az Al kot mány bí ró ság szá má ra arra, hogy a jog al -
ko tó fi gyel mét nyo ma té ko san fel hív ja az ilyen jel le gû jog -
al ko tás, va gyis az ún. „salátatör vények” meg al ko tá sá nak
el ke rü lé sé re.

Az in dít vá nyo zó azon ban en nél to vább is megy, hi szen
sze rin te „az a jog al ko tá si meg ol dás, amely egy tör vényen
be lül olyan tör vénymódosításokat is vég re hajt, ame lyek
még egy vi szony lag sza ba don ke zelt ve zér lõ elv hez – a
sza bá lyo zan dó, vagy az zal kap cso la tos kér dé sek hez – sem 
köt he tõk, egy ér tel mû en sér ti a jog biz ton ság el vét, így az
el len tét ben áll az Al kot mány ban rög zí tett és az Al kot -
mány bí ró ság ál tal már több ször, rész le te sen ki fej tett, de -
mok ra ti kus jog ál lam kö ve tel mé nyé vel, ezért az ilyen jog -
al ko tás ál tal meg ho zott ren del ke zé sek – a jog al ko tó ál tal
al kal ma zott ko di fi ká ci ós meg ol dás  miatt – al kot mány sér -
tõ ek”.

Mind ezek re te kin tet tel azt ál lít ja, hogy a Kötv.-nek ál ta -
la fel so rolt, majd rész le te sen is mer te tett ren del ke zé sei – a
jog al ko tó ál tal al kal ma zott tör vény al ko tá si meg ol dás
 miatt – az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé sé be üt köz nek, 
ezért kéri en nek meg ál la pí tá sát és az al kot mány sér tõ ren -
del ke zé sek meg sem mi sí té sét.

II.

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

kus jog ál lam.”
„7.  § (2) A jog al ko tás rend jét tör vény sza bá lyoz za,

amely nek el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi -
se lõk két har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”

„19.  § (3) E jog kö ré ben az Or szág gyû lés (...)
d) meg ál la pít ja az ál lam ház tar tás mér le gét, jó vá hagy ja

az ál la mi költ ség ve tést és an nak vég re haj tá sát;”
„8.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra

és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
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meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„35.  § (1) A Kor mány (...)
e) biz to sít ja a tár sa dal mi-gaz da sá gi ter vek ki dol go zá -

sát, gon dos ko dik meg va ló su lá suk ról.”
„35.  § (2) A Kor mány a maga fel adat kör ében ren de le te -

ket bo csát ki és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a mi nisz ter el nök 
írja alá. A Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel
nem le het el len té tes. A Kor mány ren de le te it a hi va ta los
lap ban ki kell hir det ni.”

2. Az Abtv. ér tel mé ben:
„1.  § Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik: (...)
b) a jog sza bály, va la mint az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi

esz kö ze alkot mány elle nességének utó la gos vizs gá la ta;”
„21.  § (2) Az 1.  § b) pont ja sze rin ti el já rást bár ki in dít vá -

nyoz hat ja.”

III.

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

1. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány el bí rá lá sá nál az
ál la mi költ ség ve tés rõl  szóló tör vény jel le gé nek, ter mé sze -
té nek vizs gá la tá ból in dult ki.

A Kötv. ki emelt ke ze lé sét sa já tos jogi jel le ge és kü lön -
le ges al kot má nyos sze re pe in do kol ja, ame lyet ki emel ke dõ
gaz da sá gi és po li ti kai je len tõ sé ge ala poz meg. A költ ség -
ve tés – tar tal ma sze rint – az ál lam gaz dál ko dá sá nak éves
ter ve. Mint hogy pe dig a mo dern ál la mok költ ség ve té se a
tár sa da lom gaz da sá gi tel je sít mé nyé nek, a nem ze ti össz ter -
mék nek (GDP) nagy já ból a fe lét oszt ja el újra, gaz da sá gi,
tár sa dal mi, po li ti kai je len tõ sé ge ön ma gá ban is meg kü lön -
böz te tett he lyet biz to sít szá má ra a tör vények so rá ban.

A Kötv. az ál lam be vé te le it és ki adá sa it mu tat ja be, fõ -
leg pe dig azt, mire kí ván ja az ál lam a be vé te le it for dí ta ni.
A költ ség ve té si tör vény cím zett jei az ál lam szer vei, ame -
lye ket a tör vény fel ha tal maz arra, hogy a költ ség ve tés ben
szá muk ra biz to sí tott elõ irány za tot egyéb (nem költ ség ve -
té si) jog sza bá lyok figye lembe véte lével fel hasz nál ják jogi
kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé re vagy más, jo gi lag meg en ge -
dett cé lok ra. Ez a cél hoz kö tött ség te hát az elõ irány za tok
költ ség ve té si tör vényhez kö tött sé gét je len ti. A Kötv.
– ren del te té sét, ter mé sze tét, jel le gét te kint ve – el tér más
tör vényektõl. A jog tu do mány ezt a kü lönb sé get gyak ran a
ma te ri á lis és for má lis ér te lem ben vett tör vény fo ga lom mal 
írja le, ki mu tat va, hogy a Kötv. csak el fo ga dá sá nak mód ját 
te kint ve tör vény, tar tal ma sze rint vi szont in kább egye di
pénz ügyi dön té sek so ro za ta. A Kötv.-nek ez a sa já tos, spe -
ci á lis jel le ge ki zár ja azt, hogy a Kötv. más tör vé nye ket
mó do sít son, de ugyan úgy az is ki zárt, hogy a Kötv.-t más
ké sõb bi (nem költ ség ve té si tár gyú) tör vény mó do sít sa.

A Kötv.-t az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés d) pont ja kü -
lön, ön ál ló jogi ak tus sal (tör vénnyel) ren de li el fo gad ni.
E tárgy kör kü lön em lí té se (ki eme lé se), kö te le zõ vé (ér vé -

nyes sé gi fel té tel lé) te szi, hogy az Or szág gyû lés e tárgy kör -
rõl más tárgy kö rök tõl el kü lö nít ve dönt sön. Az Al kot -
mány ban kü lön meg ne ve zett ha tás kör ön ál ló dön tés sel
való gya kor lá sá nak kö ve tel mé nye a fe lõ le tör té nõ kü lön
sza va zás és az azt meg elõ zõ el kü lö ní tett vita. Erre azért
van szük ség, mert együt tes (egy cso mag ban tör té nõ) dön -
tés ese tén fon tos és alap ve tõ kér dé sek meg vi ta tá sa hát tér -
be szo rul hat vagy akár el is ma rad hat, eset leg vele össze
nem füg gõ kér dé sek el dön té sé vel kap cso ló dik egy be. Az
ilyen össze kap cso lás az al kot má nyos de mok rá ci ák ban ter -
mé sze te sen po li ti kai komp ro misszu mok kal jár együtt és az 
ese tek jó ré szé ben nem is ki fo gá sol ha tó. Ki fo gá sol ha tó
azon ban ak kor, ha adott tárgy kör ben az Al kot mány el kü -
lö ní tett dön tést ír elõ. Ez a hely zet az Al kot mány 19.  §
(3) be kez dés d) pont já ban fel so rolt költ ség ve té si ha tás kö -
rök kel, s így a Kötv.-vel is.

2. A Kötv. kü lön ke ze lé sét, sa já tos jel le gét és jogi ter -
mé sze tét jut tat ja ki fe je zés re az el fo ga dá sá ra elõ írt el já rá si
rend is.

Az em lí tet tek sze rint az Al kot mány 19.  § (3) be kez dé sé -
nek d) pont ja az Or szág gyû lés nek kü lön ki emelt jog al ko -
tá si ha tás kört biz to sít, és pe dig a költ ség ve tés ele me i nek a
meg ha tá ro zá sát és a mér leg, a költ ség ve tés jó vá ha gyá sát.
Az Al kot mány 19.  §-ának e ren del ke zé sei – nem lé vén a
ma gyar Al kot mány nak kü lön a gaz da ság ra és a pénz -
ügyek re ön ál ló fe je ze te – a Kötv. meg al ko tá sá nak Al kot -
mány ál tal ki emelt fon tos sá gát, je len tõ sé gét eme lik ki. Ezt
vi szi to vább (mint egy az al kot má nyi ren del ke zé se ket vég -
re haj tó ka rak ter rel) az Áht., amely nek ön ál ló fe je ze te
(III. fe je zet) ,,AZ ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSSEL KAP -
CSOLATOS HATÁSKÖRI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK”
cím alatt rész le te zi az Or szág gyû lés, a Kor mány, a pénz -
ügy mi nisz ter, a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé -
nek a fel ada ta it, s kü lön, rész le te sen szól a költ ség ve té si
tör vény el fo ga dá sá nak el já rá si rend jé rõl. Az Áht. te hát az
Al kot mány ál tal is ki e mel ten ke zelt Kötv. meg al ko tá sá nak 
el já rá si rend jét rész le te sen meg ha tá roz za, ez ál tal adva
hang súlyt an nak, hogy itt egy ki e mel ke dõ en fon tos – és
ek ként is ke ze len dõ – tör vényhozási tárgy kör rõl van szó.
Lát ha tó te hát, hogy a költ ség ve té si tör vények (a köz pon ti
költ ség ve té si tör vény, a pót költ ség ve té si és a zár szám adá -
si tör vény) meg al ko tá sá ra nem a tör vényalkotásra egyéb -
ként vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat, ha nem az Áht. kü lö -
nös ren del ke zé se it, an nak III. fe je ze té be fog lalt ha tás kö ri
és el já rá si sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

A Kötv. – mely az or szág tár sa dal mi-gaz da sá gi ter vét
tar tal maz za – egy ide jû leg fel ha tal ma zást ad a Kor mány -
nak a költ ség ve tés vég re haj tá sá ra. A Kor mány egy részt az
Al kot mány ér tel mé ben [35.  § (1) be kez dés a) és b) pont],
más részt az Áht. ér tel mé ben is fe lel a költ ség ve tés vég re -
haj tá sá ért. E spe ci á lis – az Al kot mány 19.  §-a ál tal ne ve sí -
tett – tárgy kört érin tõ tör vény csak a költ ség ve tés rõl szól -
hat és ar ról a fel ha tal ma zás ról (app rop ri á ció), amely a
Kor mány szá má ra is meg je lö li az éves költ ség ve tés vég re -
haj tá sá hoz kap cso ló dó fel ada to kat. A Kor mány nem csak
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a Kötv. elõ ké szí tõ sza ka szá ban (irány el vek, egyez te té sek,
tör vényjavaslat elõ ké szí té se és be nyúj tá sa), ha nem a Kötv. 
el fo ga dá sát köve tõen, an nak vég re haj tá si sza ka szá ban is
el lát ja az Al kot mány 35.  §-ában szá má ra elõ írt fel ada to -
kat.

Ez zel össze füg gés ben az Al kot mány bí ró ság hang sú -
lyoz za: a Kötv.-ben adott fel ha tal ma zá sok ban fog lalt jog -
al ko tá si fel ada tá nak a Kor mány (és a töb bi, rész let sza bá -
lyok ki bo csá tá sá ra fel jo go sí tott jog al ko tó szerv) kü lön, a
jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény ben sza bá lyo zott
jog al ko tá si el já rást rög zí tõ ren del ke zé sei sze rint kell hogy
ele get te gyen. Ezek a vég re haj tá si ka rak te rû ren del ke zé -
sek te hát már le vá lasz tan dók a Kötv. rend sze ré rõl. En nek a 
kö ve tel mény nek az Al kot mány bí ró ság a jö võ ben kö vet ke -
ze te sen ér vényt kí ván sze rez ni.

Az Al kot mány ból és az Áht.-bõl az Or szág gyû lés re és a
Kor mány ra egy aránt irány adó rész le tes el já rá si rend a Ma -
gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek – több ször mó do sí -
tott – 46/1994. (IX. 30.) OGY ha tá ro za tá ban (a továb biak -
ban: Ház sza bály) ke rült meg ál la pí tás ra, amely nek ugyan -
csak kü lön fe je ze te (4. fe je zet) ,,KÜLÖNLEGES
ELJÁRÁSOK” cím alatt tár gyal ja „A költ ség ve té si, a pót -
költ ség ve té si és a zár szám adá si tör vényjavaslatokra vo -
nat ko zó el já rás”-t.

A költ ség ve té si tör vényjavaslatok – Áht.-ban és Ház -
sza bály ban tör té nõ – ki emelt ke ze lé se ön ma gá ban is jel zi
azt, hogy e ne ve sí tett tör vényhozási tárgy kör meg kü lön -
böz te tett és ki tün te tett fi gyel met ér de mel. Más tör -
vényhozási tárgy kö rök tõl el té rõ el fo ga dá si rend je, az el já -
rás mi nu ci ó zu san ki mun kált me cha niz mu sa nyil ván va ló vá 
te szi, hogy fe lõ le az Or szág gyû lés nek kü lön kell dön te nie.
Ez kö vet ke zik az Al kot mány ból fo lyó, Áht.-ban, Ház sza -
bály ban sza bá lyo zott el já rás rend jé bõl. Ez az Al kot mány ra 
vissza ve zet he tõ tör vényalkotás ra ci o ná lis rend je, amely
meg fe lel az el já rá si biz to sí té kok kö vet ke ze tes ér vé nye sí -
té sé nek, a for ma li zált el já rá sok ma ra dék ta lan be tar tá sa al -
kot má nyos kö ve tel mé nyé nek. Az Or szág gyû lés te hát a
költ ség ve tés tár gya lá sa kor nem fog lal koz hat más, a költ -
ség ve tés tõl ide gen tör vényhozási tárgy kö rök kel.

Mind ezek a sa já tos sá gok a Kötv.-nek a tör vények kö -
zött meg kü lön böz te tett he lyet biz to sí ta nak, amely az zal is
együtt jár, hogy az Al kot mány bí ró ság a vele kap cso lat ban
fel me rü lõ tör vénymódosítások ese té ben is más (szi go -
rúbb) mér cét al kal maz. Itt te hát kü lö nö sen fi gye lem mel
van arra az Al kot mány bí ró ság, hogy egye di, ese ti mér le -
ge lést kell vé gez nie. „Azt a kér dést, hogy a kü lön tör -
vényekben meg ha tá ro zott jog al ko tá si el já rá si sza bály
meg sze gé se sú lyos sá gá nál fog va adott eset ben el éri-e az
al kot mány sér tés szint jét, az Al kot mány bí ró ság nak ese ti
mér le ge lés sel kell el dön te nie.” [30/2000. (X. 11.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2000, 202, 207.]

Je len eset ben az Al kot mány bí ró ság azt ál la pí tot ta meg,
hogy az in dít vá nyok kal tá ma dott Kötv. ren del ke zé sei tu -
cat já val érin te nek olyan élet vi szo nyo kat is, ame lyek tár -
gyuk sze rint nem hoz ha tók kap cso lat ba az Al kot mány ban
is ki emelt tár gyú és tar tal mú Kötv.-vel.

Mint hogy azon ban az Al kot mány bí ró ság azt ál la pí tot ta
meg, hogy a Kötv.-höz – tár gyá ra te kin tet nél kül – sem mi -
lyen más tör vény nem kap cso lód hat, mi vel az az Al kot -
mány 19.  §-ában ne ve sí tett tárgy kört sza bá lyoz, alkot -
mány elle nesnek nyil vá ní tot ta és meg sem mi sí tet te a hoz zá
kap csolt mó do sí tó tör vények fel hí vott – még ha tá lyos –
ren del ke zé se it, mert azok en nek a ki emelt tárgy nak a sza -
bá lyo zá sá tól el vá lasz tan dók. Má sik ol dal ról is al kot má -
nyos oka van a Kötv.-höz kap cso ló dó mó do sí tó tör vények
– még ha tá lyos ren del ke zé sei – meg sem mi sí té sé nek. Ne -
ve ze te sen: a Kötv.-höz kap cso ló dó (je len leg abba be épü -
lõ) tör vények ese té ben is biz to sí ta ni kell az e tör vények
Al kot mány 35.  §-ában elõ írt elõ ké szí té si és vég re haj tá si
rend jét is, amely meg kö ve te li, hogy azok a va ló ság ban is a
de mok ra ti kus tör vényalkotási el já rás ered mé nye ként ke -
rül je nek el fo ga dás ra. Nem biz to sí tot tak en nek – az Al kot -
mány ból köz vet le nül le ve zet he tõ – el já rás nak a fel té te lei
ak kor, ha meg al ko tá suk kor az ön ál ló tár gya lás (meg vi ta -
tás) le he tõ sé ge ki zárt. Az itt vizs gált (Kötv.-höz kap cso ló -
dó) tör vé nyek ese té ben sem volt mód a szó ban for gó tör -
vények mó do sí tá sá nak elõ ze tes, nyil vá nos meg vi ta tá sá ra,
ezért e tör vények sem az elõ írt al kot má nyos rend ben ke -
rül tek meg al ko tás ra.

Az Al kot mány bí ró ság ezért nyo ma té ko san hang sú lyoz -
za: a Kötv.-höz kap cso ló dó – abba be épí tett – nagy szá mú
mó do sí tó tör vény olyan (15 éve fo lya ma to san fenn ál ló)
gya kor la tot je lez, amely egy részt az Al kot mány 19.  §
(3) be kez dés d) pont já ban ki emelt Kötv. elõ ké szí té sét,
más részt a ben ne fog lalt más tör vények – de mok ra ti kus
tör vényalkotási el já rás le foly ta tá sát fel té te le zõ – elõ ké szí -
té si rend jét mos sa össze. E két – vi lá go san el ha tá ro lan dó –
tör vényalkotási el já rás össze csúsz ta tá sa ve szé lyez te ti a
tör vényalkotás al kot má nyos rend jét még ak kor is, ha a
Kötv. tár gyá val, tar tal má val kap cso lat ba hoz ha tó tör -
vények mó do sí tá sá ról, ki egé szí té sé rõl van is szó.

Az ilyen tör vényalkotás je len tõ sen meg ne he zít he ti a
ter ve zett tör vény mó do sí tá sok meg vi ta tá sát, for má lis sá te -
he ti a tör vényalkotási el já rást. Mind ezek re te kin tet tel az
Al kot mány bí ró ság nak – a konk rét eset kö rül mé nye it mér -
le gel ve – fi gye lem mel kell len nie arra, hogy a tör -
vényalkotási el já rás so rán be tar tot ták-e a par la men ti vita
és a tör vényalkotás al kot má nyos rend jét. A Kötv.-höz kap -
cso ló dó mó do sí tó tör vények ese té ben ez – fi gye lem mel
arra, hogy a par la men ti vita fõ tár gya a költ ség ve tés meg -
tár gya lá sa – el ma radt, így sé rül tek az Al kot mány de mok -
ra ti kus tör vényalkotási el já rás ra vo nat ko zó ren del ke zé sei.

IV.

1. Az in dít vá nyo zó – hi vat koz va az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben rög zí tett jog ál la mi ság ból le ve zet he tõ
jog biz ton ság kö ve tel mé nyé re – min de nek elõtt a Kötv.
82–138.  §-ai ál tal mó do sí tott, ál ta la 44-nek szá molt
„egyéb” tör vény vo nat ko zá sá ban kéri an nak ál ta lá nos él lel 
tör té nõ ki mon dá sát, hogy a jog al ko tó a jog biz ton ság ér de -

1194 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/16. szám



ké ben ke rül je el az ún. „salátatör vények” meg al ko tá sát, de
kü lö nö sen az olyan tör vényekét, ame lyek még a cí mük kel
sem jel zik azt a jog al kal ma zó szá má ra, hogy az adott tör -
vény bi zo nyos sza bá lyo zá si tárgy kör kap csán több más
tör vény mó do sí tá sát is tar tal maz za. Az ilyen tí pu sú jog al -
ko tás ugyan is – hang sú lyoz za az in dít vá nyo zó – „ve szé -
lyez te ti a jog biz ton sá got.”

Az in dít vá nyo zó sze rint mind ed dig csak ki vé te le sen
for dult elõ az, hogy a költ ség ve té si tör vények más tör -
vények mó do sí tá sát is tar tal maz ták, il le tõ leg ha erre sor is
ke rült, ak kor is csu pán olyan tör vények ese té ben, ame -
lyek nek köz vet len vagy leg alább köz ve tett kap cso la tuk
volt a költ ség ve tés rõl  szóló tör vényekkel.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: az el múlt 15 év so -
rán (kü lö nö sen az utol só 7–8 év ben) va ló já ban gya kor lat tá 
vált az a tör vényszerkesztési el já rás, hogy a költ ség ve tés -
rõl  szóló tör vények egy re na gyobb szám ban mó do sí tot tak
a költ ség ve tés sel leg fel jebb csak át té te le sen kap cso lat ba
hoz ha tó tör vényeket: az 1990. évi CIV. tör vény 2, az 1991. 
évi XCI. tör vény 8, az 1992. évi LXXX. tör vény 5, az
1993. évi CXI. tör vény 13, az 1994. évi LX. tör vény (pót -
költ ség ve tés) 13, az 1994. évi CIV. tör vény 16, az 1995.
évi LXXVII. tör vény (pót költ ség ve tés) 3, az 1995. évi
CXXI. tör vény 27, az 1996. évi CXXIV. tör vény 23, az
1997. évi CXLVI. tör vény 29, az 1998. évi XC. tör vény
50, az 1999. évi CXXV. tör vény 25, a 2000. évi CXXXIII.
tör vény (az ún. 2 éves költ ség ve tés rõl  szóló tör vény) 30, a
2002. évi LXII. tör vény 35, a 2003. évi CXVI. tör vény 36,
a 2004. évi CXXXV. tör vény pe dig 42 tör vényt.

Az Al kot mány bí ró ság is mé tel ten hang sú lyoz za: az ön -
ma gá ban nem ki fo gá sol ha tó, ha egy tör vény szá mos, tár -
gyá val tar tal mi lag szo ros kap cso lat ban álló tör vény mó do -
sí tá sá ról ren del ke zik. Ön ma gá ban az sem nyil vá nít ha tó
– min den re te kin tet nél kül – alkot mány elle nesnek, ha va -
la mely tör vény szá mos más, tár gyuk ban össze nem füg gõ
tör vény mó do sí tá sá ról szól. (A de re gu lá ci ós tör vényeknél
ez a meg ol dás gya kor la ti lag más sal nem is pó tol ha tó.)

Az Al kot mány bí ró ság azon ban hang sú lyoz za: a Kötv.
ál tal vá lasz tott tör vény al ko tá si mód nem vizs gál ha tó azok -
nak a szem pon tok nak az ala pul vé te lé vel, ame lye ket a
„salátatör vények” vizs gá la tá nál al kal ma zott. A Kötv. Al -
kot mány ban is ki emelt, Áht. ál tal rész le te sen is sza bá lyo -
zott tárgy kö re fo ko zot tabb vé del met, ga ran ci á kat rög zí tõ
meg ol dást kí ván meg. Egy aránt irány adó ez a meg ál la pí tás 
az in dít vá nyok kal tá ma dott, Kötv.-vel köz vet len-köz ve tett 
tár gyi, tar tal mi kap cso lat ban lévõ, il let ve tõle tel je sen ide -
gen tárgy kö rû tör vények meg al ko tá sá ra és mó do sí tá sá ra
néz ve is.

Az in dít vá nyo zó kü lönb sé get tett a Kötv.-vel tár gyi-tar -
tal mi kap cso lat ba hoz ha tó, s az zal sem mi fé le össze füg gés -
ben nem álló tör vénymódosítások kö zött. Ál lás pont ja sze -
rint az aláb bi tör vénymódosítások tár gya ro ko nít ha tó a
Kötv.-vel:

– az il le ték rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó do sí tá -
sa (82.  §),

– 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 mó do sí tá sa (83.  §),

– a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény mó do sí tá sa (84.  §),

– a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vény mó do sí tá sa (85. §),

– az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény mó do sí tá sa (88.  §),

– a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény mó do sí tá -
sa (89.  §),

– a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram ról  szóló 1993. évi 
XXIII. tör vény mó do sí tá sa (90.  §),

– 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 mó do sí tá sa
(93.  §),

– a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény mó -
do sí tá sa (94.  §),

– az il le ték rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó do sí tá -
sá ról, va la mint a hi te les tu laj do ni lap-má so lat igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 1996. évi LXXXV. tör vény mó -
do sí tá sa (95.  §),

– a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII.
tör vény mó do sí tá sa (96.  §),

– a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996.
évi LXXXI. tör vény mó do sí tá sa (98.  §),

– a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló 1997.
évi LXVII. tör vény mó do sí tá sa (100.  §),

– az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá -
ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény mó do sí tá sa (101.  §),

– a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi 
LXXXI. tör vény mó do sí tá sa (103.  §),

– a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény mó do sí tá sa (104.  §),

– a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV.
tör vény mó do sí tá sa (106.  §),

– a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény mó do sí tá sa (107.  §),

– a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény mó do sí tá sa (109.  §),

– a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl
 szóló 2001. évi C. tör vény mó do sí tá sa (110.  §),

– a Nem ze ti Ci vil alap prog ram ról  szóló 2003. évi
L. tör vény mó do sí tá sa (112.  §),

– a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó tör vénymó -
dosításokról  szóló 2003. évi LXXIII. tör vény mó do sí tá sa
(113.  §),

– a kör nye zet ter he lé si díj ról  szóló 2003. évi LXXXIX.
tör vény mó do sí tá sa (114.  §),

– a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról  szóló
2003. évi XC. tör vény mó do sí tá sa (115.  §),

– a re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vény
mó do sí tá sa (116.  §).
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Az in dít vá nyo zó nem kéri a fen ti tör vényi ren del ke zé -
sek meg sem mi sí té sét. In dít vá nyoz za azon ban ve lük kap -
cso lat ban an nak „ál ta lá nos él lel tör té nõ ki mon dá sát, hogy
a jog al ko tó a jog biz ton ság ér de ké ben ke rül je el az ún. „sa -
lá ta” tör vények meg al ko tá sát, ame lyek még a cí mük kel
sem jel zik azt a jog al kal ma zó szá má ra, hogy az adott tör -
vény bi zo nyos sza bá lyo zá si tárgy kör kap csán több más
tör vény mó do sí tá sát is tar tal maz za”. Az ilyen tí pu sú jog al -
ko tás vé le mé nye sze rint ve szé lyez te ti a jog biz ton sá got.

Az Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz za: a ha tá lyos jog
meg is mer he tõ sé gé nek bi zony ta lan sá ga adott eset ben meg -
ne he zít he ti, el le he tet le nít he ti a jog ala nyok jo ga i nak ér vé -
nye sí té sét, va la mint kö te le zett sé ge ik tel je sí té sét, s ez már
a jog biz ton ság al kot má nyos kö ve tel mé nyét is sért he ti. Ép -
pen ezért to vább ra is fon tos al kot má nyos kö ve tel mény nek
te kin ti azt, hogy a jog al ko tás, en nek ré sze ként a jog sza bá -
lyok mó do sí tá sa, az új ren del ke zé sek ha tály ba lé pé se kö -
vet he tõ le gyen mind a jog al ko tók és a jog al kal ma zók,
mind pe dig a jog ala nyok szá má ra. [8/2003. (III. 14.) AB
ha tá ro zat, ABH 2003, 74, 86.]

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi: költ ség ve té si tör vény 
volt már egy al ka lom mal al kot mány bí ró sá gi vizs gá lat tár -
gya mint „salátatör vény”, és pe dig a „salátatör vényekre”
vo nat ko zó an ki ala kí tott al kot má nyos sá gi mér ce – az Al -
kot mány 2.  § (1) be kez dé se – alap ján. [108/B/2000. AB
ha tá ro zat, ABH 2004, 1414.; 38/2000. (X. 31.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2000, 303, 312–313.; 8/2004. (III. 25.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2004, 159.]

Az Al kot mány bí ró ság a 38/2000. (X. 31.) AB ha tá ro za -
tá ban a költ ség ve té si tör vény nek a kü lön bö zõ tör -
vénymódosításokkal való össze kap cso lá sát, mint „tör -
vényszerkesztési mód”-ot vizs gál ta. Je len ha tá ro za tá ban
ezen a vizs gá la ti szem pon ton túl – a fen ti ek sze rint – köz -
vet le nül azt he lye zi al kot má nyos sá gi vizs gá la tá nak hom -
lok te ré be, hogy a Kötv.-höz – amely az Al kot mány 19.  §
(3) be kez dé se d) pont já ban sza bá lyo zott „ne ve sí tett”
tárgy kört sza bá lyoz – kap csol ha tók-e egy ál ta lán tör vény -
mó do sí tá sok, és pe dig füg get le nül at tól, hogy azok tár gya
kap cso lat ba hoz ha tó-e a Kötv.-vel.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja e te kin tet ben – a fen ti
in do kok alap ján – ha tá ro zot tan: nem. Mind ezek re te kin tet -
tel – a tör vényalkotási el já rás sza bá lya i nak meg sér té se kö -
vet kez té ben be ál ló rész le ges köz jo gi ér vény te len ség
 miatt – alkot mány elle nesnek mi nõ sí tet te és meg sem mi sí -
tet te a Kötv.-ben sze rep lõ összes – kü lön fé le tör vényeket
mó do sí tó – ren del ke zést. Az Al kot mány bí ró ság e dön té se
kö ze lebb rõl te hát azon ala pul, hogy a Kötv. meg al ko tá sa -
kor a tör vényalkotó meg sér tet te a Kötv.-re – mint az Al -
kot mány 19.  §-ában ne ve sí tett tárgy kö rû tör vény meg al ko -
tá sá ra – elõ írt el já rá si ren det, de ugyan így a mó do sí tó ren -
del ke zé sek Kötv.-be épí té sé vel is al kot mány sér tést kö ve -
tett el, mi vel ez utób bi ak meg al ko tá sá nál nem biz to sí tot ta
a de mok ra ti kus tör vényalkotási el já rás so rán figye lembe
ve en dõ ren del ke zé sek ma ra dék ta lan ér vé nye sü lé sét. A
rész le ges köz jo gi ér vény te len ség ab ban áll, hogy ad dig,
amíg a Kötv.-nek ki fe je zet ten a költ ség ve tés rõl  szóló ré -

szei al kot má nyo sak (mint hogy azo kat a meg al ko tá suk ra
irány adó elõ írások be tar tá sá val al kot ták meg), ad dig az
ezen kí vü li tör vénymódosításoknál hi ány zott a de mok ra ti -
kus tör vényalkotás el já rá si sza bá lya i nak a be tar tá sa.
Mind ez az Al kot mány bí ró ság szá má ra al kal mat te rem tett
arra, hogy ki zá ró lag for mai vizs gá la tot vé gez zen.

2. Az Al kot mány bí ró ság a 62/2003. (XII. 15.) AB ha tá -
ro za tá ban hang sú lyoz ta: „Az al kot má nyos je len tõ sé gû el -
já rá si sza bá lyok meg sér té se for ma i lag ér vény te len (köz jo -
gi ér vény te len ség) és il le gi tim dön tést ered mé nyez. Az Al -
kot mány ra vissza ve zet he tõ el já rá si sza bá lyok sé rel mé vel
meg ho zott dön té sek nek nincs sem al kot má nyos le ga li tá sa, 
sem de mok ra ti kus le gi ti mi tá sa.” (ABH 2003, 637, 647.)
Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: a 2005. évre  szóló
költ ség ve té si tör vény költ ség ve té si ré sze (1–81.  §-ai), ha -
tály ba lép te tõ 117.  § (1) be kez dé se, és a fel ha tal ma zó ren -
del ke zé se ket tar tal ma zó 121., il let ve 124–138.  §-ai – me -
lye ket az Or szág gyû lés a költ ség ve té si tör vény el fo ga dá -
sá ra elõ írt sza bá lyok sze rint, az Al kot mány 19.  § (3) be -
kez dés d) pont já ban meg ne ve zett ha tás kö rét gya ko rol va
fo ga dott el – al kot má nyo sak. A Kötv. fenn ma ra dó ré szé -
nek alkot mány elle nessége pe dig ab ban áll, hogy azt az Or -
szág gyû lés a Kötv. ré sze ként fo gad ta el. Ezt az Al kot -
mány bí ró ság olyan – a tar tal mi ér vény te len ség tõl meg kü -
lön böz te ten dõ – for mai alkot mány elle nességnek te kin ti,
amely a je len eset ben a rész le ges köz jo gi ér vény te len ség
meg ál la pí tá sát ered mé nye zi. [63/2003. (XII. 15.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2003, 676, 683–690.]

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság – az in dít vá nyo zó
ál tal meg je lölt tör vény mó do sí tó ren del ke zé se ken túl –
alkot mány elle nesnek mi nõ sí tet te és meg sem mi sí tet te a
Kötv. va la mennyi olyan ren del ke zé sét, amely nem tar to zik 
a költ ség ve tés be (mint tör vénnyel el fo ga dott pénz ügyi
mér leg be) so rol ha tó ren del ke zé sek közé.

Az Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz za, hogy – bár az in -
dít vány a Kötv. né hány ne ve sí tett §-ára vo nat ko zott – az
Al kot mány bí ró ság a Kötv.-re és an nak a ne gye dik ré szé -
ben fog lalt min den §-ára – ki vé ve, jel le gük re fi gye lem mel, 
a Kötv. 117.  § (2) be kez dé sét, (3) be kez dé se b) pont ját,
(4)–(5) és (7) be kez dé se it, 118.  § (1)–(5) és (7)–(8) be kez -
dé se it, 119.  § (1) be kez dés a)–l) pont ja it, és (2)–(4) be kez -
dé se it, 120.  § (1)–(2), (7)–(9) és (18)–(19) be kez dé se it, va -
la mint 123.  §-át – ki ter jesz tet te for mai al kot má nyos sá gi
vizs gá la tát. Az Al kot mány bí ró ság ugyan is már mû kö dé sé -
nek ko rai sza ka szá ban ki ala kí tot ta azt a gya kor la tot, hogy
szo ros össze füg gés okán az in dít vánnyal köz vet le nül nem
érin tett jog sza bá lyi ren del ke zé se ket is vizs gá la ta tár gyá vá
te szi, amennyi ben erre az in dít vánnyal érin tett ren del ke zés 
al kot má nyos sá gá nak meg íté lé sé hez szük ség van. [Lásd
pél dá ul 3/1992. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 329,
330.; 26/1995. (V. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 123,
124.; 2/1998. (II. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 41, 46.;
16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 140, 153.;
5/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 75, 77.]
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A ki zá ró lag for mai vizs gá lat azt je len ti, hogy a mó do sí -
tá so kat el ren de lõ, a Kötv. ne gye dik ré szé ben sze rep lõ ren -
del ke zé se ken túl, a mó do sí tott jog sza bá lyok ban fog lal tak
ér de mi al kot má nyos sá gi vizs gá la tát – erre irá nyu ló in dít -
vány hi á nyá ban – az Al kot mány bí ró ság nem vé gez te el,
azo kat a meg sem mi sí tés te hát nem érin ti.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi: a Kötv. – Al kot -
mány bí ró ság ál tal vizs gált – ren del ke zé se i nek egy ré sze
már ha tá lyon kí vül he lye zett, il let ve mó do sí tott ren del ke -
zés. Így: 118.  § (6) be kez dé sét az adók ról, já ru lé kok ról
 szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XXVI. tör -
vény 55.  § (4) be kez dés f) pont ja mó do sí tot ta, 86.  §-ának
(3) be kez dé sét, 87.  § (1) be kez dé sét, 120.  § (3) be kez dé sét
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény és a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XL. tör vény
3.  § (2) be kez dé se he lyez te ha tá lyon kí vül, a Kötv. 122.  §
(10) be kez dé sét a bu da pes ti 4-es – Bu da pest Ke len föl di
pá lya ud var–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal meg épí té sé -
nek ál la mi tá mo ga tá sá ról  szóló 2005. évi LXVII. tör vény
10.  § (1) be kez dé se, 110.  §-át a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény ha tály ba lé pé sé vel össze füg gõ egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXXIII. tör vény
340.  § (1) be kez dés 30. pont ja he lyez te ha tá lyon kí vül. A
Kötv. 125.  § (1) be kez dé sét és 137.  §-át mó do sí tot ta a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az ál lam -
ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló tör vény vég re haj tá -
sá ról  szóló 2005. évi CXVIII. tör vény 31.  § (14), il let ve
(16) be kez dé se. A Kötv. 135.  § (1) be kez dé sét ha tá lyon kí -
vül he lyez te az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té -
si be fi ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi CXIX. tör vény 183.  § (1) be kez dé se. A Kötv.
122.  § (23) be kez dé sét, il let ve 136. §-át ha tá lyon kí vül he -
lyez te az egyes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel adat- és ha tás kö rö ket meg ál la pí tó tör vények
szer ve zet vál to zás sal össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi CXXXI. tör vény 87.  § (4), il let ve (5) be kez dé se.
A Kötv. 91.  §-át – a (20), va la mint a (25)–(26) be kez dé sek
ki vé te lé vel –, 119.  § (1) be kez dés m)–o) pont ja it, il let ve
120.  § (10)–(17) be kez dé se it a köz ok ta tás ról  szóló 1993.
évi LXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CXLVII. tör vény 29.  § (2) be kez dés a) pont ja he lyez te ha -
tá lyon kí vül. A Kötv. 90.  § (1) és (3) be kez dé se it a Nem ze -
ti Kul tu rá lis Alap prog ram ról  szóló 2005. évi CL. tör vény
8.  § (1) be kez dés f) pont ja he lyez te ha tá lyon kí vül. A Kötv. 
121.  § a) pont ját pe dig a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá -
tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény és az egész ség -
ügyi szak el lá tá si kö te le zett ség rõl, to váb bá egyes egész -
ség ügyet érin tõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
XXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CLXXXII. tör vény 19.  § (5) be kez dés b) pont ja he lyez te
ha tá lyon kí vül.

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint a ha -
tály ban nem lévõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek al kot má nyos -
sá gát csak két eset ben, az Abtv. 38.  §-ának (1) be kez dé se

sze rin ti bí rói kez de mé nye zés és 48.  §-a sze rin ti al kot -
mány jo gi pa nasz ese té ben vizs gál ja. En nek meg fele lõen a
Kötv. már ha tá lyon kí vül he lye zett, il let ve idõ köz ben mó -
do sí tott, fent fel so rolt ren del ke zé sei te kin te té ben az alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rást az Al -
kot mány bí ró ság – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy -
rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy -
sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat
31.  § a) pont ja alap ján – meg szün tet te.

3. A Kötv. in dít vá nyok ál tal tá ma dott és az Al kot mány -
bí ró ság ál tal – szo ros tar tal mi össze füg gés okán – vizs gá -
lat ba be vont mó do sí tó ren del ke zé sei kö zül az Al kot mány -
bí ró ság azo kat, ame lye ket a jog al ko tó idõ köz ben nem he -
lye zett ha tá lyon kí vül, vagy nem mó do sí tott – for mai ok -
ból – meg sem mi sí tet te. Az Al kot mány bí ró ság azon ban is -
mé tel ten hang sú lyoz za: az imént fel so rolt tör vényi ren del -
ke zé sek meg sem mi sí té se nem érin ti a meg sem mi sí tett tör -
vénnyel mó do sí tott (meg vál toz ta tott) tör vények – és a
meg sem mi sí tett tör vényi ren del ke zé sek ál tal a jog rend -
szer ben vég re haj tott más vál to zá sok, mó do sí tá sok, kü lö -
nö sen a ha tá lyon kí vül he lye zé sek – ér vé nyes sé gét. Mint -
hogy az Al kot mány bí ró ság az in dít vánnyal is tá ma dott, il -
let ve az ál ta la – szo ros össze füg gés okán – vizs gá lat ba be -
vont mó do sí tó ren del ke zé se ket ki zá ró lag for mai ok ból
vizs gál ta, meg sem mi sí tõ ha tá ro za ta a mó do sí tott (idõ köz -
ben eset leg to vább mó do sí tott) tör vényeket nem érin ti. A
mó do sí tott tör vényekben idõ köz ben be kö vet ke zett vál to -
zá sok tar tal mi vizs gá lat ered mé nye ként tár ha tók fel,
amely a jog al ko tó fel ada tát ké pe zi.

4. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Kötv.
117.  § (3) be kez dés a) pont ja és (6) be kez dé se a Kötv.-nek
a fen ti ek ben ex nunc ha tállyal meg sem mi sí tett egyes ren -
del ke zé se i hez kap cso ló dó, azo kat ha tály ba lép te tõ ren del -
ke zé sek. Eze ket, mi vel já ru lé kos ren del ke zé sek, me lyek
oszt ják a fõ sza bály sor sát, az Al kot mány bí ró ság ex nunc
ha tállyal meg sem mi sí tet te.

A Kötv. 120.  § (4)–(6) be kez dé sei szin tén a Kötv.
 ex nunc ha tállyal meg sem mi sí tett egyes ren del ke zé se i hez
kap cso ló dó, azok al kal ma zá si sza bá lya it meg ál la pí tó ren -
del ke zé sei. Mi vel azon ban ezek az al kal ma zá si sza bá lyok
fo lya mat ban lévõ jog vi szo nyo kat érin te nek, azon na li
 hatályú meg sem mi sí té sük jog bi zony ta lan sá got ered mé -
nyez ne.

Az Al kot mány bí ró ság ál tal meg sem mi sí tett jog sza bályt
az Abtv. 43.  § (1) be kez dé se sze rint – ál ta lá nos sza bály -
ként – az er rõl  szóló ha tá ro zat nak a hi va ta los lap ban való
köz zé té te le nap já tól nem le het al kal maz ni. Az Al kot mány -
bí ró ság ugyan ak kor – az Abtv. 43.  § (4) be kez dé se ér tel -
mé ben – az Abtv. 43.  § (1) 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 vagy konk rét
eset ben tör té nõ al kal maz ha tó sá gát, ha ezt a jog biz ton ság
vagy az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke
in do kol ja. Az Al kot mány bí ró ság ezért a Kötv. 120.  §
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(4)–(6) be kez dé se it pro fu tu ro sem mi sí tet te meg, hogy a
jog biz ton ság vé del mé ben a tör vényhozónak meg fe le lõ
idõt biz to sít son a meg sem mi sí tett ren del ke zé sek he lyé be
lépõ jog sza bá lyok meg al ko tá sá ra.

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

Bu da pest, 2006. feb ru ár 14.

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

Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tersz tyánsz ky né
Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,  dr. Vas adi Éva s. k.,

al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 76/B/2005.

Dr. Bi ha ri Mi hály al kot mány bí ró pár hu za mos in do ko -
lá sa

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel egyet ér tek. Az in dít -
vány el bí rá lá sá hoz szük sé ges lett vol na azon ban a költ ség -
ve té si tör vény fo gal má nak az Al kot mány 19.  § (3) be kez -
dés d) pont ja sze rin ti rész le tes és konk rét ér tel me zé sé re.
Ezért a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét az in do ko lás aláb bi
pon to sí tá sa i val és ki egé szí té sé vel tu dom el fo gad ni:

1. Az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa ki zá ró lag az
Al kot mány 19.  § (3) be kez dés d) pont ja alap ján

A ha tá ro zat az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát
alap ve tõ en két al kot má nyi ren del ke zés bõl ve ze ti le: egy fe -
lõl az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés d) pont já ból, más fe lõl
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl. Elõb bi az ál la mi költ -
ség ve tés jó vá ha gyá sá ra és an nak vég re haj tá sá ra vo nat ko -
zó kü lö nös sza bá lyo kat, utób bi a jog biz ton ság kö ve tel mé -
nyét tar tal maz za. Ál lás pon tom sze rint az alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sá nak ki zá ró lag az Al kot mány 19.  §
(3) be kez dés d) pont ján kel lett vol na ala pul nia.

A ha tá ro zat in do ko lá sa utal arra, hogy a Ma gyar Köz tár -
sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV.
tör vény (a továb biak ban: Kötv.) in dít vá nyok kal tá ma dott

„ren del ke zé sei tu cat já val érin te nek olyan élet vi szo nyo kat
is, ame lyek tár gyuk sze rint nem hoz ha tók kap cso lat ba az
Al kot mány ban is ki emelt tár gyú és tar tal mú Kötv.-vel”.
Meg ál la pít ja, hogy a Kötv. kü lön bö zõ tör vényeket mó do -
sí tó, az el bí rá lás idõ pont já ban ha tá lyos ren del ke zé sei azért 
alkot mány elle nesek, mert a „Kötv.-höz – tár gyá ra te kin tet
nél kül – sem mi lyen más tör vény nem kap cso lód hat”, „mi -
vel az az Al kot mány 19.  §-ában ne ve sí tett tárgy kört sza bá -
lyoz”.

A ha tá ro zat in do ko lá sa hi vat ko zik arra is, hogy a Kötv.
kü lön bö zõ tör vényeket mó do sí tó ren del ke zé sei „az Al kot -
mány 19.  § (3) be kez dés d) pont já ban ki emelt Kötv. elõ ké -
szí té sét”, il let ve „a ben ne fog lalt más tör vények – de mok -
ra ti kus tör vényalkotási el já rás le foly ta tá sát fel té te le zõ elõ -
ké szí té si rend jét mos sa össze”. „E két – vi lá go san el ha tá -
ro lan dó – tör vény al ko tá si el já rás össze csúsz ta tá sa ve szé -
lyez te ti a tör vényalkotás al kot má nyos rend jét még ak kor
is, ha a Kötv. tár gyá val, tar tal má val kap cso lat ba hoz ha tó
tör vények mó do sí tá sá ról, ki egé szí té sé rõl van is szó.” Az
Al kot mány bí ró ság en nek alap ján meg ál la pí tot ta, hogy
„sé rül tek az Al kot mány de mok ra ti kus tör vényalkotási el -
já rás ra vo nat ko zó ren del ke zé sei”.

Az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés d) pont já ban sze rep lõ
ki emelt tárgy kör rel össze nem egyez tet he tõ tör -
vénymódosításokra hi vat ko zó ér ve lés szük sé ges sé tet te
vol na azt, hogy az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány ból
ve zes se le a vé dett tárgy kör ha tá ra it. Ezt köve tõen az Al -
kot mány alap ján in do kol ni kel lett vol na azt, hogy mi ért
nem sza bad a ki emelt tárgy kör rel együtt egyéb tárgy kö rö -
ket ugyan azon tör vény ben sza bá lyoz ni. Ezt köve tõen a
Kötv.-ben ta lál ha tó tör vénymódosításokat az elõb bi ek
sze rint le ve ze tett al kot má nyos kö ve tel mé nyek alap ján kel -
lett vol na meg ítél ni, hogy en nek ered mé nye ként az Al kot -
mány bí ró ság egyen ként meg ál la pít has sa azok alkot mány -
elle nességét. A ha tá ro zat in do ko lá sa azon ban csak som -
má san ál la pít ja meg, hogy a költ ség ve té si tör vény ben sze -
rep lõ tör vénymódosítások „en nek a ki emelt tárgy nak a
sza bá lyo zá sá tól el vá lasz tan dók”. S – a ha tá ro zat in do ko lá -
sa sze rint – erre hi vat koz va ál la pí tot ta meg az Al kot mány -
bí ró ság a Kötv.-ben el he lye zett tör vény mó do sí tá sok alkot -
mány elle nességét.

A fen ti kö ve tel mé nyek tel je sü lé se ese té ben fe les le ges sé 
vált vol na a jog biz ton ság ra ala pí tott al kot mány jo gi érv -
rend szer. Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sén ala pu ló ér ve -
lés el ha gyá sa már csak azért is in do kolt lett vol na, mert a
ha tá ro zat ezen gon do la tai nem men te sek némi dog ma ti kai
ki dol go zat lan ság tól. Az „Al kot mány de mok ra ti kus tör -
vényalkotási el já rá sá ra” hi vat ko zó ér ve lés ben vi lá gos sá
kel lett vol na ten ni, hogy a költ ség ve té si tör vé nyek ben el -
he lye zett tör vénymódosítások mi ért sér tik az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé sé be fog lalt de mok ra ti kus jo gál la mi sá got.
A ha tá ro zat in do ko lá sa egye bek mel lett azt eme li ki, hogy
az ilyen tör vényalkotás „meg ne he zít he ti”, „for má lis sá te -
he ti” a tör vényalkotási el já rást, to váb bá „meg ne he zít he ti,
el le he tet le ní ti a jog ala nyok jo ga i nak ér vé nye sí té sét, va la -
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mint kö te le zett sé ge ik tel je sí té sét”. Az Or szág gyû lés a
költ ség ve té si tör vényekhez kap cso ló dó tör vénymódo -
sításokat is a szá má ra meg ha tá ro zott tör vényalkotási sza -
bá lyok nak meg fele lõen tár gyal ja és fo gad ja el. A tör -
vényalkotási el já rás te hát sem mi ben sem sé rül. Ön ma gá -
ban a jog ala nyok jo gai és kö te le zett sé gei sem sé rül nek az -
ál tal, hogy a költ ség ve té si tör vény ben, s nem más tör vény -
ben ren del kez nek azok ról. Az alkot mány elle nesség meg -
ál la pí tá sá nak pon tos okát kel lett vol na te hát meg ha tá roz ni
a ha tá ro zat in do ko lá sá ban. Mind er re te kin tet tel ér de mes
lett vol na az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sén nyug vó al kot -
mány jo gi érv rend szert mel lõz ni, en nek el ma ra dá sa ese té -
ben rész le te seb ben ki dol goz ni.

Mind ezek alap ján úgy vé lem, hogy a több sé gi ha tá ro zat
in do ko lá sa nem tá maszt ja kel lõ kép pen alá a költ ség ve té si
tör vény más tör vényeket mó do sí tó ren del ke zé sei alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát.

2. Az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés d) pont já nak konk -
rét ér tel me zé se

Ál lás pon tom sze rint a ha tá ro zat in do ko lá sá nak tar tal -
maz nia kel le ne a kö vet ke zõ ket:

A Kötv. al kot má nyos sá gá nak meg íté lé sé hez elõ ször is
el kel lett vol na vé gez ni az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés
d) pont já nak konk rét ér tel me zé sét. E mind ez idá ig fel tá -
rat lan te rü let be ha tó vizs gá la ta al kal mat te rem tett vol na a
gaz da sá gi al kot má nyos ság fo gal má val kap cso la tos dog -
ma ti kai rend szer to vább fej lesz té sé re.

2.1. Az Al kot mány 19.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja
Az Al kot mány 19.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja ér tel -

mé ben az Or szág gyû lés meg ál la pít ja az ál lam ház tar tás
mér le gét, jó vá hagy ja az ál la mi költ ség ve tést és an nak vég -
re haj tá sát. Az Al kot mány 19.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja 
nyelv ta ni ér tel me zé sé bõl ki zá ró lag az Or szág gyû lés nek az 
éves költ ség ve tés el fo ga dá sá ra vo nat ko zó tra di ci o ná lis
jog kö re (ha tás kö re) ol vas ha tó ki.

Ez a jog kör, il let ve ha tás kör há rom ré sze le met fog lal
ma gá ban:

– az ál lam ház tar tás mér le gé nek meg ál la pí tá sát,
– az ál la mi költ ség ve tés jó vá ha gyá sát,
– az ál la mi költ ség ve tés vég re haj tá sá nak jó vá ha gyá sát.
Az Al kot mány e jog kör (ha tás kör) sza bá lyo zá sá val al -

kot má nyo san ki emelt tárgy kör ré te szi az ál la mi költ ség ve -
tést. Az Al kot mány e ki emelt tárgy kört egyéb (ga ran ci á lis) 
ren del ke zé se i vel is kö rül bás tyáz za. [Lásd 28/C.  § (5) be -
kez dés a) pont ját, a par la men ti el len õr zés ol da lá ról a
32/C.  § (1) be kez dé sét.] A ha tá lyos Al kot mány azon ban a
költ ség ve té si jog vi szony la tá ban még így is alul sza bá lyo -
zott, fo gal ma zá sa nem pon tos. Uta lok arra, hogy a
119/1996. (XII. 21.) OGY ha tá ro zat, amely az új Al kot -
mány sza bá lyo zá si kon cep ci ó ját fo gal maz ta vol na meg,
egy kü lön fe je zet ben kí ván ta vol na sza bá lyoz ni az ál la mi
köz pénz ügye ket, ez zel pó tol va a fent jel zett hi ányt. A hi á -
nyos al kot má nyi sza bá lyo zás pót lá sá ra mind a mai na pig
nem ke rült sor.

2.2. A költ ség ve tés, mint ki emelt jog al ko tá si tárgy kör
Az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kel lett vol na, hogy 

a ne ve sí tett jog al ko tá si tárgy kör él vez-e, s ha igen, mi lyen
mér ték ben olyan vé del met, amely alap ve tõ en ke re tek közé 
szo rít ja a tör vényalkotó sza bad sá gát. Nem le het te hát el te -
kin te ni a költ ség ve té si tör vény jog rend szer ben el fog lalt
stá tu szá nak dog ma ti kai, rend szer ta ni vizs gá la tá tól.

A köz pén zek el osz tá sá ról a költ ség ve tés ben dön te nek.
A költ ség ve tés ala ki lag tör vényi for má ban je le nik meg,
amellyel az Or szág gyû lés fel ha tal ma zást ad a Kor mány -
nak, hogy a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott cé -
lok ra tel je sít se a ki adá so kat. Ez az Or szág gyû lés ún. költ -
ség ve té si joga. A költ ség ve té si tör vény az ál la mi fel ada tok 
el lá tá sát le he tõ vé tevõ tör vényhozói dön tés. Az ál lam ház -
tar tá si és szám vi te li sza bá lyok a köz pén zek kel kap cso la tos 
dön té sek for mai ol da lát ha tá roz zák meg, a költ ség ve té si
tör vény pe dig e dön té sek tar tal mi ré szét ké pe zi. (Lásd
 Pétervári Kin ga: Köz pén zek – ma gán pén zek, avagy a
szám ve võ szé ki el len õr zés al kot mány jo gi prob lé mái, Gon -
do lat, Bu da pest, 2004, 25–26. o.)

Fon tos te hát rá mu tat ni arra, hogy há rom fo ga lom tar tal -
mi lag éle sen el kü lö nül, s ezek a kö vet ke zõk:

– a költ ség ve té si jog,
– a költ ség ve tés és
– a költ ség ve té si tör vény.
2.2.1. A költ ség ve té si jog, mint ön ál ló jog ág
A költ ség ve tés el fo ga dá sá nak joga a par la men ti jog je -

len tõs ele me. A költ ség ve té si jog a ma gyar jog rend szer ben 
több jogi nor má ból áll. A költ ség ve té si jog meg ha tá ro zó,
al kot má nyos alap ja it ki je lö lõ alap nor má ja maga az Al kot -
mány, s az an nak alap ján meg al ko tott költ ség ve té si tör -
vény; ezek mel lett ide so rol ha tó az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.), il let -
ve en nek vég re haj tá si ren de le tei, to váb bá a Ma gyar Köz -
tár sa ság Or szág gyû lé sé nek Ház sza bá lyá ról  szóló 46/1994. 
(IX. 30.) OGY ha tá ro zat (a továb biak ban: Ház sza bály) is.

Az Áht. ke ret jel leg gel sza bá lyoz za a költ ség ve té si jo -
got; sza bá lyo zá si tár gya maga az ál lam ház tar tás. Az Áht.
meg fo gal ma zá sa sze rint az ál lam ház tar tás a köz pon ti kor -
mány zat, az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok, a he lyi ön kor -
mány za tok és a tár sa da lom biz to sí tás ál la mi fel ada tot el lá -
tó és fi nan szí ro zó gaz dál ko dá sá nak rend sze re; e rend szer
mû kö dé sé nek és el len õr zé sé nek leg fon to sabb sza bá lya it
ha tá roz za meg az Áht. [Áht. 1.  § (1) és (2) be kez dés.]

Az ál lam ház tar tást a köz pon ti kor mány zat, az el kü lö ní -
tett ál la mi pénz ala pok, a he lyi ön kor mány za tok, va la mint
a tár sa da lom biz to sí tás költ ség ve té sei (mint al rend sze rek)
al kot ják (Áht. 2.  §).

2.2.2. A költ ség ve tés
Az ál la mi költ ség ve tést a köz pon ti kor mány zat költ ség -

ve té se (köz pon ti költ ség ve tés), a tár sa da lom biz to sí tás
pénz ügyi alap ja i nak és az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok -
nak költ ség ve té sei al kot ják. A köz pon ti költ ség ve tés al -
kot ja az ál lam ház tar tás köz pon ti szint jét (Áht. 2/A.  §, 3.  §). 
A költ ség ve tés – a leg ál ta lá no sabb pénz ügyi-szám vi te li
meg kö ze lí tés ben – a be vé te lek és a ki adá sok té te les szám -
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ba vé te lét je len ti, mely pénz ügyi (gya kor la ti) szem pont ból
lé nye ges ele me az éves költ ség ve té si tör vényeknek.

2.2.3. A költ ség ve té si tör vény
Az éves költ ség ve té si tör vények az ál lam ház tar tás köz -

pon ti szint jé nek, az ál lam ház tar tás rend sze ré ben leg na -
gyobb súllyal je len lé võ köz pon ti költ ség ve tés nek és az ál -
lam ház tar tás töb bi al rend sze ré nek a kap cso la tát sza bá -
lyoz zák.

Dog ma ti kai szem pont ból ki eme len dõ, hogy a költ ség -
ve té si tör vény nem ma ga tar tá si nor ma, ala nyi jo go kat jel -
lem zõ en nem ke let kez tet. Ezért el mond ha tó, hogy a költ -
ség ve té si tör vény csu pán for má ját te kint ve mi nõ sül jog -
sza bály nak. (Más kér dés az, hogy a költ ség ve té si tör vény -
ben jo go sí tott jog ala nyok nak jo got biz to sít arra, hogy a
költ ség ve té si tör vény ben szá muk ra al lo kált for rá sok hoz
hoz zá jus sa nak.) Erre te kin tet tel a költ ség ve té si tör vény
ön ma gá ban nem áll meg; fel té te lez egy nor ma rend szert,
amely be il lesz ked het. E nor ma rend szer ré szét ké pe zik az
ál lam ház tar tá si és szám vi te li sza bá lyok, va la mint a költ -
ség ve té si tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki bo csá tott ren -
de le tek.

Az Or szág gyû lés az Al kot mány 19.  § (3) be kez dé se
d) pont já ban fog lalt jog kö rét (ha tás kö rét) az éves költ ség -
ve té si tör vények meg al ko tá sán ke resz tül gya ko rol ja, te hát
az ál lam ház tar tás mér le gé nek a meg ál la pí tá sa, az ál la mi
költ ség ve tés és an nak vég re haj tá sa jó vá ha gyá sa spe ci á lis
tárgy kö rû, és el já rá sú tör vényi sza bá lyo zás ke re té ben tör -
té nik. Ez in do kol ja a költ ség ve té si tör vény elem zé sét.

A költ ség ve té si tör vény alap ve tõ en egy fel ha tal ma zó
tör vény, lé nye gi tar tal ma a fel ha tal ma zás. Az Or szág gyû -
lés a költ ség ve té si tör vénnyel ha tal maz za fel a Kor mányt a 
köz pon ti költ ség ve tés ben elõ írt (elõ irány zott) be vé te lek
be sze dé sé re és ki adá sok tel je sí té sé re, lé nye gé ben a köz -
pon ti költ ség ve tés be vé te li és ki adá si elõ irány za ta i nak a
vég re haj tá sá ra.

Funk ci o ná lis ér te lem ben az éves költ ség ve té si tör -
vények az ál la mi köz fel ada tok el lá tá sát biz to sít ják, en nek
a for rá sát te rem tik meg; cél juk, funk ci ó juk a köz pon ti
költ ség ve tés ben elõ írt be vé te lek és ki adá sok meg ha tá ro zá -
sa, ezek tel je sí té sé nek (vég re haj tá sá nak) biz to sí tá sa.

Az éves költ ség ve té si tör vények nem csak fel ha tal ma -
zást ad nak a Kor mány szá má ra a fent jel zett kör ben, ha -
nem ma guk is tar tal maz nak/tar tal maz hat nak a költ ség ve -
tés (en nek elõ irány za tai) meg ala po zá sát szol gá ló tör -
vények mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket.

A köz pon ti költ ség ve tés (ál la mi költ ség ve tés) be vé te li
és ki adá si elõ irány za ta i nak a meg ha tá ro zá sa, ezek vég re -
haj tá sa/vég re hajt ha tó sá ga szá mos a költ ség ve tés elõ irány -
za ta i nak meg ala po zá sát szol gá ló – az egyes be vé te li és ki -
adá si elõ irány za tok tel je sí té sét érin tõ (azt biz to sí tó) –
zöm mel pénz ügyi tár gyú jog sza bály (pl. adótör vények,
illetéktör vény stb.) mó do sí tá sát kö ve te li meg.

Az éves költ ség ve té si tör vények ál ta lá ban kü lön fe je -
zet ben ha tá roz zák meg a költ ség ve tés elõ irány za ta i nak
meg ala po zá sát szol gá ló tör vényi mó do sí tá sok ra vo nat ko -
zó ren del ke zé se ket (pl. a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi

költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény IV. fe je ze -
te is tar tal maz ilyen sza bá lyo kat).

Mind ezek bõl az kö vet ke zik, hogy az al kot má nyo san
meg ra gad ha tó és vé dett tárgy kör maga az ál la mi költ ség -
ve tés (en nek ré sze ként az ál lam ház tar tás mér le gé nek a
meg ha tá ro zá sa); a költ ség ve tés nek a költ ség ve té si tör vény 
ke re té ben való jó vá ha gyá sa és ez alap ján tör té nõ vég re haj -
tá sa, azaz nem szû kít he tõ le az al kot má nyo san vé dett
tárgy kör a költ ség ve tés be vé te le i re és ki adá sa i ra. A költ -
ség ve té si tör vények szük ség kép pen kell, hogy tar tal maz -
zák más tör vények – még hoz zá az ál la mi költ ség ve tés be -
vé te li és ki adá si elõ irány za ta i nak meg ala po zá sát biz to sí tó
tör vények – mó do sí tá sát.

3. A költ ség ve té si tör vény, mint spe ci á lis „ve gyes tár -
gyú” tör vény

Ezt köve tõen azt kel lett vol na vizs gál ni, hogy jog dog -
ma ti kai szem pont ból a költ ség ve té si tör vény ún. „tisz ta
tár gyú” tör vénynek mi nõ sül-e, avagy ún. „ve gyes tár gyú”
tör vényrõl van-e szó.

Ál lás pon tom sze rint a költ ség ve té si tör vény, mint „ve -
gyes tár gyú” tör vény, al kot má nyos meg íté lé se és tár gyá -
nak – az Al kot mány 19.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja elõ -
ze tes ér tel me zé sé vel való – tisz tá zá sa szi lárd ér ve lé si és
ér té ke lé si ala pot ad az in dít vány el bí rá lá sá hoz.

„Tisz ta tár gyú” tör vénynek mi nõ sül nek a kó de xek,
ame lyek egy-egy jog te rü let sza bá lya it a tel jes ség igé nyé -
vel tar tal maz zák. Ilyen „tisz ta tár gyú” tör vény pl. a Bün te -
tõ Tör vény könyv és a Pol gá ri Tör vény könyv. El kép zel he -
tet len, hogy az ilyen tí pu sú tör vények az ál ta luk sza bá lyo -
zott tárgy hoz nem tar to zó, at tól dog ma ti ka i lag ide gen tár -
sa dal mi vi szo nyo kat ren dez ze nek.

Ami a „ve gyes tár gyú” tör vényeket il le ti, vi tat ha tat lan,
hogy ezek nek he lye van a jog rend szer ben: ilyen jel le gû
jog sza bá lyok meg al ko tá sát in do kol hat ja a de re gu lá ci ós
szán dék vagy egy át fo gó ko di fi ká ci ós fo lya mat, amely nek
so rán szá mos jog sza bályt in do kolt egy ide jû leg egyet len
tör vény ben mó do sí ta ni. A „ve gyes tár gyú” tör vények jogi
ha tá sa dif fe ren ci ált, egy más tól el té rõ tár sa dal mi vi szo -
nyok ra hat ki; ez in do kol hat ja a komp lex sza bá lyo zást.

A költ ség ve té si tör vény ter mé sze té nél fog va „ve gyes
tár gyú” tör vény: lé nye gi leg fel ha tal ma zó sza bá lyo kat tar -
tal maz; jel leg ze tes sé ge, hogy tel je sen el té rõ tár sa dal mi
élet vi szo nyo kat érint. Mind azon ál tal a költ ség ve té si tör -
vénnyel szem ben is ér vé nye sül a cél hoz kö tött ség elve. A
költ ség ve té si tör vény meg al ko tá sá nak cél ja az ál la mi költ -
ség ve tés be vé te li és ki adá si elõ irány za ta i nak meg ala po zá -
sa. Ezt a célt, va gyis az ál la mi költ ség ve tés be vé te li és ki -
adá si elõ irány za ta i nak meg ala po zá sát szol gá ló tör vények
mó do sí tá sa nem zár ha tó te hát ki a költ ség ve té si tör -
vénybõl. A költ ség ve té si tör vény ben el he lye zett tör -
vénymódosítás azon ban ide gen jog po li ti kai cé lo kat nem
szol gál hat (pl. a Kötv. 91–92.  §-a sze rint a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény mó do sí tá sa, va la mint a
Kötv. 102.  §-a sze rint az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és
vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sa, 
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il let ve a Kötv. 105.  §-a sze rint az egész ség ügy rõl  szóló
1997. évi CLIV. tör vény mó do sí tá sa stb.).

A költ ség ve té si tör vény kü lön le ges jel le ge az el fo ga dá -
sá ra meg sza bott el já rás sa já tos sá ga i ban is meg mu tat ko zik. 
A Ház sza bály 120–121.  §-ai kü lön le ges el já rást ír nak elõ a 
költ ség ve té si tör vényjavaslat (va la mint a pót költ ség ve té si
és a zár szám adás ról  szóló tör vényjavaslat) tár gya lá sa kor
és ha tá ro zat ho za ta la kor. Esze rint a költ ség ve té si tör -
vényjavaslatot min den bi zott ság kü lön vé le mé nye zi, a vé -
le mé nye ket a Költ ség ve té si bi zott ság fog lal ja össze, s ter -
jesz ti az Or szág gyû lés elé. A köz pon ti költ ség ve tés be vé -
te le i nek és ki adá sa i nak fe je ze ten kén ti össze gé re, fõ össze -
gé re, to váb bá a költ ség ve té si hi ány, il let ve több let mér té -
ké re, va la mint a köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká -
nak össze gé re ki zá ró lag a Költ ség ve té si bi zott ság nyújt hat
be mó do sí tó ja vas la tot. A Költ ség ve té si bi zott ság el nö ke
az ed di gi par la men tá ris gya kor lat sze rint min dig el len zé ki
kép vi se lõ. A költ ség ve té si tör vényjavaslat sür gõs vagy ki -
vé te les el já rás ban tör té nõ tár gya lá sát nem le het kér ni, s
amennyi ben idõ ke ret ben tár gyal ják meg, az nem le het rö -
vi debb har minc órá nál.

Az Or szág gyû lés az ál ta lá nos tól el té rõ mó don tár gyal ja
a költ ség ve té si tör vény ja vas la tot: no vem ber 30-ig dönt a
költ ség ve té si tör vényjavaslatnak a köz pon ti költ ség ve tés
be vé te le i nek és ki adá sa i nak fe je ze ten kén ti össze gét és fõ -
össze gét, to váb bá a költ ség ve té si hi ány, il let ve több let
mér té két érin tõ mó do sí tó ja vas la tok ról. En nek ered mé -
nye ként a Költ ség ve té si bi zott ság mó do sí tó ja vas la tot ké -
szít a köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká nak össze -
gé re, a köz pon ti költ ség ve tés be vé te le i nek és ki adá sa i nak
fe je ze ten kén ti össze gé re, a fõ össze gé re, to váb bá a hi ány,
il let ve több let mér té ké re, a hi ány fi nan szí ro zá sá ra (a több -
let fel hasz ná lá sá ra) vo nat ko zó an, mely rõl az Or szág gyû -
lés ha la dék ta la nul, vita nél kül ha tá roz. A Költ ség ve té si bi -
zott ság há rom na pon be lül tá jé koz ta tót ad ki, mely tar tal -
maz za, hogy az Or szág gyû lés a tör vényjavaslat mely ré -
sze i rõl dön tött. Ezt köve tõen a tör vényjavaslat tár gya lá sá -
nak rész le tes vi tá ja újra meg nyí lik, és a tá jé koz ta tást kö ve -
tõ nyolc na pon be lül a fe je ze tek be vé te li, ki adá si fõ össze -
gét, a hi ány, il let ve a több let mér té két nem érin tõ kap cso -
ló dó mó do sí tó ja vas la tot nyújt hat nak be is mét a kép vi se -
lõk. A rész le tes vita le zá rá sát köve tõen az Or szág gyû lés a
Költ ség ve té si bi zott sá ga aján lá sa alap ján dönt a ko ráb ban
el nem bí rált mó do sí tó in dít vá nyok ról, majd az ál ta lá nos
sza bá lyok alap ján ke rül sor a költ ség ve té si tör vényjavaslat 
zá ró sza va zá sá ra.

Meg ál la pít ha tó, hogy a költ ség ve té si tör vény el fo ga dá -
sá ra meg sza bott el já rás rend el tér az ál ta lá nos tör -
vényalkotási sza bá lyok tól. Az al kot má nyos ság azt kö ve te -
li meg, hogy e kü lön le ges el já rá si rend del ne le hes sen el fo -
gad ni tárgy ide gen sza bá lyo kat. Nem fo gad ha tó el te hát al -
kot má nyos sá gi szem pont ból az, hogy a szük ség kép pen
„ve gyes tár gyú” költ ség ve té si tör vényt kü lön bö zõ par ti ku -
lá ris jog al ko tá si ér de kek nyo má sa alatt „sa lá ta” jog sza -
bállyá vál toz tas sák. En nek meg aka dá lyo zá sa in do kol ja a
kü lön le ges el já rá si sza bá lyok elõ írását. Az ide gen ele mek

be csem pé szé se a jog al ko tá si el já rás sal való vissza élést va -
ló sí ta na meg. A Kötv. rész le ges köz jo gi ér vény te len sé gé -
nek oka ép pen ezen vissza élés ben ra gad ha tó meg. A jog -
biz ton ság ra ala po zó ér ve lés sel azon ban az alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sát nem le het in do kol ni. A ha tá ro zat
ren del ke zõ ré szét ezért csak a pár hu za mos in do ko lás ban
ki fej tett ki egé szí tés sel és pon to sí tó ész re vé te lek kel tu dom
tá mo gat ni.

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

Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró pár hu za mos in do -
ko lá sa

Az Al kot mány bí ró ság ez zel a ha tá ro za tá val alap ve tõ al -
kot mány jo gi kér dé sek rõl dön tött. Ezért tar tom szük sé ges -
nek, hogy ér ve i met és in do ka i mat kü lön is ki fejt sem, mi -
köz ben a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben az alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sá val min den ben egyet ér tek.

Ál lás pon tom sze rint az Al kot mány bí ró ság nak eb ben az
ügy ben há rom össze tar to zó, de még is vi lá go san el kü lö ní -
ten dõ al kot mány jo gi kér dést kel lett vizs gál nia. A Ma gyar
Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi
CXXXV. tör vény (a továb biak ban: Költ ség ve té si tör vény) 
rész le ges alkot mány elle nessége ki zá ró lag az Al kot mány
19.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján ál la pít ha tó meg.
Ezért alkot mány elle nes min den, e tör vény ben ta lál ha tó,
nem a 2005. évi ál la mi költ ség ve tés hez tar to zó ren del ke -
zés.

Az in dít vány a költ ség ve té si tör vényt a salátatör vények
egy ese té nek te kin ti és ezért kér te a Költ ség ve té si tör vény
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát. Egyet ér tek a ha -
tá ro zat tal ab ban, hogy a költ ség ve té si tör vény fo gal mi lag
és al kot mány jo gi lag is el kü lö nül a „salátatör vények”
(a továb biak ban pon to sít va: ve gyes mó do sí tó tör vények)
kér dé sé tõl. Ez utób bi ak ál ta lá ban nem alkot mány elle -
nesek, de le het nek ese tek, ami kor azzá vál nak – a költ ség -
ve té si tör vényhez kap csolt mó do sí tó tör vények szük ség -
sze rû alkot mány elle nességétõl el té rõ al kot má nyos okok
alap ján.

I. Az alkot mány elle nesség kér dé se
A költ ség ve té si tör vényhez kap csolt (cso ma golt), nem

költ ség ve tést tar tal ma zó ren del ke zé sek/tör vények alkot -
mány elle nességét két össze tar to zó érv vel le het alá tá masz -
ta ni.

1. A költ ség ve té si tör vény, mint meg ne ve zett (spe ci á -
lis) al kot má nyos ha tás kör

Min den, az Al kot mány ban kü lön ne ve sí tett – egye di leg
meg ne ve zett – ha tás kört az Or szág gyû lés csak ön ál ló ak -
tus sal, és ek ként meg ne vez ve gya ko rol hat. Ilyen pél dá ul a
Ház sza bály el fo ga dá sa [24.  § (4) be kez dés], a nem zet kö zi
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szer zõ dé sek meg kö té se [19.  § (3) be kez dés f) pont], a Kor -
mány prog ram já nak el fo ga dá sa [19.  § (3) be kez dés
e) pont] stb. Ilye nek a két har ma dos tör vények is, ame lye -
ket csak ilyen ként – és nem egy sze rû en csak a je len le võ
or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dát meg ha la dó több -
ség gel – kell az Or szág gyû lés nek el fo gad nia. [Ez még ak -
kor is igaz, ha egy tör vényen be lül van nak két har ma dos és
„fe les” ren del ke zé sek. Lásd 31/2001. (VII. 11.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2001, 258, 269–270., alap ügy: 1/1999.
(II. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 39, 40–41.] Ha az Or -
szág gyû lés több ilyen kü lön meg ne ve zett ha tás kört egyet -
len jogi ak tus sal – kö zös dön tés sel – gya ko rol, ez azért
alkotmány elle nes, mert az Al kot mány a kü lön em lí tés sel
kö te le zõ vé (ér vé nyes sé gi fel té tel lé) te szi, hogy az Or szág -
gyû lés e kér dé sek rõl más kér dé sek tõl el kü lö nít ve dönt sön. 
Az Al kot mány ban kü lön meg ne ve zett ha tás kö rök ön ál ló
dön tés sel való gya kor lá sá nak al kot má nyos kö ve tel mé nye
a kü lön tör té nõ sza va zás és az azt meg elõ zõ el kü lö ní tett
vita (ki vé ve, ahol az Or szág gyû lés vita nél kül dönt). Erre
azért van szük ség, mert együt tes (egy cso mag ban tör té nõ)
dön tés ese tén egyes alap ve tõ kér dé sek meg vi ta tá sa hát tér -
be szo rul hat vagy el is ma rad hat, eset leg vele össze nem
füg gõ kér dé sek el dön té sé vel kap cso ló dik egy be.

Az ilyen össze kap cso lás az al kot má nyos de mok rá ci á -
ban ter mé sze tes po li ti kai komp ro misszu mok kal együtt jár, 
és al kot má nyo san nem ki fo gá sol ha tó – ki vé ve azo kat az
ese te ket, ame lyek ben az Al kot mány el kü lö ní tett (ha kell
komp ro misszu mos) dön tést ír elõ. Ez a hely zet az Al kot -
mány 19.  § (3) be kez dés d) pont já ban fel so rolt költ ség ve -
té si ha tás kö rök kel, így a költ ség ve té si tör vénnyel is.

A költ ség ve té si tör vényt az elõbb mon dot tak sze rint az
Al kot mány kü lön, ön ál ló jogi ak tus sal ren de li el fo gad ni.
Ha – mint az itt vizs gált tör vény ese té ben is – más, nem
költ ség ve té si tör vényeket is hoz zá kap csol nak, ez a tör -
vényhozási el já rás sza bá lya i nak meg sér té sé vel jár.
Ugyan is a Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek Ház -
sza bá lyá ról  szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY ha tá ro zat
(a továb biak ban: Ház sza bály) szá mos te kin tet ben – és a
költ ség ve té si tör vény sa já tos sá gai  miatt iga zol ha tó mó don 
– a ren des tör vényhozási el já rás hoz ké pest je len tõ sen kor -
lá toz za a kép vi se lõk köz re mû kö dé sét a tör vény tar tal má -
nak ki ala kí tá sá ban, kü lö nö sen a mó do sí tó in dít vá nyok be -
nyúj tá sá ban [lásd Ház sza bály 120.  § (3) be kez dé se, 121.  §
(7) be kez dé se]. A költ ség ve té si tör vény össze kö té se más
tör vényhozási tárgy kö rök – ál ta lá ban más Or szág gyû lé si
ha tás kö rök – gya kor lá sá val szá mos al kot má nyos ál lam ban 
egyéb ként ki fe je zett al kot má nyos ti la lom alatt áll, ilyet
tar tal maz pél dá ul a né met al kot mány 120. cikk (5) be kez -
dé se (ko ráb ban több né met ál lam al kot má nya, a we i ma ri
al kot mány 25. cik ke) és a spa nyol al kot mány 138. cik ke is.

2. A költ ség ve té si tör vény jogi jel le ge

A költ ség ve té si tör vény kü lön ke ze lé sét in do kol ja el té -
rõ jogi jel le ge és kü lön le ges al kot má nyos sze re pe. Eh hez
já rul a költ ség ve té si tör vény meg kü lön böz te tett gaz da sá gi
és po li ti kai je len tõ sé ge. A költ ség ve tés tar tal ma sze rint az

ál lam gaz dál ko dá sá nak éves ter ve. Az al kot mány jo gi
szak iro da lom év szá za dos nál hosszabb vi ták ban tisz táz ta a
költ ség ve té si tör vény kü lön le ges jogi jel le gé nek mi ben lé -
tét (,,ter mé sze tét”). La band, Hä nel, Jel li nek, Le roy-Be a u -
li eu, Sto urm, Tho ma, Ans chütz, Jeze, a ma gyar szer zõk
kö zül Tom csá nyi Vil mos Pál, Ma gya ry Zol tán mû ve it
min den kép pen meg kell em lí te ni. En nek lé nye ge, hogy a
költ ség ve té si tör vény nem jogi nor ma, ha nem az ál la mi te -
vé keny ség gaz da sá gi-pénz ügyi fel té te le it és irá nya it meg -
ha tá ro zó éves pénz ügyi terv.

A költ ség ve té si tör vény az ál lam be vé te le it és ki adá sa it
mu tat ja be, fõ leg pe dig azt, mire akar ja az ál lam be vé te le it
for dí ta ni. Eb bõl kö vet ke zik, hogy a költ ség ve té si tör vény
nem hoz lét re ala nyi jo go kat a jog ala nyok szá má ra, és nem 
ké pes más tör vények mó do sí tá sá ra – egy sze rû en azért,
mert nem lé vén jog sza bály, nem is le het el len té tes ve lük.
A költ ség ve té si tör vény csak az ál lam be vé te le i rõl és ki -
adá sa i ról  szóló pénz ügyi ren del ke zé se ket tar tal maz hat,
így jogi ha tást ki zá ró lag az ál la mi szer vek egy más kö zöt ti
vi szo nyá ban hoz lét re. A költ ség ve té si tör vény cím zett jei
soha nem a jog ala nyok – akik re a költ ség ve té si tör vény
sem jo got, sem kö te le zett sé get nem ál la pít hat meg –, ha -
nem ki zá ró lag az ál lam szer vei, ame lye ket a tör vény fel ha -
tal maz arra, hogy a költ ség ve tés ben ne kik biz to sí tott elõ -
irány za tot egyéb (nem költ ség ve té si) jog sza bá lyok al kal -
ma zá sá val és azok nak meg fele lõen fel hasz nál ják, el sõ sor -
ban jogi kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé re vagy más jo gi lag
meg en ge dett cél ra és mó do kon.

Az elõb bi ér vek iga zol ják a költ ség ve tés – és az azt tar -
tal ma zó tör vény – ren des tör vényektõl el té rõ jel le gét. A
jog tu do mány gyak ran ezt a kü lönb sé get a ma te ri á lis és for -
má lis ér te lem ben vett tör vény fo gal má val írja le, ki mu tat -
va, hogy a költ ség ve té si tör vény csak el fo ga dá sá nak mód -
ját te kint ve tör vény, tar tal ma sze rint vi szont egye di pénz -
ügyi dön té sek so ro za ta. E miatt ki zárt, hogy a költ ség ve té si 
tör vény más tör vényt mó do sít son, de az is, hogy a költ ség -
ve té si tör vényt más, ké sõb bi (nem költ ség ve té si) tör vény
mó do sít sa. A költ ség ve té si tör vény vá zolt jogi jel le ge már
ön ma gá ban is ele gen dõ in do ka, tisz tán jog dog ma ti kai
szem pont ból, mi ért nem en ged he tõ meg a költ ség ve té si
tör vény össze kap cso lá sa egyéb – nem az ál lam be vé te le it
és ki adá sa it rög zí tõ – ren del ke zé sek kel.

Az elõb bi tisz tán jo gi-fo gal mi ér vek hez tár sul a költ ség -
ve té si tör vények al kot má nyos je len tõ sé gé re ala po zott érv.
A költ ség ve té si tör vény al kot má nyos sze re pe az al kot má -
nyos ság kez de tei óta egész Eu ró pá ban és Ma gyar or szá gon 
is alap ve tõ volt. A költ ség ve té si tör vény jó vá ha gyá sa el sõ -
sor ban al kot mány biz to sí ték volt, más részt biz to sí tot ta az
alatt va lók, ké sõbb ál lam pol gá rok rész vé te lét az ál lam
ügye i nek ala kí tá sá ban.

A költ ség ve té si tör vény al kot mány biz to sí ték sze re pe az
idõ mú lá sá val vissza szo rult, de az 1848. évi IV. tör -
vénycikk az 1867. évi X. tör vénycikkel mó do sí tott 6.  §-a
még így fog ja fel. A költ ség ve té si tör vény azért po li ti kai
al kot mány biz to sí ték, mert a költ ség ve tés jó vá ha gyá sa a
Kor mány és a töb bi ál la mi szerv fel ha tal ma zá sa (approp -
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riáció) – ha gyo má nyo san az adók be sze dé sé re, ma gya kor -
la ti lag a ki adá sok tel je sí té sé re – és így enél kül a Kor mány
al kot má nyon kí vül áll (ex lex). Azaz a költ ség ve té si tör -
vény biz to sít ja a Kor mány füg gé sét a kép vi se le ti szerv tõl,
s ez zel an nak jo ga it. A költ ség ve té si tör vény e funk ci ó ja az 
al kot má nyos mo nar chi á ban ala kult ki, és a par la men tá ris
kor mány za ti rend szer ben meg vál to zott. Ez utób bi ban,
ahol a par la ment és a Kor mány kö zöt ti po li ti kai egyet ér tés
(,,bi za lom”) elõ fel té tel, a költ ség ve té si tör vény és par la -
men ti meg vi ta tá sá nak fõ al kot má nyos-po li ti kai ér tel me a
kor mány zat par la men ti el len õr zé sé nek biz to sí tá sa, és a
költ ség ve té si – alap ve tõ gaz da sá gi és po li ti kai – dön té sek
nyil vá nos meg vi ta tá sa. A költ ség ve té si tör vény fõ po li ti -
kai sze re pe a kor mány több ség és a Kor mány kö zöt ti bi za -
lom bi zo nyí tá sa, egy ben a par la men ti több ség kor mány zó -
ké pes sé gé nek iga zo lá sa.

II. A ve gyes mó do sí tó tör vények al kot má nyos sá ga
A ve gyes jog sza bály-mó do sí tó tör vény al kot má nyos sá -

gá nak kér dé se el kü lö ní ten dõ a költ ség ve té si tör vény kér -
dé sé tõl. A költ ség ve té si tör vényhez kap csolt ve gyes mó -
do sí tó tör vény alkot mány elle nessége nem an nak ve gyes
tár gyán és jel le gén ala pul, ha nem egye dül azon, hogy a
költ ség ve té si tör vényhez más faj ta – nem költ ség ve té si –
ren del ke zé sek al kot má nyo san nem kap csol ha tók. A ve -
gyes mó do sí tó tör vények kü lö nös tu laj don sá ga, hogy csa -
kis más tör vényeket mó do sí tó ren del ke zé se ket tar tal maz -
nak. Fel szok ták még hoz ni, hogy a ve gyes mó do sí tó tör -
vények egyes ren del ke zé sei egy más sal kö ze li tar tal mi
vagy jogi (,,lo gi kai”) össze füg gés ben nem álló tör -
vényeket mó do sí ta nak.

Ezek a tör vények ön ma guk ban nem alkot mány elle -
nesek. Cél sze rû sé gük vagy hasz nos sá guk vi tat ha tó, de er -
rõl a tör vényhozó dönt. Al kot má nyos kér dés ként az me rül -
het fel, hogy az ilyes faj ta tör vények mi lyen al kot má nyos
jo go kat sér te nek vagy a tör vényhozót kö te le zõ mely al kot -
má nyos sza bá lyok kal el len té te sek. Az Al kot mány bí ró ság
több ha tá ro za tá ban ki fej tet te, hogy al kot má nyos sá gi vizs -
gá lat tár gya le het a ve gyes mó do sí tó tör vények el fo ga dá -
sá ra irá nyu ló jog al ko tá si el já rás és az el já rás ered mé nye -
ként lét re jött tör vény. Va gyis a ve gyes mó do sí tó tör -
vények al kot má nyos sá gá nak, – csak úgy, mint más tör -
vények al kot má nyos sá gá nak – el já rá si és tar tal mi fel té te -
lei van nak.

1. El já rá si kor lá tok
1. Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat sze rint a ve gyes

mó do sí tó tör vényekre is irány adó, hogy „a tör vényalkotási 
fo lya mat egyes el já rá si sza bá lya i nak be tar tá sa a tör vény
ér vé nyes sé gé nek az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl le -
ve zet he tõ jog ál la mi kö ve tel mé nye. Ezért az Al kot mány bí -
ró ság meg sem mi sí ti a jog sza bályt, ha a jog al ko tá si el já rás
so rán olyan sú lyos el já rá si sza bály ta lan sá got kö vet tek el,
amely a jog sza bály köz jo gi ér vény te len sé gét idéz te elõ, il -
le tõ leg, amely más ként nem or vo sol ha tó, mint a jog sza -
bály meg sem mi sí té sé vel.” [3/1997. (I. 22.) AB ha tá ro zat,

ABH 1997, 33., 39–40.; 29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 122, 128.; 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 325, 349.; 38/2000. (X. 31.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 312–313.] Mind ez zel össz hang ban az
52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze ki mond -
ta: „[a] jog al ko tás so rán el kö ve tett el já rá si al kot mány sér -
tés – így az is, ha a tör vény alkot mány elle nesen el ren delt
nép sza va zá son ala pul – a tör vény tar tal mi alkot mány elle -
nességének hi á nyá ban is a tör vény meg sem mi sí té sét von -
hat ja maga után.” (ABH 1997, 331–332.) A 63/2003.
(XII. 15.) AB ha tá ro zat jog al ko tá si el já rás hi bá i ból kö vet -
ke zõ köz jo gi ér vény te len ség  miatt tör vény meg sem mi sí té -
sé rõl ren del ke zett (ABH 2003, 676.).]

A tör vényszerkesztésre és tör vénymódosításra vo nat ko -
zó – a jog ál la mi ság ból kö vet ke zõ – spe ci á lis al kot má nyos -
sá gi szem pon to kat a 42/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat ál la -
pí tot ta meg. Az ab ban ki ala kí tott teszt alap ján a tör -
vényszerkesztés al kot má nyos ala pon – egye bek mel lett –
ak kor ki fo gá sol ha tó, ha a tör vény „je len tõs szá mú tör -
vényt mó do sít”, ame lye ket „sem mi fé le ki mu tat ha tó lo gi -
kai kö te lék nem kap csol egy be”, s „a mó do sí tá sok jog tech -
ni kai mód ja ne héz zé te szi a vál to zá sok lé nye gé nek meg is -
me ré sét”, to váb bá, ha nem „kény szer szül te ki vé tel rõl van
szó”. [ABH 1995, 186–187.; a teszt ké sõb bi al kal ma zá sa:
38/2000. (X. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 312.] A
8/2003. (III. 14.) AB ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben meg -
ál la pí tott al kot má nyos kö ve tel mény ki mond ja: „[a] jog -
biz ton ság elve meg kö ve te li, hogy a jog al ko tás, s en nek ré -
sze ként a jog sza bá lyok mó do sí tá sa, ha tály ba lép te té se
éssze rû rend ben tör tén jék, a mó do sí tá sok egy ér tel mû en
kö vet he tõ ek és át te kint he tõ ek le gye nek mind a jog ala -
nyok, mind a jog al kal ma zó szer vek szá má ra”. (ABH 2003, 
74.)

2. A ve gyes mó do sí tó tör vények el fo ga dá sá ra irá nyu ló
kez de mé nye zés, az ilyen tör vényjavaslatok par la men ti vi -
tá ja és el fo ga dá sa ön ma gá ban nem al kot mány el le nes. Az
Al kot mány nak a tör vényalkotási el já rás ra vo nat ko zó ren -
del ke zé sei ugyan ak kor ér te lem sze rû en irány adók a ve gyes 
mó do sí tó tör vé nyek re is, meg sér té sük az el fo ga dott tör -
vény köz jo gi ér vény te len sé gét ered mé nye zi. Ez zel szem -
ben ön ma gá ban a jog al ko tás ra vo nat ko zó, az Al kot mány -
nál ala cso nyabb szin tû jogi ren del ke zé sek – kü lö nö sen a
jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény ben, va la mint a
Ház sza bály ban lévõ nor mák – meg sér té se  miatt a tör vény
nem vá lik alkot mány elle nessé.

Mind azon ál tal az Al kot mány ki fe je zett ren del ke zé se i -
bõl szár maz nak olyan al kot má nyos sá gi kö ve tel mé nyek,
ame lye ket ala cso nyabb szin tû nor mák ne ve sí te nek. Ezek
meg sér té se a tör vény alkot mány elle nességét ered mé nye zi. 
[El já rá si alkot mány elle nesség: 63/2003. (XII. 15.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2003, 676.; a jog sza bály tar tal ma (vissza ha -
tó ha tá lya)  miatti alkot mány elle nesség „al kot má nyos je -
len tõ sé gû tör vényi sza bály” sé rel me  miatt: 34/1991.
(VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 173.; 18/1991.
(IV. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 399.]
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3. A tör vényalkotási el já rás al kot má nyos sá gá nak vizs -
gá la tá nál az Al kot mány konk rét ren del ke zé sei mel lett a
jog ál la mi ság el vét meg fo gal ma zó 2.  § (1) be kez dés te kint -
he tõ ki in du ló pont nak. El sõ sor ban a ve gyes mó do sí tó tör -
vé nyek ese té ben le het kü lö nös je len tõ sé ge az or szág gyû lé -
si ülé sek nyil vá nos sá gá ról ren del ke zõ 23.  §-nak, va la mint
a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez és ter jesz té sé hez való 
jo got meg fo gal ma zó 61.  §-nak.

Gya kor la ti, cél sze rû sé gi meg fon to lá sok gyak ran szól -
nak amel lett, hogy ki sebb je len tõ sé gû sza bály mó do sí tá so -
kat az Or szág gyû lés egy el já rás ban tár gyal jon meg.
Ugyan ak kor a ve gyes mó do sí tó tör vények je len tik a leg na -
gyobb ve szélyt arra, hogy va la mely tárgy kör ben a nyil vá -
nos ság kor lá to zá sá val, az érin tet tek tu do má sa és így vé le -
mé nyük ki fej té se nél kül dönt se nek a kép vi se lõk. Ez a jog -
al ko tá si tech ni ka je len tõ sen meg ne he zít he ti a ter ve zett
mó do sí tá sok par la men ti meg vi ta tá sát és így kü lö nö sen az
el len zék hely ze tét. Mind ezek  miatt az Al kot mány bí ró ság -
nak – a konk rét ese tek kö rül mé nye it mér le gel ve – fi gye -
lem mel kell len nie arra, hogy a jog al ko tá si el já rás so rán
be tar tot ták-e a par la men ti de li be rá ció és a tör vényalkotás
al kot má nyos ga ran ci á it.

2. To váb bi kor lá tok

Két ség te len, hogy a tör vényhozónak a jog sza bály mó -
do sí tá sa kor – egye dül a jog vál to zá sá hoz kö tött, a mó do sí -
tás tar tal má tól füg get len – al kot má nyos kor lá tai van nak.

Ezek rész ben idõ be li ek, mint a vissza me nõ le ges ha tály
ti lal ma, va la mint az, hogy a jog ala nyok (a jog ke re sõ kö -
zön ség) szá má ra a kel lõ idõt kell hagy ni, hogy fel ké szül -
hes se nek a jog sza bá lyok meg vál to zá sá ra, eset leg át me ne ti
sza bá lyo kat is kell al kot ni. [28/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1992, 155, 159.; 6/1993. (II. 15.) AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 415, 417.; 64/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 348, 356.] A ve gyes mó do sí tó tör vény eze ket
az al kot má nyos kor lá to kat ön ma gá ban ve gyes jel le gé vel
nem sér ti.

A ve gyes mó do sí tó tör vény va ló ban meg ne he zí ti a jog -
ke re sõk szá má ra a jog vál to zá sá nak kö ve té sét, de ezt sok -
kal in kább tör vénymódosító tör vény mi vol ta, mint ve gyes
tar tal ma okoz za. A más tör vényt mó do sí tó tör vény ugyan -
is – ex hy pot he si – csak a mó do sí tott tör vénnyel együtt ért -
he tõ és kö vet he tõ bár ki, akár hoz zá ér tõ szak em ber szá má -
ra is. A mó do sí tó tör vény e tu laj don sá ga füg get len at tól,
hogy a mó do sí tó tör vények mi lyen (és tar tal muk ban egy -
más sal mennyi re össze füg gõ) tör vényeket mó do sí ta nak,
hi szen azok ön ma guk ban rend sze rint nem, csak az ál ta luk
nem mó do sí tott szö veg gel együtt ért he tõ ek. Ez egyéb ként
még a ve gyes mó do sí tó tör vények olyan ese te i ben is igaz,
mint a de re gu lá ci ós tör vények, me lyek nek al kot má nyos -
sá gát sen ki nem vi tat ja. Van nak azon ban a tör -
vénymódosító tör vényeknek olyan sa já tos sá ga ik, ame lyek 
al kot mány jo gi szem pont ból fon to sak. A tör vénymódosító
tör vény jog for rás ugyan, de nem ön ál ló jog sza bály, mert
nem tar tal maz ön ál ló jogi nor mát. A tör vény mó do sí tó tör -
vény le het csak de ro gá ló jog sza bály (he lye seb ben: jog for -

rás) ez más nor mák ér vé nyes sé gét (ha tá lyát) szün te ti meg.
Eb ben az eset ben a mó do sí tó nor ma nyil ván nem tar tal maz 
és ma gá ban nem is szün tet meg sem mi lyen jo got vagy jogi
kö te le zett sé get. A mó do sí tó tör vények egy má sik cso port -
ja ér vé nyes és ha tá lyos jog sza bá lyo kat mó do sít. Ez ab ban
a ré szé ben, amely ben egy ér vé nyes jog sza bályt meg vál -
toz tat, egy ben de ro gá ló nor ma is, mert a vele el len té tes ko -
ráb bi jog sza bályt egy ben ha tá lyon kí vül he lye zi. A ve gyes
mó do sí tó tör vények idõn ként hoz zá tesz nek egy jog sza -
bály hoz va la mely új, ön ál ló an nem ér tel mez he tõ és al kal -
maz ha tó rész le tet is; ezek ön ál ló jog sza bály nak nem te -
kint he tõk.

A ve gyes mó do sí tó tör vények az Al kot mány bí ró ság
gya kor la ta sze rint ak kor alkot mány elle nesek, ha a jog ál la -
mi ság egyik alap ve tõ össze te võ jét, a jog biz ton sá got sér tik.

A jog biz ton ság vé del me az egyén, a jog alany és a jog
vál to zá sa kö zöt ti kap cso lat alap ve tõ al kot má nyos sza bá -
lya. Azt kí ván ja meg, hogy a tör vényhozó a jog – egyéb -
ként Al kot mány ba nem üt kö zõ – meg vál toz ta tá sa kor le -
gyen fi gye lem mel az egyén, a jog ala nyok al kot má nyo san
vé dett ér de ke i re és szem pont ja i ra. Ezért a jog biz ton ság azt 
is meg kí ván ja a tör vényhozótól, hogy a jogi nor mák ne
vál toz za nak in do ko lat la nul gyor san, és kö vet he tet len mó -
don. A jog biz ton ság két ség te le nül meg kí ván ja azt is, hogy
a jog ala nyok szá má ra egy ér tel mû, hi va ta los – ma gá tól a
tör vényhozótól ere dõ, vagy ál ta la fel ha tal ma zott – for rás -
ból szár ma zó is me re tek áll ja nak ren del ke zés re a jogi hely -
ze tü ket érin tõ jog sza bály vál to zá sok ról. Ugyan ak kor a jog -
ala nyok nak szá mí ta ni uk kell arra, hogy az õket érin tõ és
ér dek lõ jog sza bá lyok vál toz nak, a jog vál to zat lan sá gá ba
ve tett bi za lom ön ma gá ban nem, csak ak kor ér de mes al kot -
má nyos vé de lem re, ha arra a jog ala nyok nak nyo mós okuk
volt – kü lö nö sen, ha a tör vényhozó ezt ki lá tás ba he lyez te,
vagy a tör vény ben sza bá lyo zott élet vi szo nyok jel le gé bõl
ez kö vet ke zik. Ke vés bé in do kolt a jog vál to zat lan sá gá ba
ve tett bi za lom vé del me azo kon a te rü le te ken, ahol a vál to -
zá sok gya ko ri ak és éssze rû en vár ha tók, mint a pénz ügyek -
ben vagy a gaz da sá gi élet szá mos te rü le tén; itt a vál to zás
és az al kal maz ko dás a te vé keny ség ré sze. Ezek ben az ese -
tek ben a jog ala nyok nak fel kell ké szül ni ük a jog vál to zá -
sa i nak kö ve té sé re, sa ját ere jük bõl, vagy ha szük sé ges, ke -
res ke del mi szol gál ta tá sok, ta nács adók igény be vé te lé vel
vagy al kal ma zá sá val.

A tör vényváltozások jog biz ton ság ba üt kö zé se  miatti
alkot mány elle nessége kér dé sé ben esze rint az Al kot mány -
bí ró ság nak min den eset ben kü lön bö zõ, rész ben egy más -
nak el lent mon dó szem pon to kat kell mér le gel nie. Le het nek 
olyan ese tek, ami kor a tör vény vál toz ta tá sá nak mód ja
– pél dá ul túl zott gya ko ri sá ga, hal mo zá sa, a még ha tály ba
sem lé pett mó do sí tá sok újabb mó do sí tá sa; a Pp. mó do sí tá -
sok ügye: 8/2003. (III. 14.) AB ha tá ro zat, ABH, 2003, 74,
83–87. – a jog biz ton ság sé rel mét okoz za. Ilyen ese tek ben
a tör vényhozónak al kot má nyos kö te le zett sé ge a jog biz -
ton ság vé del mé ben el len sú lyoz ni a vá lasz tott tör vény szer -
kesz té si mód szer okoz ta jog bi zony ta lan sá got. En nek mód -
ját a tör vény ho zó ha tá roz za meg. Le het sé ges pél dá ul a
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mó do sí tó tör vény ki hir de té sé vel együtt a meg vál to zott tör -
vények tel jes ha tá lyos szö ve gé nek a hi va ta los lap ban tör -
té nõ köz zé té te le, vagy más, az újabb tech ni ka ál tal le he tõ -
vé tett esz kö zök, kü lö nö sen az in ter net al kal ma zá sa is. En -
nek a jog biz ton ság al kot má nyos sza bá lyá ból kö vet ke zõ
kö ve tel mény nek nem tel je sü lé se a tör vény alkot mány elle -
nességével és így sem mis sé gé vel jár hat. Meg em lí ten dõ az
elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005. évi XC.
tör vény 12–14.  §-ai ban fog lalt – 2006. ja nu ár 1-jén rész -
ben ha tály ba lé pett – sza bá lyo zás, amely nem csak a Ma -
gyar Köz lönyt te szi nap ra ké szen min den ki nek díj men te -
sen hoz zá fér he tõ vé, ha nem lét re hoz za a ha son ló fel té te -
lek kel hoz zá fér he tõ Ha tá lyos Jog sza bá lyok Elekt ro ni kus
gyûj te mé nyét is. Ez nagy részt alap ta lan ná te szi a jog meg -
is mer he tõ sé gé nek biz ton sá gá ra –, il let ve an nak hi á nyá ra –
ala po zott ér ve lést.

III. Az alkot mány elle nesség jog kö vet kez mé nyei

Az Al kot mány bí ró ság szá má ra meg vá la szo lan dó to váb -
bi kér dés, hogy amennyi ben a költ ség ve té si tör vénynek
csak a költ ség ve tést sza bad al kot má nyo san tar tal maz nia,
mi a jog kö vet kez mé nye an nak, ha a tör vényhozó meg sér ti
ezt a sza bályt. Eb ben az eset ben gya kor la ti lag két le he tõ -
ség kö zött le het vá lasz ta ni:

1. a tör vény tel jes egé szé ben (azaz a költ ség ve té si és a
vele együtt el fo ga dott ve gyes tar tal mú tör vények) alkot -
mány elle nes; vagy

2. a költ ség ve té si tör vény ér vé nyes, de a vele együtt el -
fo ga dott ve gyes tar tal mú tör vények alkot mány elle nesek.

Mi vel eb ben az ügy ben az Al kot mány bí ró ság a 2005.
évi költ ség ve té si tör vényt vizs gál ta, ame lyet az Or szág -
gyû lés a költ ség ve té si tör vényre kö te le zõ sza bá lyok sze -
rint, ilyen ként – az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés d) pont -
já ban meg ne ve zett ha tás kö rét gya ko rol va – fo ga dott el, a
tör vény költ ség ve té si ré szé nek al kot má nyos sá ga két ség te -
len. A fenn ma ra dó rész – a Költ ség ve té si tör vény
83–116.  §-ai – alkot mány elle nessége ki zá ró lag ab ban áll,
hogy a költ ség ve té si tör vény ré sze ként fo gad ta el az Or -
szág gyû lés. Az el já rá si sza bá lyok meg sér té sé bõl adó dó
alkot mány elle nességet – a tar tal mi ér vény te len ség tõl meg -
kü lön böz te ten dõ – az Al kot mány bí ró ság eb ben a ha tá ro -
za tá ban is, mint leg több ször „köz jo gi ér vény te len ség nek”
ne ve zi [lásd az ún. Kórháztör vény ügye, 63/2003.
(XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 676, 683–690.], vagy
„for mai okok ból tör té nõ meg sem mi sí tés rõl” szól. Az
alkotmány elle nesség ál ta lá nos jog kö vet kez mé nye az Al -
kot mány [32/A.  § (2) be kez dé se] és az Abtv. (37–43.  §)
sze rint egy aránt a meg sem mi sí tés. Ez az ér vény te len ség az 
elõbb ki fej tet tek  miatt tel jes egé szé ben érin ti a tör vény
min den nem az ál la mi költ ség ve tés be tar to zó ren del ke zé -
sét.

A Költ ség ve té si tör vény rész le ges köz jo gi ér vény te len -
sé gét a jog al ko tói el já rás sza bály ta lan sá ga idé zi elõ. Fi -
gye lem re mél tó, hogy a Költ ség ve té si tör vény meg sem mi -
sí tett ren del ke zé sei mind más tör vényeket mó do sí tó tör -

vények. Ezért az Al kot mány bí ró ság nak je len el já rá sa so -
rán – a tör vénymódosító tör vény sa já tos sá gai kö vet kez té -
ben – mér le gel nie kel lett vol na, mi a jogi ha tá sa an nak, ha
az Al kot mány bí ró ság csa kis a tör vénymódosító tör vényt
sem mi sí ti meg. Fon tos kér dés, ki ter jed-e a meg sem mi sí tés
ha tá sa a mó do sí tó ren del ke zé sek ál tal meg vál toz ta tott jog -
sza bá lyok ra is. Meg íté lé sem sze rint ez a meg sem mi sí tés
ha tá lyá tól függ. Ha az Al kot mány bí ró ság az ál ta lá nos sza -
bályt al kal maz za [Abtv. 42.  § (1) be kez dés], ak kor ez ex
nunc ha tá lyú – a meg sem mi sí tõ ha tá ro zat ki hir de té sé nek
nap ján áll be. Mi a meg sem mi sí tés jogi ha tá sa? Vé le mé -
nyem sze rint a meg sem mi sí tés nek nincs sem mi lyen köz -
vet len ha tá sa a meg sem mi sí tés idõ pont já ban ér vé nyes (ha -
tá lyos) jog ra.

A ha tá ro zat tal a 2006. feb ru ár 14-ével meg sem mi sí ten -
dõ mó do sí tó tör vények jog ha tá sa a Költ ség ve té si tör vény
hatályba lépésével – a Költ ség ve té si tör vény 117.  § (1) be -
kez dé se sze rint, bi zo nyos ki vé te lek kel 2005. ja nu ár
1-jén – be állt, és ez zel az ott meg je lölt tör vények meg vál -
toz tak. Ha az Al kot mány bí ró ság 2006. feb ru ár 14-ével
meg sem mi sí ti a Költ ség ve té si tör vény költ ség ve té si ren -
del ke zé se ket nem tar tal ma zó fe je ze te it, ak kor nem sem mi -
sít he ti meg az ez zel a tör vénnyel a más tör vényekben
2005. ja nu ár 1-jén (vagy a Költ ség ve té si tör vény ben meg -
je lölt más idõ pont ban) már be kö vet ke zett vál to zá so kat.

A mó do sí tó tör vények ugyan is csa kis más tör vényekrõl
(vagy jog sza bá lyok ról) szól nak, en nek kö vet kez té ben jogi 
ha tá suk köz vet le nül csak a jog rend sze ren be lül van. A ti pi -
kus mó do sí tó tör vény így szól: „A Kjt. X.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép” vagy „X tör vény X.  §-a A-val
egé szül ki.” Mind két eset ben a tör vény hatályba lépésével
a „he lyé be lé pés” vagy a „ki egész ülés” meg tör tént. En nek
kö vet kez té ben, ha az Al kot mány bí ró ság meg sem mi sí ti
2006. feb ru ár ban ex nunc ha tállyal a 2005. ja nu ár 1-jén ha -
tály ba lé pett mó do sí tó ren del ke zést, ak kor ez zel az ál ta la
mó do sí tott jog sza bá lyok ér vé nyes sé gén nem vál toz tat hat.

A meg sem mi sí tés ha tá sá ra csak a már tel je se dés be ment 
és így to váb bi jogi ha tást már ki nem fej tõ mó do sí tó tör -
vény (már nem ak tu á lis) ha tá lya szû nik meg. A meg sem -
mi sí tés jogi ha tá sa te hát olyan, mint ami kor a de re gu lá ci ós
tör vé nyek ese té ben a már jog ha tás nél kü li tör vényeket ha -
tá lyon kí vül he lye zõ sza bá lyo ké. Az utol só ilyen tör vény,
az Egyes tör vények és tör vényerejû ren de le tek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2003. évi VIII. tör vény, amely
több tu cat nyi tör vénymódosító tör vényt he lyez ha tá lyon
kí vül anél kül, hogy ez zel bár mi lyen vál to zást idéz ne elõ a
hatályba lépésekor (2003. már ci us 7.) ha tá lyos jog ban –
majd ön ma gát is ha tá lyon kí vül he lye zi (3.  §). Az Al kot -
mány bí ró ság meg sem mi sí tõ ha tá ro za ta ugyan ilyen mun -
kát vé gez: 2006. feb ru ár 14-ével meg szün te ti egyes tör -
vénymódosító tör vények ha tá lyát.

Ez nyil ván va ló an igaz a Költ ség ve té si tör vény de ro gá ló 
ren del ke zé sei ese té ben. Az utób bi évek ben min den költ -
ség ve té si tör vény szá mos ön ál ló ha tá lyon kí vül he lye zõ
ren del ke zést tar tal ma zott. A Költ ség ve té si tör vény
107.  §-ában csak ilye nek ta lál ha tók. Ál lás pon tom sze rint a

2006/16. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1205



107.  § meg sem mi sí té sé vel nem éled nek fel – nem lesz nek
újra ér vé nye sek vagy ha tá lyo sak – az ál ta la ha tá lyon kí vül
he lye zett (és et tõl fog va már nem ha tá lyos) tör vények. A
de ro gá ló jog sza bály (tör vény) nem jogi nor ma, mert nem
tar tal maz ma ga tar tá si sza bályt sen ki – sem a jog ala nyok,
sem az ál lam vagy szer vei – szá má ra; csak a jog rend szer
egyes nor má i ról szól.

A tör vénymódosító tör vények, ha ér vé nyes jog sza bályt
vál toz tat nak meg, szük ség kép pen de ro gá ló jog sza bá lyok
is, mert egy ér vény ben lévõ jog sza bály meg vál toz ta tá sa –
va la mely sza bály vagy sza bály rész let he lyet te sí té se egy
má sik, vele rész ben el len té tes má sik kal – egy ad dig ha tá -
lyos nor ma de ro gá lá sa. Ilyen mó do sí tó-de ro gá ló ha tás hi á -
nyá ban is – ha a tör vénymódosítás új nor mát (nor ma rész -
le tet) ad hoz zá a mó do sí tott tör vényhez, a tör -
vénymódosító tör vény tár gya, a tisz tán de ro gá ló tör -
vényhez ha son ló an, nem a jog ala nyok ma ga tar tá sa, ha nem 
egy má sik jog sza bály. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta
sze rint, ha egy tör vénymódosító tör vény tar tal má nak
alkot mány elle nessége az Al kot mány bí ró ság vizs gá la tá nak 
tár gya, ak kor min dig a mó do sí tott tör vényhelyrõl ha tá roz
[pl. 8/2003. (III. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 74, 81. –
Pp. mó do sí tá sok]. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor -
la ta sze rint a tör vény (jog sza bály) mó do sí tás ese tén min -
dig a mó do sí tott tör vényt te kin ti a tör vénynek, azaz a ha -
tály ban lévõ jogi nor mát tar tal ma zó szö veg nek (ugyan ez
áll más jog sza bá lyok ese tén is).

A tör vénymódosító tör vények meg sem mi sí té se az Al -
kot mány bí ró ság több sé gi ha tá ro za ta ren del ke zõ ré szé ben
ki fe je zett (egyéb ként ha tá sá ban a több sé gi ha tá ro zat in do -
ko lá sá nak IV. 3. pont já ban ki fej tet tek tõl el té rõ) fel fo gá sa
sze rint az zal jár, hogy 2006. feb ru ár 14-én a meg sem mi sí -
tett tör vényekkel mó do sí tott tör vények is ha tá lyu kat vesz -
tik. Ez azon ban nem kö vet ke zik az Al kot mány bí ró ság nak
a Költ ség ve té si tör vényhez kap csolt tör vénymódosító sza -
bá lyok ér vény te len sé gét meg ál la pí tó – vé le mé nyem sze -
rint is he lyes – ál lás pont já ból. Mi több, a meg sem mi sí tés
jog ha tá sa i nak ilyen fel fo gá sa fe les le ge sen ter he li a jog ke -
re sõ kö zön sé get és tör vényhozót olyan fel ada tok kal, ame -
lyek könnyen el ke rül he tõk let tek vol na. Az Al kot mány bí -
ró ság – az egyik le het sé ges meg ol dá si mód ként – a ren del -
ke zõ rész ben ki mond hat ta vol na, hogy a meg sem mi sí tés
nem érin ti a meg sem mi sí tett tör vénnyel meg vál toz ta tott
tör vények – és a meg sem mi sí tett tör vényi sza bá lyok ál tal a 
jog rend szer ben vég re haj tott más vál to zá sok, mó do sí tá sok, 
kü lö nö sen a ha tá lyon kí vül he lye zé sek – ér vé nyes sé gét.
Eb ben az eset ben a mó do sí tott (idõ köz ben eset leg to -
vább-mó do sí tott) tör vények vál to zat la nul ér vény ben ma -
rad ná nak, mert a meg sem mi sí tés ha tá lya rá juk nem ter jed -
ne ki. Ez a fel fo gás azért lett vol na cél sze rûbb, mert az Al -
kot mány bí ró ság dön té se már ha tály ban lévõ nor mák al kot -
má nyos sá gát vizs gá ló utó la gos nor ma kont roll-el já rás
ered mé nye és ez a jog biz ton ság ér de ké ben nem hagy ha tó
fi gyel men kí vül. [Más len ne a hely zet elõze tes nor ma kont -
roll el já rás ban, mint a Kórháztör vény-határozatban
(63/2003. (XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH, 2003, 676,

693.).] Az Al kot mány bí ró ság el ke rül het te vol na a ha tá lyos 
jog és az azon ala pu ló (nem csak jog-) vi szo nyok meg boly -
ga tá sát a fen tebb ki fej tett fel fo gás kö vet ke ze tes ér vé nye sí -
té sé vel. Bár – vé le mé nyem sze rint – az Al kot mány bí ró ság
több sé gi ha tá ro za tá nak ren del ke zõ ré sze el fo gad ha tó meg -
ol dá si mó dot al kal ma zott, ugyan ak kor az ered mé nyét te -
kint ve meg ál la pí tó ha tá ro zat tisz tá zott vol na egy na gyon
fon tos al kot mány jo gi kér dést, egy ben vi lá gos sá tet te vol -
na, hogy az Al kot mány bí ró ság a jö võ ben meg sem mi sí ti a
költ ség ve té si tör vények min den, e ha tá ro zat sze rint alkot -
mány elle nes ren del ke zé sét, anél kül, hogy az al kot mány -
vé del mi cél lal nem in do kol ha tó vál toz ta tá so kat oko zott
vol na a jog rend szer ben.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró

A pár hu za mos in do ko lás hoz csat la ko zom.

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

Dr. Er dei Ár pád al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Egyet ér tek a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek
1. és 4. pont já val, nem ér tek azon ban egyet a 2. és a
3. pont tal.

Egyet ér tek a 2004. évi CXXXV. tör vénynek (a továb -
biak ban: Kötv.) a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze 2. és 
3. pont já ba fog lalt ren del ke zé sei alkotmányelle -
nességének meg ál la pí tá sá val, ám az alkot mány elle nesség
jog kö vet kez mé nye i nek meg ál la pí tá sát nem tar tom el fo -
gad ha tó nak.

1. El fo ga dom a több sé gi ha tá ro zat ban meg je lent azon
ál lás pon tot, mi sze rint alkot mány elle nes a költ ség ve té si
tör vénybe olyan ren del ke zé sek, így kü lön bö zõ tör -
vénymódosítások fel vé te le, ame lyek túl men nek a költ ség -
ve tés szi go rú an ér tel me zett tár gyán, mint hogy a költ ség -
ve té si tör vény el fo ga dá sá ra vo nat ko zó sa já tos el já rá si
rend be ezek meg ho za ta la nem il lik bele. Egyet ér tek az zal
is, hogy ép pen a költ ség ve tés tár gyá nak ki emel ke dõ fon -
tos sá ga foly tán az er rõl  szóló tör vénybe fog lalt, ám ah hoz
ké pest az adott fo lya mat ban „má sod la gos” je len tõ sé gû nek 
mi nõ sü lõ, más tárgy kö rök re vo nat ko zó ren del ke zé sek
meg fe le lõ or szág gyû lé si elõ ké szí té se és meg tár gya lá sa is
el ma rad hat. Eb ben az eset ben a tör vényalkotási fo lya mat
köz jo gi ér te lem ben ki fo gá sol ha tó vá, s az ek ként meg al ko -
tott ren del ke zé sek for ma i lag al kot mány sér tõ vé vál nak.
Eh hez hoz zá fûz he tõ, hogy a költ ség ve tés rõl  szóló tör vény
meg fe le lõ idõ ben tör té nõ el fo ga dá sá nak és ki hir de té sé nek
fon tos sá gá ra te kin tet tel a ben ne fog lalt, egyéb tár gya kat
érin tõ ren del ke zé sek (tör vénymódosítások) nagy va ló szí -
nû ség gel el ke rü lik az elõ ze tes al kot má nyos sá gi kont rollt.
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Egyet ér tek te hát az zal, hogy a Kötv.-be fog lalt, más tár gyú 
ren del ke zé sek tar tal muk tól füg get le nül, for mai ér te lem -
ben alkot mány elle nesek.

2. Ál lás pon tom sze rint a Kötv.-be fog lalt, más tör -
vényeket mó do sí tó ren del ke zé sek alkot mány elle nes -
ségének a fen ti ek sze rin ti meg ál la pí tá sa mel lett azon ban
nem ele gen dõ csu pán e ren del ke zé sek meg sem mi sí té se,
en nél az Al kot mány bí ró ság nak to vább kel lett vol na men -
nie.

Evi den cia, hogy amennyi ben va la mely tör vény vagy
egyéb jog sza bály mó do sí tá sá ról  szóló tör vényi vagy
egyéb jog sza bá lyi ren del ke zés maga alkotmány elle nes, a
ren del ke zés ál tal mó do sí tott jog sza bály érin tett ré sze is
alkot mány elle nessé vá lik, mint hogy az (akár for mai ok ból, 
akár tar tal mi lag) alkot mány elle nes ren del ke zé sek
hatályba lépésük után a mó do sí tott jog sza bály he lyek ben
él nek to vább. Az alkot mány elle nes mó do sí tó ren del ke zés
alkot mány elle nessége nem szû nik meg az ál tal, hogy be -
épül a mó do sí tott (in kor po rá ló) jog sza bály szö ve gé be. Ek -
kép pen a Kötv. más tör vényeket mó do sí tó ren del ke zé se i -
nek for mai alkot mány elle nessége a mó do sí tott tör -
vényeket az érin tett ré szek ben alkot mány elle nessé te szi.

Mi vel a je len eset ben az Al kot mány bí ró ság a Kötv. kér -
dé ses ren del ke zé se i nek for mai alkot mány elle nességét ál -
la pí tot ta meg, a mó do sí tá sok ter je del mé tõl az alkot mány -
elle nesség füg get len. Fenn áll ak kor is, ha a mó do sí tás csu -
pán a mó do sí tott tör vény egyet len ren del ke zé sét érin ti, és
ak kor is, ha nagy ter je del mû s a mó do sí tott tör vényt je len -
tõs mér ték ben át ala kít ja (ki egé szí ti). A Kötv. más tör -
vényeket mó do sí tó ren del ke zé sei te hát hatályba lépésük
pil la na tá ban alkot mány elle nes ele me ket vit tek be az ál ta -
luk érin tett tör vé nyek be. Ezek alkot mány elle nességét nem 
szün te ti meg a Kötv. egyéb tör vé nye ket mó do sí tó ren del -
ke zé se i nek az utó la gos nor ma kont roll so rán, a ha tály ba lé -
pé sük után tör té nõ meg sem mi sí té se, le gyen az akár ex
nunc, akár pro fu tu ro ha tá lyú. A meg sem mi sí tés nek a mó -
do sí tott ren del ke zé sek re is ki kell ter jed nie.

Ez a fel fo gás tük rö zõ dik az Al kot mány bí ró ság szá mos
ha tá ro za tá ból. Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta
sze rint „ha az in dít vá nyo zó egy új ren del ke zés tar tal má nak 
alkot mány elle nességét ál lít ja, ak kor az Al kot mány bí ró ság
nem az új ren del ke zést ha tály ba lép te tõ, ha nem a mó do sí -
tás ré vén az új ren del ke zést ma gá ba fog la ló (in kor po rá ló)
jog sza bály alkotmányelle nességét vizs gál ja meg.”
[8/2003. (III. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 74, 81.;
11/2003. (IV. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 153, 160.;
51/2004. (XII. 8.) AB ha tá ro zat, BH 2004, 679, 683.;
28/2005. (VII. 14.) AB ha tá ro zat, ABK 2005. jú li us-au -
gusz tus 435, 438.; 174/B/1999. (XII. 5.) AB ha tá ro zat,
ABK 2005. de cem ber 796.] Ha a tar tal mi alkot mány elle -
nesség vizs gá la tát az Al kot mány bí ró ság a mó do sí tott jog -
sza bály ren del ke zé se i nek vizs gá la tá ra vi szi át, nem jár hat
el más kép pen a for mai alkot mány elle nesség ese té ben. A
két eset kö zött az a kü lönb ség, hogy a tar tal mi alkot mány -
elle nesség ese ti jel le gû vizs gá ló dás alap ján ál la pít ha tó

meg, míg a mó do sí tó ren del ke zés for mai alkotmány elle -
nessége foly tán a mó do sí tás sal érin tett ré szek a tör vény -
ben „au to ma ti ku san” alkot mány elle nesnek mi nõ sül nek,
ám ugyan csak for mai ér te lem ben.

Mind ezek re te kin tet tel a je len ügy ben, a mó do sí tás sal
lét re jö võ új ren del ke zé se ket ma gá ba fog la ló jog sza -
bály-he lyek alkot mány elle nességét is meg kel lett vol na ál -
la pí ta nia.

A Kötv. más tör vényeket mó do sí tó ren del ke zé se i nek a
több sé gi ha tá ro zat tal meg ál la pí tott alkot mány elle nessége
a meg sem mi sí té sük el le né re – a mó do sí tott jog sza bá lyok -
ba tör tént be épü lé sük foly tán – to vább ra is hat, füg get le nül 
at tól, hogy meg sem mi sí té sük re ex nunc vagy pro fu tu ro
ha tállyal ke rül sor (az utób bi eset ben a ha tás el mé le ti leg
el ma rad hat na ak kor, ha a pro fu tu ro meg sem mi sí tés a mó -
do sí tó ren del ke zés hatályba lépése elõt ti idõ pont ra es nék).
Az alkot mány elle nesség meg szün te té se csak a mó do sí tott
ren del ke zé sek meg sem mi sí té sé vel le het sé ges. A mó do sí tó 
ren del ke zé sek alkot mány elle nességének to vább örö kí té se
csak a ha tály ba lé pé sü ket meg elõ zõ en lett vol na meg aka -
dá lyoz ha tó.

Mint hogy a je len al kot má nyos sá gi vizs gá lat ra a Kötv.
leg több érin tett ren del ke zé sé nek hatályba lépését köve -
tõen, ex post fac to ke rült sor, a vissza ha tó ha tá lyú meg -
sem mi sí tés az ál ta la oko zott jog bi zony ta lan ság foly tán
már szó ba sem ke rül het. Az alkot mány elle nesség meg -
szün te té sét ezért csak a mó do sí tott, il le tõ leg új on nan be ik -
ta tott ren del ke zé sek egy sé ge sen, pro fu tu ro ha tállyal tör té -
nõ meg szün te té se biz to sít hat ta vol na. Ez ál tal a nyit va álló
ha tár idõ ben a jog al ko tó nak mód ja nyílt vol na arra, hogy a
for mai ok ból alkotmány elle nesnek bi zo nyult ren del ke zé -
se ket egy meg fe le lõ el já rás ban al kot má nyo san meg al kos -
sa. A for mai alkot mány elle nesség meg szün te té se ugyan is
el ér he tõ az zal, hogy a tör vényalkotó a Kötv.-be fel vett,
más tör vényeket mó do sí tó ren del ke zé se it egy im már a tör -
vényhozási el já rás sza bá lya i val nem üt kö zõ mó don meg -
ho zott tör vény ben – akár a leg ki sebb vál toz ta tás nél kül is,
akár pe dig a kí vá na tos nak vélt vál toz ta tá sok kal – meg al -
kot ja.

Dr. Er dei Ár pád s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat nak sem ren del ke zõ ré szé -
vel, sem in do ko lá sá val. Ál lás pon tom a kö vet ke zõ:

I.

Az in dít vá nyo zó azt kér te, hogy az Al kot mány bí ró ság
ál la pít sa meg a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény (a továb biak ban:
költ ség ve té si tör vény) 86.  §-a (1)–(7) be kez dé sé nek,
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87.  §-a (1) be kez dé sé nek, 91.  §-a (1)–(18) és (29)–(32) be -
kez dé sé nek, 97.  §-ának, 99.  §-ának, 105.  §-a (1)–(4) be -
kez dé sé nek, 107.  §-a (1)–(2) be kez dé sé nek, 108.  §-ának,
117.  § (3) be kez dé se a) pont já nak és (6) be kez dé sé nek,
120.  §-a (3)–(6), (10)–(13) és (15) be kez dé sé nek alkot -
mány elle nességét, és sem mi sít se meg eze ket a ren del ke zé -
se ket.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a fel so rolt sza bá -
lyok sér tik az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé sét. Az
alkot mány elle nesség azért ál la pít ha tó meg, mert „az éves
költ ség ve tés rõl  szóló tör vény nem csak az or szág jövõ évi
költ ség ve té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket, va gyis a köz -
pon ti költ ség ve tés ki adá si és be vé te li fõ össze gét, va la mint
hi á nyát, to váb bá azon be lül az egyes költ ség ve té si fe je ze -
tek ter ve zett be vé te le it és ki adá sa it, va la mint az eh hez szo -
ro san kap cso ló dó, a köz pon ti költ ség ve tést köz vet le nül
érin tõ ren del ke zé se ket tar tal maz za”.

Az in dít vány ban kö zölt lis ta sze rint több mint negy ven
tör vény mó do sí tá sá ra ke rül sor. Ezek több sé gé nél tág lo gi -
kai ala pon meg ál la pít ha tó a költ ség ve tés sel való kap cso -
lat. Az in dít vá nyo zó csak azok nak a sza bá lyok nak a meg -
sem mi sí té sét kéri, ame lyek „olyan tör vénymódosítási ren -
del ke zé se ket tar tal maz nak, me lyek nem áll nak össze füg -
gés ben a költ ség ve té si tör vény költ ség ve tést meg ál la pí tó
vagy érin tõ ren del ke zé se i vel, lé nye gé ben azok tól tel je sen
füg get len szak mai, szak ági, szak po li ti kai kér dé se ket sza -
bá lyoz nak”. Mi vel a költ ség ve té si tör vény nem jel zi cí mé -
ben a költ ség ve tés tõl kü lön bö zõ kér dé sek nek a tör vény -
ben tör té nõ sza bá lyo zá sát, ez zel „a jog al kal ma zó szá má ra
szin te kö vet he tet len né te szi a jog sza bá lyok ha tá lyos ren -
del ke zé se i nek vál to zá sát, ez ál tal ve szé lyez tet ve a jog ál la -
mi ság egyik leg fõbb alap fel té te lét, a jog biz ton sá got.”

II.

1. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 20.  §-a ki mond ja, hogy az 
Al kot mány bí ró ság az arra jo go sult in dít vá nya alap ján jár
el.

Az Al kot mány 32/A.  §-ának (3) be kez dé se sze rint az
Al kot mány bí ró ság el já rá sát tör vény ben meg ha tá ro zott
ese tek ben bár ki kez de mé nyez he ti.

Az Abtv. 21.  §-ának (2) be kez dé se alap ján jog sza bály
al kot mány el le nes sé gé nek utó la gos vizs gá la ta kez de mé -
nye zé sé nek joga bár kit meg il let.

Az Abtv. ja vas la tá hoz fû zött mi nisz te ri in do ko lás a
20–21.  §-sal kap cso lat ban ki fej tet te, hogy az in dít vány
alap ján tör té nõ el já rás hoz vi szo nyít va ki vé te le sen, szûk
kör ben – jog sza bály nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé se
(44.  §) és mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség (49.  §) vizs gá la ta ese té ben – ke rül het csak sor hi va -
tal ból tör té nõ el já rás ra.

A ha tá ro zat nak az in dít vány ról kell dön tést tar tal maz -
nia; az Al kot mány bí ró ság az in dít vány ál tal tá ma dott sza -
bá lyok al kot má nyos sá gát vizs gál ta meg.

2. Az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé se ki mond ja,
hogy a Ma gyar Köz tár sa ság de mok ra ti kus jog ál lam.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban ré gen ki ala kult ál -
lás pont sze rint a jog ál lam nél kü löz he tet len ele me a jog biz -
ton ság. A jog biz ton ság kö ve tel mé nye a jog al ko tás te kin te -
té ben töb bek kö zött azt je len ti, hogy a jog sza bá lyok vi lá -
go sak le gye nek a nor ma cím zett jei szá má ra [9/1992.
(I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 59, 65.]. A jog biz ton ság
elve azt is je len ti, hogy a jog ala nyok nak le he tõ sé gük kell,
hogy le gyen a jog sza bá lyok meg is me ré sé re és ma ga tar tá -
suk nak a sza bá lyok hoz iga zí tá sá ra [25/1992. (IV. 30.) AB
ha tá ro zat, ABH 1992, 131, 132.].

A 42/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat a jog ál la mi ság és a
jog biz ton ság kö ve tel mé nye alap ján vizs gált egy olyan tör -
vényt, amely ben a mó do sí tá sok kal érin tett jog te rü le tek na -
gyon szer te ága zók vol tak és nem áll tak egy más sal lo gi kai
kap cso lat ban. Eb ben az eset ben az Al kot mány bí ró ság nem 
sem mi sí tet te meg a tá ma dott jog sza bályt, de meg je gyez te,
hogy ilyen jog sza bá lyok csak ki vé te le sen fo gad ha tók el.
Ilyen kor ugyan is mind a kép vi se lõk, mind az ál lam pol gá -
rok szá má ra ne héz a sza bá lyok át te kin té se, a ró luk való
dön tés, il let ve az azok hoz tör té nõ al kal maz ko dás (ABH
1995, 185, 187.).

Erre az em lí tett ha tá ro zat ra hi vat ko zott a 38/2000.
(X. 31.) AB ha tá ro zat, amely – a jog al ko tás egyéb vi ta tott
kér dé se it is vizs gál va – ki mond ta, nem sem mi sít he tõ meg
pusz tán azért az 1998. évi költ ség ve tés rõl  szóló tör vény,
mert je len tõs szá mú ko ráb bi tör vény egyes ren del ke zé se it
mó do sít ja, te kin tet tel arra, hogy az Al kot mány nem sza bá -
lyoz za rész le te sen a tör vény al ko tás rend jét. Meg je gyez te
azon ban: „adott eset ben nem zár ha tó ki a költ ség ve té si tör -
vény ben el he lye zett tör vénymódosításoknak, vagy a jog -
rend szer több te rü le tét érin tõ, ki zá ró lag mó do sí tá so kat
ma gá ban fog la ló tör vényeknek – a mó do sí tás tar tal má ra is
te kin tet tel – az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel össze füg -
gõ al kot má nyos sá gi vizs gá la ta” (ABH 2000, 303, 312.).

Az 1999. évi költ ség ve tés rõl  szóló 1998. évi XC. tör -
vény mó do sí tot ta a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
 szóló 1997. évi LXXXI. tör vény egyes sza bá lya it, és meg -
ha tá roz ta azo kat a sza bá lyo kat, ame lyek az ere de ti ren del -
ke zé sek he lyé be lép nek. A 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro -
zat ezek nek a mó do sí tott sza bá lyok nak az al kot má nyos sá -
gát vizs gál ta, va la mint azt a kér dést, hogy a költ ség ve té si
tör vény elõ ké szí té se, meg al ko tá sa so rán tör tént-e olyan el -
já rá si sza bály ta lan ság, amely köz jo gi ér vény te len sé get
idéz elõ. Az Al kot mány bí ró ság az el já rá si sza bá lyok meg -
sér té se te kin te té ben ki mond ta, hogy a „jog al ko tá si tör vény 
ren del ke zé se i nek fi gyel men kí vül ha gyá sa csak ak kor
ered mé nyez he ti a jog sza bály alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sát, ha az adott jog sza bály egy ben az Al kot -
mány va la mely ren del ke zé sét is sér ti” (ABH 1999, 325,
349–350.).

Az egész ség ügy rõl  szóló tör vényt 1999-ben mó do sí tó
tör vény vizs gá la ta so rán az Al kot mány bí ró ság is mét ál lást
fog lalt a több, egy más sal tar tal mi kap cso lat ban nem álló
tör vény egyes sza bá lya i nak egyet len tör vény ben tör té nõ
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mó do sí tá sá ról. A jog biz ton ság szem pont já ból ve szé lyes -
nek te kin tet te, hogy ilyen ese tek ben a vál to zá sok mind a
kép vi se lõk, mind a jog al kal ma zók szá má ra ne he zen át te -
kint he tõk. A ha tá ro zat sze rint „az Al kot mány bí ró ság a kü -
lön bö zõ tör vények mó do sí tá sát lo gi kai össze füg gés nél kül 
össze kap cso ló tör vények al kot má nyos sá gát ese ti vizs gá la -
tá nak ered mé nyé tõl füg gõ en bí rál ja el” [108/B/2000.
AB ha tá ro zat, ABH 2004, 1414, 1418–1419.].

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá nak meg fele lõen meg
kell te hát vizs gál ni, hogy a je len eset ben ve szé lyez te ti-e a
jo gál la mi sá got, a jog biz ton sá got a sok, egy más sal össze -
füg gés ben nem álló, mó do sí tó sza bály nak a költ ség ve té si
tör vény be tör té nõ fel vé te le.

III.

1. Az in dít vá nyo zó sze rint az Al kot mány 2.  §-ának
(1) be kez dé sé vel el len té tes, hogy a költ ség ve té si tör vény
nem csak a költ ség ve tés re vo nat ko zó ren del ke zé se ket, va -
la mint az eh hez szo ro san kap cso ló dó ren del ke zé se ket tar -
tal maz za.

Az in dít vány ban fog lal tak ról ha tá roz va azt kell te hát el -
dön te ni, hogy az egy más sal össze füg gés ben nem álló, kü -
lön bö zõ tör vényeket mó do sí tó sza bá lyok azért sér tik-e a
jog biz ton sá got, mert a költ ség ve té si tör vény ben he lyez ték
el eze ket, noha nem áll nak össze füg gés ben a költ ség ve tés -
sel. A dön tés nél az Al kot mány nak a 2.  § (1) be kez dé se
mel lett a költ ség ve tés rõl  szóló sza bá lya je len ti az ala pot.

2. Az Al kot mány a költ ség ve tés rõl  szóló sza bá lyok
meg ha tá ro zá sá nál az Or szág gyû lés nek a vég re haj tó ha ta -
lom mal szem ben fenn ál ló jo ga it ál lít ja kö zép pont ba. Az
Or szág gyû lés rõl  szóló fe je zet elsõ sza bá lyá ban, a
19.  §-ban, – az Or szág gyû lés leg fel sõbb ál lam ha tal mi és
nép kép vi se le ti szerv jog ál lá sát ki mon dó (1) be kez dést
köve tõen – a (2) be kez dés ben rög zí ti az Or szág gyû lés nek
a vég re haj tó ha ta lom mal szem ben fenn ál ló alap ve tõ jo gát
és fel ada tát: az Or szág gyû lés meg ha tá roz za a kor mány zás
szer ve ze tét, irá nyát és fel té te le it. En nek a po zí ci ó nak meg -
fele lõen ál la pít ja meg a (3) be kez dés azt, hogy mi tar to zik
az Or szág gyû lés ki zá ró la gos jog kö ré be.

Az Or szág gyû lés ki zá ró la gos jog kö ré be tar to zik a 19.  §
(3) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint az or szág tár sa dal -
mi-gaz da sá gi ter vé nek meg ha tá ro zá sa, d) pont ja sze rint
pe dig az ál lam ház tar tá si mér leg nek a meg ál la pí tá sa, az ál -
la mi költ ség ve tés nek és vég re haj tá sá nak a jó vá ha gyá sa.

Az Al kot mány nem tar tal maz ren del ke zést sem a költ -
ség ve té si tör vény tar tal má ról, sem ar ról, hogy mi lyen idõ -
szak ra szól a költ ség ve tés, sem a költ ség ve té si tör vény el -
fo ga dá sá nak el já rá si sza bá lya i ról. Mind er rõl a jog sza bá -
lyok hi e rar chi á já nak ala cso nyabb szint jén lévõ jog sza bá -
lyok tar tal maz nak ren del ke zé se ket.

3. A költ ség ve té si tör vények tar tal má nak meg ál la pí tá -
sá ra ki ala kí tott meg ol dást fo gal maz zák meg az ál lam ház -

tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.) sza bá lyai.

Az Áht.-re vo nat ko zó tör vényjavaslat 28–35.  §-ához fû -
zött mi nisz te ri in do ko lás sze rint:

„A köz pon ti költ ség ve tés nek a Kor mány prog ram já ban
el fo ga dott cé lok hoz kell il lesz ked nie és alap ve tõ en a Kor -
mány hosszabb távú el kép ze lé se it, cél ja it kell szol gál nia.
A Kor mány ezért a költ ség ve té si tör vényjavaslat be nyúj tá -
sa kor be mu tat ja a ter ve zett költ ség ve tés vég re haj tá sá ból
kö vet ke zõ, a leg fon to sabb tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya -
ma tok ra vo nat ko zó el gon do lá sa it. Az Or szág gyû lés így
hosszabb távú el kép ze lé sek hez vi szo nyít va tud ja a költ -
ség ve té si tör vény ja vas la tot meg vizs gál ni.”

A költ ség ve té si tör vények meg ál la pít ják a köz pon ti
költ ség ve tés be vé te le i nek és ki adá sa i nak fõ össze gét, a
 hiány mér té két és fi nan szí ro zá sá nak mód ját, a tár sa da lom -
po li ti kai és gaz da ság po li ti kai el kép ze lé sek nek meg fele -
lõen meg ha tá roz zák a ki adá sok fõ té te le it. Így pél dá ul az
Áht.

22.  §-a sze rint a köz pon ti költ ség ve tés ben ki adás irá -
nyoz ha tó elõ az ál la mi fel ada tok el lá tá sá ra, az ál lam ház -
tar tás más al rend sze rei ré szé re,

23.  §-ának (1) be kez dé se sze rint a köz pon ti költ ség ve -
tés ben té te le sen kell elõ irá nyoz ni a ki emelt je len tõ sé gû
kor mány za ti be ru há zá sok és fel újí tá sok elõ ké szí té sé re és
meg va ló sí tá sá ra szol gá ló össze ge ket,

24.  §-ának (1) be kez dé se sze rint meg ha tá ro zott kör ben
el kü lö ní tet ten kell meg ál la pí ta ni a bér, a tár sa da lom biz to -
sí tá si já ru lék, a do lo gi ki adá sok, a köz pon ti költ ség ve té si
szer vek ki emelt je len tõ sé gû be ru há zá sa i nak, fel újí tá sa i -
nak elõ irány za tát.

A 2005. évre  szóló költ ség ve té si tör vény is az Áht. alap -
ján épül fel. A tör vény ja vas lat ál ta lá nos in do ko lá sa
– egye bek mel lett – össze fog lal ja a kor mány zat gaz da ság -
po li ti ká já nak fõ vo ná sa it, az ál lam ház tar tás kö zép tá vú cél -
ja it. A költ ség ve té si tör vény elsõ ré sze a köz pon ti költ ség -
ve tés rõl, a má so dik rész az el kü lö ní tett pénz ala pok költ -
ség ve té sé vel kap cso la tos ren del ke zé sek rõl, a har ma dik
rész a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak éves költ -
ség ve té sé rõl szól. Ezek után kö vet ke zik az a ne gye dik
rész, amely nek címe: „A költ ség ve tés elõ irány za ta i nak
meg ala po zá sát szol gá ló ren del ke zé sek és törvénymódo -
sítások”. Ez a rész a 82.  §-tól a 116.  §-ig tart. A ve gyes és
záró ren del ke zé se ket tar tal ma zó rész a 117.  §-sal kez dõ dik 
és a 138.  §-sal zá rul.

A költ ség ve té si tör vény ne gye dik ré szé ben és a ve gyes
és záró ren del ke zé sek kö zött ta lál ha tó az a negy ve net meg -
ha la dó tör vénymódosítás, ame lyek kö zül az in dít vá nyo zó
ki eme li a tá ma dott sza bá lyo kat a költ ség ve tés sel való
össze füg gés hi á nya  miatt.

4. Az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott ren del ke zé sek:
a 86.  § (1)–(7) be kez dé se a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról

 szóló 1992. évi XXIII. tör vény,
a 87.  § (1) be kez dé se a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról

 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény,
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a 91.  § (1)–(18) és (29)–(32) be kez dé se a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény,

a 97.  § a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok -
ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény,

a 99.  § az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze -
mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
XLVII. tör vény,

a 105.  § (1)–(4) be kez dé se az egész ség ügy rõl  szóló
1997. évi CLIV. tör vény,

a 107.  § (1)–(2) be kez dé se a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál -
la mi Fel ügye le té rõl  szóló 1999. évi CXXIV. tör vény,

a 108.  § az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi
II. tör vény
mó do sí tá sá ról szól,

a 117.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja és (6) be kez dé se a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vényre,

a 120.  § (3)–(6) be kez dé se a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról 
 szóló 1992. évi XXIII. tör vényre,

a 120.  § (10)–(13) és (15) be kez dé se a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vényre
vo nat ko zik.

Az in dít vá nyo zó ál tal fel so rolt sza bá lyok nem áll nak
köz vet len kap cso lat ban a költ ség ve tést meg ál la pí tó ren -
del ke zé sek kel. Meg kell vizs gál ni, hogy a sem a költ ség -
ve tés sel, sem egy más sal tar tal mi össze füg gés ben nem álló
sza bá lyok nak a költ ség ve té si tör vény ben tör té nõ meg -
alkotása ala pot ad-e az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá -
sá ra.

5. Az Al kot mány a költ ség ve tés sel kap cso lat ban sem -
mi lyen sza bályt nem ha tá roz meg azon kí vül, hogy az Or -
szág gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö rét mond ja ki. A 19.  § fo -
gal ma zá sa egyéb ként is na gyon bi zony ta lan a költ ség ve -
tés sel kap cso lat ban. A (3) be kez dés c) pont ja csak azt tar -
tal maz za, hogy az Or szág gyû lés „meg ál la pít ja az ál lam -
ház tar tás mér le gét, jó vá hagy ja az ál la mi költ ség ve tést és
an nak vég re haj tá sát”. A „meg ál la pít ja” és „jó vá hagy ja”
sza vak hasz ná la ta bi zony ta lan tar tal mú a b) pont „meg ha -
tá roz za az or szág tár sa dal mi-gaz da sá gi ter vét” meg fo gal -
ma zás sal össze ha son lít va.

A je len leg ha tá lyos sza bály azért is el gon dol koz ta tó,
mert az Al kot mány 1949. évi szö ve gé nek 10.  §-a a (3) be -
kez dés b) pont já ban még úgy szö ve ge zett, hogy az Or -
szág gyû lés „meg ha tá roz za az ál la mi költ ség ve tést”. Ez a
ren del ke zés az Al kot mány mó do sí tá sá ról  szóló 1972. évi
I. tör vénnyel vál to zott meg, és ek kor ala kult ki a je len le gi
szö veg. A tör vény ja vas la tá hoz fû zött mi nisz te ri in do ko lás 
csak azt hang sú lyoz za, hogy a mó do sí tás kö vet kez té ben
nö vek szik az Or szág gyû lés el len õr zõ sze re pe, mert „az
Or szág gyû lés nem csak meg ál la pít ja az ál la mi költ ség ve -
tést, ha nem jóvá is hagy ja vég re haj tá sát”.

An nak el le né re, hogy a rend szer vál to zás kö vet kez té ben
az Or szág gyû lés sze re pe meg vál to zott, a költ ség ve tés rõl
új sza bály nem ke rült az Al kot mány ba. Ilyen kö rül mé nyek 
kö zött az Or szág gyû lés nek a költ ség ve tés sel kap cso la tos

sze re pét a 19.  § (2) be kez dé sé vel össz hang ban kell ér tel -
mez ni. A meg ha tá ro zó te hát az, hogy az Or szág gyû lés a
nép szu ve re ni tás ból ere dõ jo ga it gya ko rol va meg ha tá roz za 
a kor mány zás irá nyát és fel té te le it. En nek meg fele lõen a
„meg ál la pít ja” ki fe je zés tar tal mát az Or szág gyû lés nek a
vég re haj tó ha ta lom mal szem ben fenn ál ló meg ha tá ro zó és
el len õr zõ sze re pe adja meg. Eb bõl az kö vet ke zik, hogy az
Or szág gyû lés nem csak a be vé te lek és ki adá sok mér le gét
ál la pít ja meg, en ge dé lyez ve a Kor mány nak a ki adás fõ elõ -
irány za ta i nak meg fe le lõ pénz fel hasz ná lást, ha nem az elõ -
irány za tok jó vá ha gyá sa kor ál lást fog lal azok ról a tár sa da -
lom po li ti kai és gaz da ság po li ti kai cé lok ról is, ame lyek nek
meg va ló sí tá sát szol gál ják a ki adá si elõ irány za tok. Az Or -
szág gyû lés nek az ál la mi költ ség ve tés jó vá ha gyá sá nál az
Al kot mány alap ján ját szott sze re pé vel az áll össz hang ban,
hogy a költ ség ve tés hez szo ro san kap cso ló dó, a tár sa da -
lom po li ti kai és a gaz da ság po li ti kai cé lo kat egy-egy költ -
ség ve té si idõ szak nál hosszabb idõ tar tam alatt meg va ló sí tó 
jog sza bá lyo kat a költ ség ve tés jó vá ha gyá sa so rán fe lül -
vizs gál ja nak és adott költ ség ve té si idõ szak követelmé -
nyeinek meg fele lõen meg vál toz tas sa nak. Ilyen vál toz ta tá -
so kat a gaz da ság pénz ügyi esz kö zök kel tör té nõ be fo lyá so -
lá sa szük sé ges sé tesz.

6. Az Al kot mány hi á nyos sza bá lyo zá sa  miatt kü lö nö -
sen in do kolt meg néz ni a tör té ne ti elõz mé nye ket, és né -
hány olyan or szág ta pasz ta la tát figye lembe ven ni, amely -
ben erõs al kot mány jo gi el mé let és gya kor lat ala kult ki.

a) A költ ség ve tés ma gyar jogi sza bá lyo zá sá nak fej lõ -
dé sé ben je len tõs volt a „Füg get len ma gyar fe le lõs mi nis te -
ri um ala kí tá sá ról”  szóló 1848: III. tör vénycikk, amely nek
37.  §-a elõ ír ta a költ ség ve tés nek és a zár szám adás nak
„meg vizs gá lás, s il le tõ leg jó vá ha gyás vé gett” éven ként
tör té nõ „be mu ta tá si” kö te le zett sé gét. A tör vényi sza bá lyo -
zás ban a kö vet ke zõ fon tos lé pés az ál la mi szám vi tel rõl
 szóló 1897: XX. tör vénycikk volt. Ez a tör vény az oszt rák
jogi pél da alap ján ki ala kult szám vi te li sza bá lyo kon kí vül a 
költ ség ve tés re és a köz igaz ga tá si szer vek gaz dál ko dá sá ra
vo nat ko zó ren del ke zé se ket is meg ha tá ro zott. A tör vény
14.  §-át egye sek úgy ér tel mez ték, hogy a tör vény tilt ja
olyan sza bá lyok nak a költ ség ve té si tör vény be való fel vé -
te lét, ame lyek ter mé sze tük nél fog va kü lön tör vény ho za ta -
lát igény lik, te hát az úgy ne ve zett ve gyes ren del ke zé se ket
nem le he tett vol na a költ ség ve té si tör vénybe fog lal ni. Ma -
gya ry Zol tán a költ ség ve té si jog ról  szóló köny vé ben ki fej -
tet te azon ban, hogy ez a né zet el vi leg nem helyt ál ló és nem 
is fe lel meg a ma gyar jogi gya kor lat nak. A költ ség ve tés re
vo nat ko zó ál lás pont ját a kö vet ke zõk ben fog lal ta össze: „A 
költ ség ve tés az ál lam ház tar tás ra néz ve te hát sok kal több,
mint olyan pénz ügyi sza bály, amely a ki adá sok és be vé te -
lek egyen sú lyá nak biz to sí tá sá ra szol gál. ... A költ ség ve tés
... az összes ál la mi fel ada tok mér le ge lé sét és rend sze res
össze fog la lá sát je len ti.” A költ ség ve té si tör vénnyel kap -
cso lat ban pe dig ki fej tet te, hogy „a ma gyar tör vények közt
az al kot mány jog szem pont já ból nincs kü lönb ség. ... En nek 
kö vet kez té ben költ ség ve té si tör vényeink jogi szem pont -
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ból egyen lõ mi nõ sé gû ek az összes töb bi ek kel. A költ ség -
ve té si tör vénynek van nak sa já tos sá gai, de azok a jogi ter -
mé sze tét nem érin tik.” (Ma gya ry Zol tán: A ma gyar ál lam
költ ség ve té si joga, Bu da pest 1923, 90, 127, 130–131.).

b) A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság ban az al kot mány
rész le tes sza bá lyo kat ha tá roz meg a költ ség ve tés rõl. A né -
met költ ség ve té si jog tör té ne té ben meg ha tá ro zó je len tõ sé -
gû kér dés nek nem a költ ség ve té si tech ni ka fej lõ dé sét, ha -
nem a nép kép vi se let és a kor mány kö zöt ti küz del met te -
kin tik. En nek meg fele lõen alap ve tõ fon tos sá gú az al kot -
mány 110. cik ke, amely sze rint a köz pon ti költ ség ve tést
tör vény ha tá roz za meg. Az al kot mány meg szab ja a költ -
ség ve tés tar tal mát és idõ tar ta mát is. A költ ség ve té si jog -
nak az 1960-as évek má so dik fe lé ben vég re haj tott re form -
ja ered mé nye ként – az ame ri kai pél dát kö vet ve – a kor -
mány el len õr zé se mel lett a költ ség ve tés nek a gaz da ság irá -
nyí tá si esz köz jel le ge, a ter ve zés ke rült elõ tér be (Ma unz,
110. cikk Rdn. 1–7, in: Ma unz-Dü rig: Grund ge setz).

A né met szo ci á lis pi ac gaz da ság rend sze ré ben az ál lam a 
pénz ügyi esz kö zök nek a fel hasz ná lá sá val irá nyít ja a gaz -
da sá got, és az ál la mi ki adá sok fon tos sze re pet ját sza nak.
Az ál la mi ki adá sok (meg ren de lé sek, szub ven ci ók) meg ha -
tá ro zá sa a költ ség ve tés fon tos té má ja. Ko ráb ban a szigo -
rúan vett költ ség ve té si té má kon túl me nõ, konk rét cé lok
meg ha tá ro zá sát tar tal ma zó elõ írások fel vé te lét azért til tot -
ták, mert meg akar ták aka dá lyoz ni a kor mány moz gá si
sza bad sá gá nak a kor lá to zá sát. Az ál lam gaz da ság irá nyí tó
sze re pé nek nö ve ke dé se kö vet kez té ben a költ ség ve té si té -
mák kö tött sé ge új je len tést ka pott. El té rés van a rö vi debb
idõt át fo gó költ ség ve té si ki adá si rend szer és a hosszabb
idõ re  szóló gaz da ság po li ti kai dön té sek kö zött. Ezért a
költ ség ve té si tör vény mel lett szá mos olyan tör vényt is
meg al kot nak, ame lyek ben eze ket a – költ ség ve tés sel szo -
ros össze füg gés ben álló, de nem egy adott költ ség ve té si
idõ szak ra (egy évre) vo nat ko zó – gaz da ság po li ti kát meg -
va ló sí tó konk rét sza bá lyo kat meg ha tá roz zák (Ba du ra:
 Staatsrecht, Mün chen 1996. 2. Aufl. 673–675, 683–686.).

Az ál lam ház tar tás mér le gé ben csak szi go rú an a pénz -
ügyi egyen súly kér dé sei sze re pel nek. Ez zel szem ben a
költ ség ve té si tör vény ben elõ for dul hat nak – a költ ség ve té -
si tör vény gaz da ság irá nyí tá si sze re pe  miatt – olyan ren del -
ke zé sek is, ame lyek az ál lam pol gá rok jo ga it és kö te les sé -
ge it is meg ha tá roz hat ják, an nak el le né re, hogy a költ ség -
ve té si tör vény tárgy kö re az Al kot mány 110. cik ké nek
(IV) be kez dé se sze rint kö tött, és ebbe a kör be nem fér né -
nek be ál lam pol gá rok ra köz vet len ha tás sal lévõ sza bá lyok
(Kis ker: Sta ats ha us halt, in: Isen see-Kirch hof: Hand buch
des Sta ats rechts, He i del berg 1999, Bd. IV. 248.).

A né met Al kot mány bí ró ság a költ ség ve tés al kot mány -
jo gi kér dé se i rõl több fon tos ha tá ro za tot ho zott. Ki mond ta,
hogy az ál lam ház tar tás mér le ge és a költ ség ve té si tör vény
egy ség ben bí rá lan dók el; a költ ség ve té si tör vény jog sza -
bály, amely az ál la mi pénz esz kö zök fö lött meg ha tá ro zott
fel té te lek mel lett tör té nõ ren del ke zés re jo go sult sá got ál la -
pít meg, de egy út tal fe le lõs sé gi ala pot is meg te remt
[BVerf GE 20, 56, (90–91.)]. Az Al kot mány bí ró ság hang -

sú lyo san ki mond ta, hogy a költ ség ve tést a tör vényhozó
ha tá roz za meg és a par la ment nek al kot má nyos kö te les sé ge 
el len õriz ni, mi ként haj tot ta vég re a kor mány a költ ség ve -
tést [BVerf GE 45, 1, (32.)]. Az Al kot mány bí ró ság is ki -
emel te a költ ség ve tés gaz da sá gi terv jel le gét. Rá mu ta tott
ugyan ak kor arra, hogy a költ ség ve tés rö vid idõ tar tam ra
szól, ez zel szem ben a gaz da sá gi cél ki tû zé sek hosszabb tá -
vú ak, és az azok meg va ló sí tá sát szol gá ló jog sza bá lyok nak
hosszabb ide ig kell ér vé nye sül ni ük; ez az el té rés a jog al -
ko tás ban fe szült sé gek hez ve zet het [BVerf GE 79, 311,
(328–331.)].

A költ ség ve té si kér dé sek al kot mány jo gi elem zé se alap -
ján fel hív ják a fi gyel met arra a ve szély re, hogy a költ ség -
ve té si tör vényen kí vül meg ho zott, a gaz da ság po li ti kát
szol gá ló tör vények csök ken tik a költ ség ve té si tör vény je -
len tõ sé gét, és a par la ment nek a kor mánnyal szem ben a
pénz ügyek te kin te té ben a költ ség ve té sen ke resz tül gya ko -
rolt el len õr zé si le he tõ sé gét (Isen see: Bud get recht des Par -
la ments zwis chen Sche in und Sein, Ju ris ten Ze i tung 2005,
977, 979).

c) Auszt ri á ban az al kot mány 51. cik ke sze rint a költ -
ség ve tés rõl a par la ment tör vényt hoz. A (3) be kez dés tar -
tal mi meg ha tá ro zá so kat is meg fo gal maz.

Az oszt rák gya kor lat ban is a gaz da ság irá nyí tás egyik
esz kö ze ként hasz nál ják a köz pon ti költ ség ve tést [Wen ger
(Hrsg.): Grund riß des ös ter re i chis chen Wirts chafts rechts,
Wien 1990, Bd. II. 152–155.]. Az oszt rák al kot mány jo gi
iro da lom ér tel me zé se sze rint a költ ség ve té si tör vény köz -
vet le nül az ál lam pol gá rok szá má ra jo go kat és kö te le zett -
sé ge ket nem ha tá roz hat meg (Ada mo vich, Funk, Hol zin -
ger: Ös ter re i chis ches Sta ats recht, Wien 1998, Bd. II. 31.).

d) Az an gol al kot má nyos rend szer alap ve tõ té te le i hez
tar to zik, hogy a kor mány sem adót nem vet het ki, sem
pénzt nem költ het el a par la ment hoz zá já ru lá sa nél kül. Az
1990-es évek ben vég re haj tott re form egyik fon tos ele me -
ként a költ ség ve tést a gaz da ság po li ti kai cé lok meg va ló sí -
tá sá nak szol gá la tá ba ál lít ják. Bár a költ ség ve té si tör vény
jogi jel le gé re vo nat ko zó an nincs ki ala kult bí rói gya kor lat,
– vi szony lag nem ré gen – a költ ség ve té si tör vény alap ján
bí rói íté let dön tött ar ról, sza bály sze rû en hasz nál ta-e fel a
kor mány az ál la mi pénz esz kö zö ket (Da in tith, The Exe cu -
ti ve in the Cons ti tu ti on, Ox ford 1999, 104–105, 152–154,
169–170, 205.).

e) Fran cia or szág ban az al kot mány 34. cik ke sze rint a
par la ment ha tá roz za meg a költ ség ve tést, a költ ség ve tés re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat or ga ni kus tör vény tar tal -
maz za. A költ ség ve té si tör vények tar tal mát az or ga ni kus
tör vény meg szab ja, és az et tõl el té rõ en a költ ség ve té si tör -
vénybe fel vett ren del ke zé se ket alkot mány elle nesnek te -
kin tik. A költ ség ve tés itt is az ál la mi gaz da ság po li ti ka
meg va ló sí tá sát szol gál ja (Mar ti nez, Mal ta: Dro it bud gé ta i -
re, Pa ris 1988, 2. éd. 72–73, 103–105, 147–152).

Az Al kot mány ta nács a költ ség ve té si tör vényrõl  szóló
or ga ni kus tör vény al kot má nyos sá gát vizs gál va nem ta lál ta 
alkot mány elle nesnek az or ga ni kus tör vény nek azt a ren -
del ke zé sét, amely a költ ség ve té si tör vény tar tal mát tá gan

2006/16. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1211



ha tá roz za meg (Dé ci si on n° 2001–48 DC du 25 ju il let
2001, 69–70. pont). Ezt az ér tel me zést tük rö zi az Al kot -
mány ta nács nak a 2006. évi költ ség ve té si tör vényre vo nat -
ko zó ha tá ro za ta is. Az Al kot mány ta nács nem ta lál ta
ugyan is al kot mány el le nes nek, hogy a tör vény – töb bek
kö zött – adó sza bá lyo kat mó do sí tott, és csak az olyan sza -
bá lyok alkot mány elle nességét ál la pí tot ta meg, ame lyek -
nek sem mi lyen pénz ügyi vo nat ko zá sa nem volt. A ha tá ro -
zat le szö gez te, hogy az Al kot mány ta nács hi va tal ból nem
vizs gál hat ta a tör vény más ren del ke zé se it (Dé ci si on
n° 2005–530 DC du 29 dé cemb re 2005, 90, 100,
103. pont).

A kül föl di sza bá lyok és a gya kor lat alap ján kö vet kez te -
tés ként azt le het meg ál la pí ta ni, hogy

– a költ ség ve té si tör vény fon tos esz köz a kor mány
pénz ügyi te vé keny sé gé nek par la ment ál tal tör té nõ el len õr -
zé sé hez,

– a költ ség ve té si tör vény tar tal mi lag szo ro san össze -
kap cso ló dott a gaz da ság irá nyí tás töb bi esz kö zé vel,

– a gaz da ság po li ti kai ele me ket tar tal ma zó, rö vid idõ -
tar tam ra  szóló költ ség ve té si tör vény és a gaz da ság po li ti kai 
cé lo kat meg va ló sí tó, hosszabb ide ig al kal ma zan dó jog sza -
bá lyok kö zött fe szült ség ke let kez het; az adott év adott sá -
gai  miatt a költ ség ve tés sel össze füg gés ben szük sé ges sé
vál hat olyan jog sza bá lyok nak a mó do sí tá sa, ame lyek
hosszabb távú gaz da ság po li ti kai cél ki tû zést szol gál nak,

– azok ban az or szá gok ban, ame lyek al kot mány ban ha -
tá roz zák meg a költ ség ve tés tar tal mi kö rét és idõ tar ta mát,
alkot mány elle nesnek te kin tik az olyan sza bá lyok nak a
költ ség ve té si tör vénybe való fel vé te lét, ame lyek nem fe -
lel nek meg az al kot má nyos elõ írásoknak.

7. Az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott ren del ke zé sek nem
áll nak össze füg gés ben an nak a költ ség ve té si tör vénynek a
tar tal má val, amely be be épít ve ke rül tek ki hir de tés re. Ezek
a nagy szám ban meg je le nõ ren del ke zé sek sok fé le jog vi -
szonyt, rész let kér dé sek ben sza bá lyoz nak. A költ ség ve té si
tör vény címe nem hív ja fel a fi gyel met a kér dé ses sza bá -
lyok ra. Ez a sza bá lyo zá si mód kü lö nö sen azért meg té vesz -
tõ, mert a költ ség ve té si tör vény sa já tos sze re pe és tár gya
 miatt a jog ala nyok nem té te le zik fel, hogy a költ ség ve tés
tárgy kö ré vel össze nem füg gõ sza bá lyok en nek a tör -
vénynek a ke re tei kö zött je len nek meg. Az in dít vá nyo zó
ál tal ki fo gás olt jog al ko tá si mód szer meg ne he zí ti, hogy a
nor ma cím zett jei meg is mer hes sék a sza bá lyo kat, és azok -
hoz tud ják iga zí ta ni ma ga tar tá su kat. Ezért az Al kot mány
2.  §-ának (1) be kez dé se alap ján meg kel lett ál la pí ta ni
ezek nek a jog sza bá lyok nak az alkot mány elle nességét.

8. Az in dít vány be ér ke zé sét köve tõen a költ ség ve té si
tör vénynek az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott

– 86.  §-ának (3) be kez dé sét, 87.  §-ának (1) be kez dé sét
és 120.  §-ának (3) be kez dé sét ha tá lyon kí vül he lyez te a
2005. évi XL. tör vény 3.  §-ának (2) be kez dé se,

– 91.  §-ának (1)–(18) és (29)–(32) be kez dé sét, va la -
mint 120.  §-ának (10)–(13) és (15) be kez dé sét ha tá lyon kí -

vül he lyez te a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXLVII. tör vény
29. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja.

Ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály alkot mány elle -
nességét az Al kot mány bí ró ság csak az Abtv. 38.  §-ában
meg ha tá ro zott bí rói kez de mé nye zés és a 48.  § alap ján elõ -
ter jesz tett al kot mány jo gi pa nasz ese té ben vizs gál ja. Az
adott ügy nem tar to zik egyik em lí tett eset kör be sem. Az
Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz -
zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat 31.  §-ának a) pont ja sze -
rint az Al kot mány bí ró ság meg szün te ti az el já rást, ha az in -
dít vány be nyúj tá sa után a vizs gá lat alá vont jog sza bály ha -
tá lyát vesz tet te. En nek megfele lõen meg kel lett szün tet ni
az el já rást a költ ség ve té si tör vény 86.  §-ának (3) be kez dé -
se, 87.  §-ának (1) be kez dé se, 120.  §-ának (3) be kez dé se,
91.  §-ának (1)–(18) és (29)–(32) be kez dé se, va la mint
120.  §-ának (10)–(13) és (15) be kez dé se te kin te té ben.

9. A ha tály ban ma ra dó jog sza bá lyok ra az elõ zõ ek ben ki -
fej tet tek sze rint az alkot mány elle nességet meg kel lett ál la pí -
ta ni, és eze ket a sza bá lyo kat meg kel lett sem mi sí te ni. Olyan
ese tek ben, ame lyek ben a vizs gált ren del ke zé sek más jog sza -
bá lyok mó do sí tá sá ról, ki egé szí té sé rõl szól nak, az Al kot -
mány bí ró ság a mó do sí tott, ki egé szí tett jog sza bály ra vo nat -
ko zó an hoz dön tést (így már az 58/B/1990. AB ha tá ro zat -
ban, ABH 1990, 211.). En nek meg fele lõen kell a je len eset -
ben a költ ség ve té si tör vény tá ma dott sza bá lyai ál tal mó do sí -
tott tör vények ren del ke zé se i nek alkot mány elle nességét
meg ál la pí ta ni, és a meg sem mi sí tést ki mon da ni.

A költ ség ve té si tör vény egyes tá ma dott sza bá lya it, az
in dít vány be adá sát kö ve tõ en mó do sí tot ták:

– a 99.  §-ban fog lalt ren del ke zés meg ha tá roz ta az
egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok
ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi XLVII. tör vény
10.  §-ának (1) be kez dé sét, az így meg ál la pí tott szö ve get
mó do sí tot ta az egyes egész ség ügyi tár gyú tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXI. tör vény 44.  §-a
(4) be kez dé sé nek b) pont ja,

– a 105.  §-ban fog lalt ren del ke zés meg ha tá roz ta az
egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 149/A.  §-át,
az így meg ál la pí tott 149/A.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ját
mó do sí tot ta az egyes egész ség ügyi tár gyú tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXI. tör vény 9.  §-a.

A meg sem mi sí tést ezek ben az ese tek ben értelemsze -
rûen a meg vál toz ta tott sza bály ra kell ki mon da ni.

Az Abtv. 43.  §-ának (1) be kez dé se sze rint azt a jog sza -
bályt, ame lyet az Al kot mány bí ró ság meg sem mi sít, az er -
rõl  szóló ha tá ro zat nak a hi va ta los lap ban való köz zé té te le
nap já tól nem le het al kal maz ni.

10. A fen ti ek nek meg fele lõen a ha tá ro zat ren del ke zõ
ré szé nek a kö vet ke zõ ket kel lett vol na tar tal maz nia:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy
– a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.

tör vény 11/A.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
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(8) be kez dé se; 19.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja; 23.  §-a;
26.  §-ának (2) be kez dé se; 41.  §-ának (1) be kez dé se;

– a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény 14.  §-a (1) be kez dé sé nek
q) pont ja; 51.  §-ának (7) be kez dé se; 53.  §-ának (1) be kez -
dé se;

– az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes
ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi XLVII.
tör vény 10.  §-ának az egyes egész ség ügyi tár gyú tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXI. tör vény
44.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já val mó do sí tott (1) be -
kez dé se;

– az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
143.  §-a, 146.  §-a, 146/A.  §-a, 146/B.  §-a, 149/B.  §-a,
149/C.  §-a, 149/D.  §-a; az egyes egész ség ügyi tár gyú tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXI. tör vény
9.  §-ával mó do sí tott 149/A.  §-a;

– a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény 9.  §-ának (3) be kez dé se;
9/C.  §-ának (6) be kez dé se;

– az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi
II. tör vény 2.  §-ának (10) be kez dé se;

– a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 117.  §-a (3) be kez dé sé -
nek a) pont ja és (6) be kez dé se; 120.  §-ának (4)–(6) be kez -
dé se
alkot mány elle nes, és e ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já tól
meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság 2005.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény
86.  §-ának (3) be kez dé se, 87.  §-ának (1) be kez dé se,
91.  §-ának (1)–(18) és (29)–(32) be kez dé se, va la mint
120.  §-ának (3) be kez dé se, (10)–(13) és (15) be kez dé se te -
kin te té ben az el já rást meg szün te ti.

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

Dr. Hol ló And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

1. Egyet ér tek a Ha tá ro zat 1. pont já ban a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi
CXXXV. tör vény (Kötv.) be ve ze tõ szö ve gé bõl a „va la -
mint an nak vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó an egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról,” szö veg rész alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá val és meg sem mi sí té sé vel, egy -
ben az erre vo nat ko zó ha tá ro za ti in do ko lás sal.

Eb bõl kö vet ke zõ en osz tom a Ha tá ro zat ál lás pont ját a
Ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze 2. és 3. pont já ban a Kötv.-nek
ki fe je zet ten az ál la mi költ ség ve tés re vo nat ko zó sza bá lya i -
hoz kap csolt egyéb tör vénymódosítások alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sa tár gyá ban.

Nem ér tek egyet a Ha tá ro zat 2. és 3. pont já ban fog lalt
tör vénymódosítások meg sem mi sí té sé vel.

2. Az Al kot mány 32/A.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben az
Al kot mány bí ró ság az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa
ese tén meg sem mi sí ti a tör vényeket és más jog sza bá lyo kat. 
Az Abtv. 43.  §-a ezt a szi go rú po zi tív sza bályt annyi ban
old ja, hogy az al kot mány sér tés meg ál la pí tá sa és a meg -
sem mi sí tés idõ be li leg el vál hat egy más tól, ha a jog biz ton -
ság, vagy az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér -
de ke ezt in do kol ja. (Ez gya kor la ti lag azt je len ti, hogy a pro 
fu tu ro meg sem mi sí tés ese tén, a meg sem mi sí tés be kö vet -
kez té ig, az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat, mint al kot mány -
sér tést „meg ál la pí tó” ha tá ro zat funk ci o nál...)

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá tól – az utó la gos nor -
ma kont roll ha tás kör ben el jár va – nem ide gen az al kot -
mány sér tés meg ál la pí tá sá nak és a meg sem mi sí té sé nek el -
vá lasz tott – pro fut uron túli – mér le ge lé se, azaz tel jes el vá -
lasz tá sa és en nek meg fele lõen ki zá ró lag az al kot mány sér -
tést meg ál la pí tó ha tá ro zat meg ho za ta la. [,,Az Al kot mány -
bí ró ság nak az in dít vány alap ján az alkot mány elle nesség
meg ál la pí tá sa mel lett dön te nie kel lett a (...) § meg sem mi -
sí té sé nek tár gyá ban.” – te hát nem csak a meg sem mi sí tés
idõ pont já ról: 797/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2003,
1437, 1440.]

Az alkot mány elle nesség Abtv.-ben sza bá lyo zott jog kö -
vet kez mé nye i nek al kal ma zá sa so rán az Al kot mány bí ró ság 
kö vet ke ze te sen ér vé nye sí tet te (és ér vé nye sí ti) a jog biz ton -
ság kö ve tel mé nyét. Több ha tá ro za tá ban ki fej tet te, hogy a
jog biz ton ság kö ve tel mé nye i nek ér vé nye sí té sé tõl az Al -
kot mány bí ró ság sa ját mû kö dé se kö ré ben sem te kint het el:
min den egyes – alkot mány elle nességet meg ál la pí tó – ha -
tá ro za tá ban kü lön-kü lön kell mér le gel nie azt, hogy a jog -
biz ton ság al kot má nyos kö ve tel mé nye az alkot mány elle -
nesség kö vet kez mé nye i nek le vo ná sa te kin te té ben mi lyen
dön tést kí ván: „A jog sza bály alkot mány elle nességének
kö vet kez mé nye it min den eset ben úgy kell ren dez ni, hogy
az jog biz ton ság hoz ve zes sen.” (ABH 2003, 1441.)

Az Al kot mány bí ró ság – fen ti idé zett – ha tá ro za tá ban
meg ál la pí tot ta, hogy a vizs gált tör vény már több mint két
éve ha tá lyos, jog vi szo nyok szé les köre jött lét re ren del ke -
zé sei alap ján, ezért az adott tör vényszakasz „...meg sem mi -
sí té se tör tén jék az ex tunc vagy ex nunc ha tállyal, már le -
zárt jog vi szo nyok tö me gé nek fe lül vizs gá la tát ered mé -
nyez né, bi zony ta lan sá got okoz na a jog al kal ma zás ban. Az
alkot mány elle nesség kö vet kez mé nye i nek ily mó don tör té -
nõ ren de zé se sér te né a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét. Erre
te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a (...) §-ának meg sem mi -
sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.” [ABH 2003,
1441. – a ha tá ro zat hi vat ko zik há rom ko ráb bi ha tá ro zat ra
is: 2/1991. (I. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 375, 376.;
18/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 399, 400.;
723/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 1999, 795, 799–800.]

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány sér tést meg ál la pí tó
dön tést ho zott a jog sza bály ki hir de té sét köve tõen, a ha -
tály ba lé pés te kin te té ben, az „éssze rû idõ” al kot má nyos sá -
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gi (al kot mány bí ró sá gi) kö ve tel mé nyé nek fi gyel men kí vül
ha gyá sa  miatt. (723/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 1999,
795.)

Meg ál la pí tó ha tá ro za tot ho zott az Al kot mány bí ró ság a
vissza ha tó ha tá lyú kö te le zé se ket tar tal ma zó (119/B/1992.
AB ha tá ro zat, ABH 1997, 567.), va la mint az év kö zi adó te -
her csök ken tést elõ író jog sza bály (64/B/1997. AB ha tá ro -
zat, ABH 1998, 954.) al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la ta so -
rán. Ez utób bi ügy ben az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot -
ta, hogy az 1996. már ci us 27-én ki hir de tett ön kor mány za ti
ren de let 1996. de cem ber 31-éig alkot mány elle nes volt.

Az Al kot mány bí ró ság nak az al kot mány sér tés meg ál la -
pí tá sá nak a meg sem mi sí tés tõl el vá lasz tott ön ál ló al kot -
mány bí ró sá gi dön tést ered mé nye zõ mér le ge lé sei jel lem -
zõ en a jog biz ton sá gi mér cén, de adott eset ben ún. „éssze -
rû sé gi” mér cén, a jog biz ton ság vé del mét nem szol gá ló
meg sem mi sí tés mel lõ zé sén ala pul tak.

A je len ügy ben is al kal maz ni kel lett vol na, alap ve tõ en a
jog ál lam meg ha tá ro zó mér cé jé re, a jog biz ton ság ra te kin -
tet tel, az al kot mány sér tés meg ál la pí tá sá nak és meg sem mi -
sí té sé nek el vá lasz tó mér le ge lé sét az Al kot mány 32/A.  §
(2) be kez dé se és az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé se vi szo -
nyá ban, ez utób bi al kot má nyi ren del ke zés elõ tér be he lye -
zé sé vel.

A Ha tá ro zat meg ál la pít ja, hogy a rész le ges köz jo gi ér -
vény te len sé gen ala pu ló meg sem mi sí té sek, a „... fel so rolt
tör vényi ren del ke zé sek meg sem mi sí té se nem érin ti a meg -
sem mi sí tett tör vénnyel mó do sí tott (meg vál toz ta tott) tör -
vények – és a meg sem mi sí tett tör vényi ren del ke zé sek ál tal 
a jog rend szer ben vég re haj tott más vál to zá sok, mó do sí tá -
sok, kü lö nö sen a ha tá lyon kí vül he lye zé sek – ér vé nyes sé -
gét.” (Ha tá ro zat IV.3. pont)

A Ha tá ro zat ban al kal ma zott meg sem mi sí tés el tér az Al -
kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la tá tól, ne ve ze te sen: az al -
kot mány sér tõ mó do sí tó és mó do sí tott jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek együt tes meg sem mi sí té sé tõl. [Meg jegy zem, hogy
a je len ügy ben en nek al kal ma zá sát – hi vat koz va a meg -
sem mi sí tés re irá nyu ló in dít vány el uta sí tá sá nak egy ko ráb -
bi al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat ál ta lam idé zett in do ko lá sá -
ra is (ABH 2003, 1441.) – szin tén nem tud tam vol na el fo -
gad ni.]

Te kin tet tel arra, hogy az adott ügy ben ki zá ró lag for mai
al kot mány sér tés meg ál la pí tá sá ra ke rült sor, ele gen dõ lett
vol na a Kötv.-hez kap csolt tör vény al ko tá si el já rás alkot -
mány elle nességének ki mon dá sa, a mó do sí tó ren del ke zé -
sek meg sem mi sí té sé nek mel lõ zé sé vel. A mó do sí tó ren del -
ke zé sek köz jo gi funk ci ó ja ugyan is az zal tel je se dés be
ment, hogy a mó do sí tó nor má kat a mó do sí tott tör vények
ré szé vé tett ék.

Egy ilyen tar tal mú ha tá ro zat ban in do kolt lett vol na arra
is utal ni, hogy a köz jo gi ér vény te len ség a jö võ ben a mó do -
sí tott sza bá lyok meg sem mi sí té sét is ered mé nyez he ti. Az
Al kot mány bí ró ság nak a ki zá ró lag köz jo gi ér vény te len sé -
gen (for mai al kot mány sér té sen) ala pu ló dön té sei ugyan ak -
kor nem nél kü löz he tik az idõ mú lás, a lét re jött, tel je se dés -

be ment jog vi szo nyok fenn ál lá sá nak té nyét, mint a meg -
sem mi sí tés mér le ge lé si szem pont ja it.

3. Az in dít vány el bí rá lá sá nak má sod la gos mér le ge lé si
szem pont ja ként fi gyel met ér de mel he tett vol na az al kot má -
nyos szer vek kö zöt ti együtt mû kö dé si kö te le zett ség re
[8/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 54.; 52/1997.
(I. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 345.] te kin tet tel az, hogy 
„... az el múlt ti zen öt év so rán (kü lö nö sen az utol só 7–8 év -
ben) va ló já ban gya kor lat tá vált ...” (Ha tá ro zat IV.1. pont)
tör vényszerkesztési el já rás al kot mány sér tõ vol tát ál la pít ja
meg az Al kot mány bí ró ság. Elsõ al ka lom mal ál lí tot ta fel a
költ ség ve tés jó vá ha gyá sa tár gyá ban az Al kot mány 19.  §
(3) be kez dés d) pont já ra ala pí tott mér cét, e tör vény ki emelt 
al kot má nyos sá gi vé del mét. A for mai alkot mány elle nesség 
új oká nak meg ha tá ro zá sa az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat -
ban, mint le het sé ges meg ol dás, az ún. „ha lasz tott jog kö -
vet kez mény” al kal ma zá sa. [29/1997. (IV. 19.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1997, 122.] A je len ügy re ve tít ve ez azt je len ti,
ha a költ ség ve té si tör vény a jö võ ben az e Ha tá ro za tá ban
meg ál la pí tott for mai al kot mány sér tés ben szen ved, az ala -
pot ad a tör vény meg sem mi sí té sé re.

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

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

Dr. Bagi Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
5/2006. (II. 15.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé re irá -
nyu ló in dít vá nyok, va la mint al kot mány jo gi pa na szok alap -
ján – dr. Bagi Ist ván, dr. Er dei Ár pád és dr. Kiss Lász ló al -
kot mány bí ró kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta az aláb bi

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a he lyi ön -
kor mány za ti kép vi se lõk jog ál lá sá nak egyes kér dé se i rõl
 szóló 2000. évi XCVI. tör vény 5.  § e) pont ja alkot mány -
elle nes, ezért azt meg sem mi sí ti.
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2. Az Al kot mány bí ró ság a he lyi ön kor mány za ti kép vi se -
lõk jog ál lá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 2000. évi XCVI.
tör vény 5.  § e) pont ja konk rét ügy ben való al kal ma zá sá nak
meg til tá sa iránt be nyúj tott in dít vá nyo kat el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a he lyi ön kor mány za ti kép vi -
se lõk jog ál lá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 2000. évi
XCVI. tör vény 10.  § (3) be kez dé se, va la mint a 11.  § (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 nyu ló in dít vá nyo kat el uta sít ja.

4. Az Al kot mány bí ró ság a Ba ra nya Me gyei Bí ró ság
Pk. 61.020/2003/2. szá mú, a Tol na Me gyei Bí ró ság
Pk. 20.149/2003/3. szá mú, a Tol na Me gyei Bí ró ság
Pk. 20.144/2003/3. szá mú és a Gyõr-Mo son-Sop ron Me -
gyei Bí ró ság Kpk. 20.093/2003/5. szá mú jog erõs vég zé sé -
vel el bí rált ügyek ben be nyúj tott al kot mány jo gi pa na szo -
kat vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz szá mos in dít vány ér ke zett,
amely ben az in dít vá nyo zók a he lyi ön kor mány za ti kép vi se -
lõk jog ál lá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 2000. évi XCVI.
tör vény (a továb biak ban: Ökj.tv.) 5.  § e) pont ja, va la mint
11.  § (2) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá -
sát és meg sem mi sí té sét kér ték. Az Al kot mány bí ró ság az in -
dít vá nyo kat egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

Az in dít vá nyo zók az Ökj.tv. tá ma dott sza ka sza it alap -
ve tõ en azért sé rel me zik, mert ál lás pont juk sze rint a ren del -
ke zés az egész ség ügyi szol gál ta tást az ön kor mány zat tal
kö tött szer zõ dés alap ján vég zõ há zi or vo so kat alkot mány -
elle nesen zár ja ki az ön kor mány za ti kép vi se lõi tiszt ség vi -
se lé sé bõl, ille tõ leg az ön kor mány za ti bi zott sá gok te vé -
keny sé gé bõl.

2. Az Ökj.tv. 5.  § e) pont ja alap ján nem le het ön kor -
mány za ti kép vi se lõ, aki, il let ve aki nek a sze mé lyes köz re -
mû kö dé sé vel mû kö dõ gaz da sá gi tár sa ság ön kor mány za ti
fel ada tot a kép vi se lõ-tes tü let tel, a köz gyû lés sel (a továb -
biak ban együtt: kép vi se lõ-tes tü let) vagy a kép vi se lõ-tes tü -
let szer vé vel kö tött vál lal ko zá si, meg bí zá si szer zõ dés
vagy mun ka szer zõ dés alap ján lát el.

a) Az in dít vá nyo zók több sé ge sze rint a tá ma dott ren -
del ke zés sér ti az Al kot mány 70.  § (1) be kez dé sé ben sza bá -
lyo zott passzív vá lasz tó jo got, mert kor lá toz za a ha tá lya alá 
tar to zó sze mé lye ket ab ban, hogy ön kor mány za ti kép vi se -
lõ vé vá laszt ha tók le gye nek. Egyes in dít vá nyo zók az Al -
kot mány 70.  § (4) be kez dé sé ben sza bá lyo zott köz hi va -
tal-vi se lés hez való jog sé rel mé ben je löl ték meg a vi ta tott

sza bály alkot mány elle nességét. Ál lás pont juk sze rint az al -
kot má nyos jog sé rel me az zal va ló sul meg, hogy az Ökj.tv.
5.  § e) pont ja az érin tett sze mé lye ket al kot má nyos in dok
nél kül zár ja ki a köz hi va ta li tiszt ség vi se lé sé bõl.

b) A vi ta tott ren del ke zés alkot mány elle nességének in -
dok lá sa ként több in dít vá nyo zó is hi vat ko zik az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott jog ál la mi ság ból
fo lyó jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek sé rel mé re. Ál lás -
pont juk sze rint mi vel az Ökj.tv. nem ha tá roz za meg egy ér -
tel mû en azok kö rét, akik re az össze fér he tet len sé gi ok vo -
nat ko zik, olyan mér ték ben te szi ki szá mít ha tat lan ná az
össze fér he tet len ség ér vé nye sít he tõ sé gét, amely a jog al kal -
ma zás so rán nem old ha tó fel. Ilyen nem egy ér tel mû, jog ér -
tel me zés sel fel nem old ha tó tény ál lá si elem ként je lö lik
meg az ön kor mány za ti fel ada tot el lá tó gaz da sá gi tár sa ság -
ban való sze mé lyes köz re mû kö dés fo gal mát.

c) Az in dít vá nyo zók több sé gé nek ál lás pont ja sze rint a
ki fo gás olt sza kasz sér ti az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt egyen lõ el bá nás (a hát rá nyos meg kü lön -
böz te tés ti lal má nak) kö ve tel mé nyét. Az in dít vá nyo zók
több sé ge a jog egyen lõ ség sé rel mét ab ban lát ja, hogy amíg
a vi ta tott ren del ke zés alap ján a egész ség ügyi alap el lá tá si
fel ada to kat vál lal ko zás ban te rü le ti el lá tá si fe le lõs ség gel
el lá tó, ille tõ leg gaz da sá gi tár sa ság „sze mé lyes köz re mû -
kö dõ je ként” el lá tó há zi or vos te vé keny sé ge össze fér he tet -
len a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõi meg bí za tás sal, ad dig 
an nak a kép vi se lõ-tes tü let ál tal ki ne ve zett há zi or vos nak a
te vé keny sé ge, aki köz al kal ma zot ti jog vi szony ban lát ja el a 
há zi or vo si fel ada to kat, nem mi nõ sül össze fér he tet len nek.
Hol ott ez utób bi há zi or vo sok füg gõ sé ge az ön kor mány zat -
tól és köz vet le nül a kép vi se lõ-tes tü let tõl sok kal erõ sebb,
mint a vál lal ko zó há zi or vo so ké.

Egyik in dít vá nyo zó emel lett a vi ta tott sza bály to váb bi
diszk ri mi na tív ele me i re is rá mu tat. Az in dít vá nyo zó ál lás -
pont ja sze rint hát rá nyos meg kü lön böz te tést tar tal maz a
ren del ke zés a miatt is, mert csak az ön kor mány za ti fel ada -
tot gaz da sá gi tár sa sá gi for má ban el lá tó szer ve zet ben való
sze mé lyes köz re mû kö dést mi nõ sí ti a tör vény az ön kor -
mány za ti kép vi se lõi meg bí za tás sal össze fér he tet len nek.
Ha az ön kor mány zat a fel ada tot költ ség ve té si in téz mény
vagy köz hasz nú szer ve zet (ala pít vány, köz hasz nú tár sa -
ság) út ján lát ja el, a szer ve zet te vé keny sé gé ben sze mé lye -
sen köz re mû kö dõk ese té ben a gaz da sá gi össze fér he tet len -
sé get meg ala po zó in do kok ugyan úgy fenn áll nak, mint a
gaz da sá gi tár sa ság ese tén.

Ez az in dít vá nyo zó az 54/1995. (IX. 15.) AB ha tá ro zat ra 
hi vat ko zás sal rá mu tat arra is, hogy a vi ta tott sza bály azért
is sér ti az Al kot mány 70/A.  §-át, mert kü lön bö zõ jogi hely -
zet ben levõ jog ala nyo kat egyen lõk ként ke zel és az egyen -
lõt le nek azo nos sza bá lyo zás alá vo ná sa sér ti az egyen lõ el -
bá nás kö ve tel mé nyét.

d) Egyes in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint az Ökj.tv.
5.  § e) pont ja – az ál tal, hogy a ben ne fog lalt össze fér he tet -
len sé gi sza bály kö vet kez té ben a há zi or vos vá lasz ta ni
kény sze rül az ön kor mány za ti kép vi se lõi meg bí za tás és a
fog lal ko zá sa kö zött és a kép vi se lõi meg bí za tás ér de ké ben
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fel kell hagy nia fog lal ko zá sá val, vál lal ko zá sá val – sér ti az
Al kot mány 70/B.  §-ában sza bá lyo zott, a fog lal ko zás sza -
bad meg vá lasz tá sá hoz való jo got és a 9.  § (2) be kez dé se
sze rin ti vál lal ko zás hoz való jo got, és ez ál tal az Al kot mány 
13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt tu laj don jo got is, ami az
egyé ni cse lek vé si au to nó mia alap ja.

e) A be nyúj tott in dít vá nyok kö zül több tá mad ta az
Ökj.tv. 5.  § e) pont ját az Al kot mány nak a he lyi ön kor -
mány za tok ra vo nat ko zó 42.  §-ával, 44.  § (1) be kez dé sé vel, 
il let ve a 44.  § egé szé vel, 44/A.  § (1) be kez dés a) és
b) pont já val, va la mint 44/C.  §-ával össze füg gés ben. Az in -
dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint az Ökj.tv. 5.  § e) pont ja
szük ség te le nül avat ko zik bele a he lyi köz élet mû kö dé sé -
be, ez ál tal csor bít ja a vá lasz tó pol gá rok nak a he lyi ön kor -
mány zás hoz való jo gát (42.  §), mi vel kor lá toz za a he lyi
kö zös sé gek tag ja it ab ban, hogy sza ba don el dönt sék, kit
tar ta nak mél tó nak arra, hogy a kö zös dön té sek meg ho za ta -
lá nál a kép vi se le tü ket el lás sa, így a vá lasz tó pol gá rok nem
dönt het nek sza ba don az ál ta luk vá lasz tott kép vi se lõ-tes tü -
let sze mé lyi össze té te lé rõl. Ezen össze fér he tet len sé gi sza -
bály kö vet kez té ben sé rül nek a he lyi ön kor mány za tok nak
az Al kot mány 44/A.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott alap -
jo gai is, mi vel a vi ta tott össze fér he tet len sé gi sza bály kor -
lá toz za az ön kor mány za tot is ab ban, hogy sza ba don dönt -
sön az ön kor mány za ti fel ada tok vál la lá sá ról, az ön kor -
mány za ti fel ada tok el lá tá sá nak mód já ról. Egyik in dít vá -
nyo zó ál lás pont ja sze rint a vi ta tott sza bály ban meg fo gal -
ma zott össze fér he tet len sé gi okok sér tik az ön kor mány zat
szer zõ dés kö té si sza bad sá gát is. Az Al kot mány
44/C.  §-ának sé rel me az zal va ló sul meg, hogy az ön kor -
mány za tok alap jo ga i nak az itt vá zolt kor lá to zá sa nem az
or szág gyû lé si kép vi se lõk mi nõ sí tett több sé gé vel el fo ga -
dott tör vénnyel tör tént, ha bár az Ökj.tv. az ön kor mány za -
tok alap jo ga it kor lá to zó ren del ke zést tar tal maz.

f) Az in dít vá nyo zók egy ré sze az Ökj.tv. 5.  § e) pont ját
el len té tes nek tart ja az Al kot mány 8.  § (1) be kez dé sé vel,
amely az ál lam el sõ ren dû kö te le zett sé gét fo gal maz za meg
az em ber sért he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga i -
nak tisz te let ben tar tá sa és vé del me te rén. Két in dít vá nyo zó 
hi vat ko zott az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé re, ame lyet
– ál lás pont juk sze rint – az 5.  § e) pont az zal sért meg, hogy
az ed dig em lí tett al kot má nyos jo gok tar tal mát lé nye ge sen
és in do ko lat la nul kor lá toz za.

3. Több in dít vá nyo zó meg sem mi sí te ni kéri az Ökj.tv.
11.  § (2) be kez dé sét, amely az ön kor mány za ti kép vi se -
lõ-tes tü let bi zott sá gá nak nem kép vi se lõ tag já ra vo nat ko -
zó an tar tal maz össze fér he tet len sé gi ren del ke zé se ket. Nem 
le het a kép vi se lõ-tes tü let bi zott sá gá nak tag ja az Ökj.tv.
5.  §-ának ha tá lya alá tar to zó köz tiszt vi se lõ, tiszt ség vi se lõ
vagy egyéb sze mély. Az in dít vá nyo zók sze rint mi vel ez a
sza bály vissza utal az Ökj.tv. 5.  §-ára – ben ne az 5.  §
e) pont já ra – ez a ren del ke zés ugyan azon okok ból alkot -
mány elle nes, mint az Ökj.tv. 5.  § e) pont ja. Az in dít vá nyo -
zók rá mu tat nak arra is, hogy a jog al ko tó a ki fo gás olt
össze fér he tet len sé gi okok meg fo gal ma zá sa so rán nem volt 

te kin tet tel a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) 24.  § (2) be kez dé sé -
re, mely sze rint a bi zott sá gok ba in do kolt be vá lasz ta ni a
fel adat kör ében szol gál ta tást nyúj tó je len tõ sebb szer ve ze -
tek kép vi se lõ jét, tár sa dal mi szer ve zet kül dött jét, a szol gál -
ta tást igény be vevõ más ál lam pol gárt.

4. Az egyik in dít vá nyo zó alkot mány elle nesnek tart ja
az Ökj.tv. 10.  § (3) be kez dé sét is, amely ar ról ren del ke zik,
hogy össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sa  miatt be nyúj tott
jog or vos la ti ké re lem ese tén a bí ró ság nem pe res el já rás ban
ha tá roz, az érin tett ön kor mány za ti kép vi se lõ meg hall ga tá -
sa az el já rás ban a bí ró ság mér le ge lé sé tõl függ, és a bí ró ság
dön té se el len to váb bi jog or vos lat nak nincs he lye. Az
Ökj.tv.-nek ez a ren del ke zé se az in dít vá nyo zó sze rint sér ti
az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt, a tisz tes sé -
ges tár gya lás hoz való jo got. Te kin tet tel arra, hogy az
össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sa al kot má nyos alap jo got
érint, az ez zel össze füg gõ el já rás ra is vo nat ko zik az 57.  §
(1) be kez dés. Ez zel szem ben a bí ró ság tár gya lás tar tá sa
nél kül hoz za meg ha tá ro za tát, így az in dít vá nyo zó nak
nincs le he tõ sé ge az ér ve it ki fej te ni, a bí ró ság az össze fér -
he tet len ség ki mon dá sát ké rel me zõ köz igaz ga tá si hi va tal
ér vei alap ján hoz za meg a dön té sét. A bí rói ha tá ro zat el le ni 
fel leb be zés ki zá rá sa sér ti a jog or vos lat hoz való jo got is. A
jog or vos la ti jog kor lá to zá sa tár gyá ban az Al kot mány 57.  § 
(5) be kez dés nek meg fele lõen a je len lé võ or szág gyû lé si
kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za tá val dönt he tett vol na a 
jog al ko tó.

5. Az Ökj.tv. 5.  § e) pont já val össze füg gés ben be nyúj -
tott al kot mány jo gi pa na szok ban az in dít vá nyo zók azt kér -
ték, hogy az Al kot mány bí ró ság ál la pít sa meg a tá ma dott
tör vényi ren del ke zés alkot mány elle nességét az Al kot -
mány nak a je len ha tá ro zat ban meg je lölt ren del ke zé se i re
néz ve, és ál la pít sa meg az al kot mány jo gi pa na szok alap ját
ké pe zõ konk rét ügyek ben az 5.  § e) pont al kal maz ha tó sá -
gá nak ti lal mát. Az egyik in dít vá nyo zó az alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sát és az al kal ma zá si ti la lom ki mon dá -
sát kér te az Ökj.tv. 10.  § (3) be kez dé sé re néz ve is.

Az al kot mány jo gi pa na szo kat a
Haj dú-Bi har Me gyei Bí ró ság 20.255/2003/2.
Pest Me gyei Bí ró ság 2.Kpk.26.100/2003/4.
Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bí ró ság

 Pk.20.423/2003/3.
Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Bí ró ság

 1.Kpk.20.415/2003/5.
Pest Me gyei Bí ró ság 2.Kpk.26.161/2003/8.
Pest Me gyei Bí ró ság 2.Kpk.26.160/2003/3.
Ba ra nya Me gyei Bí ró ság Pk.61.020/2003/2.
Csong rád Me gyei Bí ró ság 4.Pk.20.337/2003/2.
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Bí ró ság

 Kpk.20.064/2003/6.
Fej ér Me gyei Bí ró ság Kpk.20.199/2003/2.
Tol na Me gyei Bí ró ság Pk.20.148/2003/4.
Tol na Me gyei Bí ró ság Pk.20/144/2003/3.
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Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Bí ró ság
 12.Pk.20.336/2003/5.

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bí ró ság
 19.Pk.20.473/2003/5.

Haj dú-Bi har Me gyei Bí ró ság 3.Pk.20.518/2003/2.
Tol na Me gyei Bí ró ság Pk.20.143/2003/5.
Tol na Me gyei Bí ró ság Pk.20.149/2003/3.
Ba ra nya Me gyei Bí ró ság Pk.61.027/2003/2.
Bács-Kis kun Me gyei Bí ró ság 5.Pk.20.571/2003/4.
Ba ra nya Me gyi Bí ró ság Pk.61.028/2003/2.
Jász-Nagy kun-Szo nok Me gyei Bí ró ság

 12.Pk.20.378/2003/4.
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Bí ró ság 

Kpk. 20.093/2003/5.
He ves Me gyei Bí ró ság 2.Pk.20.312/2003/3.
Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bí ró ság

 19.Pk.20.594/2003/5.
Pest Me gyei Bí ró ság 2.K.26.261/2003/6.
Pest me gyei Bí ró ság 2.Kpk.26.290/2003/3.
Veszp rém Me gyei Bí ró ság 8.Pk.20.545/2003/4.
Pest Me gyei Bí ró ság 2.Kpk.26.508/2003/3. szá mú,

össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló nem pe res
el já rás ban ho zott, jog erõs vég zés sel el bí rált ügyek ben
nyúj tot ták be.

6. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949.
évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi LXI. tör -
vény 7.  §-a 2004. má jus 1-jei ha tállyal mó do sí tot ta az Al -
kot mány 70.  §-át. A ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint a he lyi
ön kor mány za ti kép vi se lõi vá lasz tá so kon való rész vé tel re
vo nat ko zó ren del ke zés az Al kot mány 70.  § (2) be kez dé sé -
ben ke rült sza bá lyo zás ra, a köz hi va tal vi se lé sé re vo nat ko -
zó ren del ke zés pe dig az Al kot mány 70.  § (6) be kez dé sé -
ben ta lál ha tó. A két alap ve tõ jog gal kap cso la tos vizs gá la -
tot ezért az Al kot mány bí ró ság a 70.  § (2) be kez dés, va la -
mint (6) be kez dé sé re néz ve vé gez te el.

II.

1. Az Al kot mány nak az in dít vá nyok ban hi vat ko zott
sza ka szai:

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

„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.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„9.  § (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.”

„12.  § (2) Az ál lam tisz te let ben tart ja az ön kor mány za -
tok tu laj do nát.”

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

„42.  § A köz ség, a vá ros, a fõ vá ros és ke rü le tei, va la -
mint a me gye vá lasz tó pol gá ra i nak kö zös sé gét meg il le ti a
he lyi ön kor mány zás joga. A he lyi ön kor mány zás a vá lasz -
tó pol gá rok kö zös sé gét érin tõ he lyi köz ügyek ön ál ló, de -
mok ra ti kus in té zé se, a he lyi köz ha ta lom nak a la kos ság ér -
de ké ben való gya kor lá sa.”

„44.  § (1) A vá lasz tó pol gá rok a he lyi ön kor mány zást az
ál ta luk vá lasz tott kép vi se lõ tes tü let út ján, ille tõ leg he lyi
nép sza va zás sal gya ko rol ják.

(2) A kép vi se lõ-tes tü let tag ja i nak és a pol gár mes ter nek
a vá lasz tá sát – az idõ kö zi vá lasz tás ki vé te lé vel – az elõ zõ
ál ta lá nos vá lasz tást kö ve tõ ne gye dik év ok tó ber hó nap já -
ban kell meg tar ta ni.

(3) A kép vi se lõ-tes tü let meg bí za tá sa az ön kor mány za ti
ál ta lá nos vá lasz tás nap já ig tart. A je löl tek hi á nyá ban el ma -
radt vá lasz tás ese tén a kép vi se lõ-tes tü let meg bí za tá sa
meg hosszab bo dik az idõ kö zi vá lasz tás nap já ig. A pol gár -
mes ter meg bí za tá sa az új pol gár mes ter meg vá lasz tá sá ig
tart.

(4) A kép vi se lõ-tes tü let a meg bí za tá sá nak le jár ta elõtt
– a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek sze rint – ki mond hat ja a fel osz lá sát. A fel -
osz lás és a fel osz la tás [19.  § (3) bek. l) pont] a pol gár mes -
ter meg bí za tá sát is meg szün te ti.”

„44/A.  § (1) A he lyi kép vi se lõ tes tü let:

a) ön kor mány za ti ügyek ben ön ál ló an sza bá lyoz és
igaz gat, dön té se ki zá ró lag tör vényességi ok ból vizs gál ha -
tó fe lül,

b) gya ko rol ja az ön kor mány za ti tu laj don te kin te té ben a 
tu laj do nost meg il le tõ jo go kat, az ön kor mány zat be vé te le i -
vel ön ál ló an gaz dál ko dik, sa ját fe le lõs sé gé re vál lal koz hat,

(...)”

„44/C.  § A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló tör vény el fo -
ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma -
dá nak sza va za ta szük sé ges. Ugyan ilyen sza va zat aránnyal
el fo ga dott tör vény ben kor lá toz ha tók az ön kor mány za tok
alap jo gai.”

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

(...)

(5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan bí ró -
sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len, amely a
jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got – a jog -
vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben, az zal
ará nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har -
ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz hat ja.”
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„70.  § (2) 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
Eu ró 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 le ti az a jog, hogy a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk
és a pol gár mes te rek vá lasz tá sán vá laszt ha tó és – amennyi -
ben a vá lasz tás, il let ve a nép sza va zás nap ján a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dik – vá lasz tó le gyen, va la -
mint he lyi nép sza va zás ban és népi kez de mé nye zés ben
részt ve gyen. Pol gár mes ter ré és fõ vá ro si fõ pol gár mes ter ré
ma gyar ál lam pol gár vá laszt ha tó.”

(...)
„70.  § (6) Min den ma gyar ál lam pol gár nak joga van ah -

hoz, hogy rá ter mett sé gé nek, kép zett sé gé nek és szak mai
tu dá sá nak meg fele lõen köz hi va talt vi sel jen.”

„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 be ri, il let ve
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.

(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen
hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün te -
ti.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság a jog egyen lõ ség meg va ló su -
lá sát az esély egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sét cél zó in téz -
ke dé sek kel is se gí ti.”

„70/B.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek
joga van a mun ká hoz, a mun ka és a fog lal ko zás sza bad
meg vá lasz tá sá hoz.”

2. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vénynek (a továb biak ban: Abtv.) az al kot mány jo gi pa -
nasz ra vo nat ko zó sza bá lyai:

„48.  § (1) Az Al kot mány ban biz to sí tott jo ga i nak meg -
sér té se  miatt al kot mány jo gi pa nasszal for dul hat az Al kot -
mány bí ró ság hoz az, aki nek a jog sé rel me az alkot mány -
elle nes jog sza bály al kal ma zá sa foly tán kö vet ke zett be, és
egyéb jog or vos la ti le he tõ sé ge it már ki me rí tet te, ille tõ leg
más jog or vos la ti le he tõ ség nincs szá má ra biz to sít va.

(2) Az al kot mány jo gi pa naszt 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.”

3. Az Ötv.-nek az in dít vá nyo zók ál tal hi vat ko zott ren -
del ke zé sei:

„19.  § (1) A te le pü lé si kép vi se lõ a te le pü lés egé szé ért
vál lalt fe le lõs ség gel kép vi se li a vá lasz tó i nak az ér de ke it.
Részt ve het a kép vi se lõ-tes tü let dön té se i nek elõ ké szí té sé -
ben, vég re haj tá suk szer ve zé sé ben és el len õr zé sé ben. A te -
le pü lé si kép vi se lõk jo gai és kö te les sé gei azo no sak. A te le -
pü lé si kép vi se lõ az ala ku ló ülé sen, il let ve a meg vá lasz tá -
sát kö ve tõ ülé sen a 32.  § sze rint es küt tesz.”

„24.  § (2) A bi zott ság ba in do kolt be vá lasz ta ni a fel adat -
kö re sze rin ti te rü le ten szol gál ta tást nyúj tó je len tõ sebb
szer ve zet kép vi se lõ jét, tár sa dal mi szer ve zet kül dött jét, a
szol gál ta tást igény be vevõ más vá lasz tó pol gárt.”

4. Az Ökj.tv.-nek az Al kot mány bí ró ság ál tal vizs gált
ren del ke zé sei:

„5.  § Az ön kor mány za ti kép vi se lõ nem le het:

(...)

e) aki, il let ve aki nek a sze mé lyes köz re mû kö dé sé vel
mû kö dõ gaz da sá gi tár sa ság ön kor mány za ti fel ada tot a
kép vi se lõ-tes tü let tel vagy a kép vi se lõ-tes tü let szer vé vel
kö tött vál lal ko zá si, meg bí zá si szer zõ dés vagy mun ka szer -
zõ dés alap ján lát el,

(...)”

„10.  § (1) Az érin tett ön kor mány za ti kép vi se lõ az össze -
fér he tet len sé gét meg ál la pí tó, ille tõ leg a meg bí za tá sa meg -
szû né sét a 2.  § e) pont ja alap ján ki mon dó kép vi se lõ-tes tü -
le ti ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát kér he ti – jog sza bály sér tés re
hi vat ko zás sal – a ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na -
pon be lül a fõ vá ro si, me gyei bí ró ság tól.

(2) A fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a
fõ vá ro si, me gyei bí ró ság nál kez de mé nyez he ti az ön kor -
mány za ti kép vi se lõ össze fér he tet len sé gé nek a ki mon dá -
sát, ha a kép vi se lõ-tes tü let nem dönt az össze fér he tet len -
ség rõl vagy dön té se jog sza bály sér tõ.

(3) A bí ró ság a ké re lem rõl – an nak be ér ke zé sé tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül – nem pe res el já rás ban, há rom hi va tá -
sos bí ró ból álló ta nács ban ha tá roz. A bí ró ság az érin tett
ön kor mány za ti kép vi se lõt, a pol gár mes tert vagy a ke re set -
tel meg tá ma dott ha tá ro za tot hozó kép vi se lõ-tes tü let kép -
vi se lõ jét, ille tõ leg a ke re set elõ ter jesz tõ jét meg hall gat hat -
ja. A bí ró ság dön té se el len to váb bi jog or vos lat nak he lye
nincs.”

„11.  § (2) A bi zott ság tag ja nem le het az 5.  §-ban meg -
ha tá ro zott köz tiszt vi se lõ, tiszt ség vi se lõ vagy egyéb sze -
mély.”

III.

Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy a be -
nyúj tott al kot mány jo gi pa na szok meg fe lel nek-e az Abtv.
ál tal az al kot mány jo gi pa nasszal szem ben tá masz tott kö -
ve tel mé nyek nek.

Az Abtv. 48.  § (1) be kez dé se sze rint az Al kot mány ban
biz to sí tott jo ga i nak meg sér té se  miatt al kot mány jo gi pa -
nasszal for dul hat az Al kot mány bí ró ság hoz az, aki nek a
jog sé rel me az alkot mány elle nes jog sza bály al kal ma zá sa
foly tán kö vet ke zett be, és egyéb jog or vos la ti le he tõ sé ge it
ki me rí tet te, ille tõ leg más jog or vos la ti le he tõ ség nincs szá -
má ra biz to sít va. A (2) be kez dés ér tel mé ben az al kot mány -
jo gi pa naszt a jog erõs ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott
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60 na pon be lül le het az Al kot mány bí ró ság hoz írás ban be -
nyúj ta ni.

Azok nak az al kot mány jo gi pa na szok nak az ese té ben,
ame lyek nél a bí ró sá gi vég zés bõl nem volt meg ál la pít ha tó,
hogy az in dít vá nyo zó az al kot mány jo gi pa naszt az Abtv.
48.  § (2) be kez dé sé ben írt ha tár idõ ben nyúj tot ta be, az Al -
kot mány bí ró ság fõ tit ká ra a ha tár idõ iga zo lá sá ra szol gá ló
tér ti ve vény má so la tá nak meg kül dé sé re hív ta fel az in dít -
vá nyo zó kat. A hi ány pót lá si fel hí vás nak az in dít vá nyo zók
a Ba ra nya Me gyei Bí ró ság Pk.61.020/2003/2. szá mú, a
Tol na Me gyei Bí ró ság Pk.20.144/2003/3. szá mú, vé gül a
Tol na Me gyei Bí ró ság Pk.20.149/2003/3. szá mú vég zé sé -
vel jog erõ sen le zárt ügyek ben nem tet tek ele get.

A ren del ke zés re álló ira tok ta nú sá ga sze rint a Gyõr -
Moson-Sopron Me gyei Bí ró ság Kpk. 20.093/2003/5. szá -
mú vég zé sé vel jog erõ sen el bí rált ügy ben az in dít vá nyo zó
a bí ró sá gi ha tá ro za tot 2003. áp ri lis 8.-án vet te kéz hez, a jú -
ni us 23-án kelt al kot mány jo gi pa nasz 2003. jú ni us 26-án
ér ke zett az Al kot mány bí ró ság hoz. Ez az in dít vány el -
késett.

Az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl  szóló mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat 29.  § e) pont ja alap -
ján az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt vissza uta sít ja, ha a
be nyúj tott al kot mány jo gi pa nasz nem fe lel meg az Abtv.
48.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek. Az Al kot -
mány bí ró ság ugyan ezen sza kasz d) pont ja alap ján vissza -
uta sít ja az in dít ványt, ha az in dít vá nyo zó a hi ány pót lá si
fel hí vás nak nem tesz ele get, és e miatt az in dít vány ér dem -
ben nem bí rál ha tó el.

Az ügy rend e ren del ke zé se i re te kin tet tel a fen ti al -
kotmányjogi pa na szo kat az Al kot mány bí ró ság vissza uta -
sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a töb bi al -
kot mány jo gi pa nasz meg fe lel az Abtv. 48.  § (1) be kez dé -
sé ben elõ írt fel té te lek nek. Az al kot mány jo gi pa na szo kat,
olyan a 2002. évi ön kor mány za ti vá lasz tá so kon he lyi kép -
vi se lõ vé vá lasz tott or vo sok nyúj tot ták be, akik ese té ben a
kép vi se lõ-tes tü let, ille tõ leg bí ró ság az össze fér he tet len sé -
get az Ökj.tv. 5.  § e) pont ja alap ján ál la pí tot ta meg és en -
nek kö vet kez té ben ön kor mány za ti kép vi se lõi meg bí za tá -
suk meg szûnt. Erre te kin tet tel a bí ró sá gi el já rás ban al kal -
ma zott össze fér he tet len sé gi sza bá lyok alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét in dít vá -
nyoz ták és kér ték azt is, hogy az Al kot mány bí ró ság mond -
ja ki azt is, hogy az alkot mány elle nes jog sza bály az ügyük -
ben nem al kal maz ha tó. Mind egyik ké rel me zõ az össze fér -
he tet len sé ge ügyé ben dön tést hozó me gyei bí ró ság vég zé -
se el len nyúj tot ta be az in dít vá nyát, amely vég zés el len az
Ökj.tv. 10.  § (3) be kez dé se alap ján to váb bi jog or vos lat nak
nincs he lye.

Eze ket az al kot mány jo gi pa na szo kat az Al kot mány bí ró -
ság ér dem ben bí rál ta el.

IV.

Az in dít vá nyok rész ben meg ala po zot tak.

Az Al kot mány nem tar tal maz ren del ke zé se ket a he lyi
ön kor mány za ti kép vi se lõk jog ál lá sá ra, így nin cse nek al -
kot má nyi sza bá lyok az ön kor mány za ti kép vi se lõk össze -
fér he tet len sé gé re sem. Eb bõl kö vet ke zõ en a tör vényhozó
nagy fo kú dön té si sza bad ság gal ren del ke zik a he lyi ön kor -
mány za ti kép vi se lõk jog ál lá sá nak – ezen be lül az össze fér -
he tet len sé gi okok – sza bá lyo zá sa so rán, sza bá lyo zá si ön -
ál ló sá gá nak kor lát ját az je len ti, hogy az össze fér he tet len -
sé gi okok sza bá lyo zá sa nem le het el len té tes az Al kot mány
ren del ke zé se i vel, az Al kot mány ban sza bá lyo zott alap ve tõ
jo got nem sért het.

Az Al kot mány bí ró ság az ön kor mány za ti kép vi se lõk
össze fér he tet len sé gé re vo nat ko zó an az Ökj.tv.-ben meg ál -
la pí tott sza bá lyok al kot má nyos sá gát még nem vizs gál ta.
Az ön kor mány za ti kép vi se lõi meg bí za tást érin tõ össze fér -
he tet len sé gi sza bály al kot má nyos sá gá ról ed di gi gya kor la -
tá ban ak kor dön tött, ami kor tör vény va la mely más köz hi -
va tal be töl té sé vel mi nõ sí tet te el len té tes nek az ön kor mány -
za ti kép vi se lõi po zí ció be töl té sét. Az or szág gyû lé si kép vi -
se lõk re, va la mint a pol gár mes te rek re vo nat ko zó össze fér -
he tet len sé gi sza bá lyok al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán
azon ban ál lást fog lalt az össze fér he tet len ség sza bá lyo zá -
sá nak olyan al kot má nyos sá gi kér dé se i ben, amely ál lás fog -
la lá sok az ön kor mány za ti kép vi se lõk re vo nat ko zó össze -
fér he tet len sé gi sza bá lyok al kot má nyos sá gá nak meg íté lé se 
so rán irány adók.

Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként az in dít vá nyo zók ál tal
leg gyak rab ban fel hí vott al kot má nyi ren del ke zé sek [70.  §
(2) be kez dés, 70.  § (6) be kez dé se, 70/A.  §] alap ján vizs -
gál ta a vi ta tott ren del ke zé sek al kot má nyos sá gát.

1. Az in dít vá nyo zók dön tõ több sé gé nek ál lás pont ja
sze rint az Ökj.tv. vi ta tott sza bá lyá ban fog lalt össze fér he -
tet len sé gi sza bály – mi vel ki zár ja az ön kor mány za ti kép vi -
se lõ vé vá lasz tás le he tõ sé gét – alkot mány elle nesen kor lá -
toz za az érin tet tek nek az Al kot mány 70.  § (2) be kez dé sé -
ben biz to sí tott passzív vá lasz tó jo gát.

Az Al kot mány bí ró ság a kép vi se lõi össze fér he tet len ség
al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra irá nyu ló ko ráb bi határoza -
taiban elvi jel leg gel mu ta tott rá arra, hogy az össze fér he -
tet len sé gi sza bá lyok nem te kint he tõk a passzív vá lasz tó jo -
got kor lá to zó sza bá lyok nak. A passzív vá lasz tó jog és az
össze fér he tet len ség ugyan össze füg gés ben áll nak egy más -
sal, még is a két jog in téz mény egy más tól el ha tá ro lan dó. A
vá lasz tó jo got az Al kot mány 70.  §-a alap ve tõ jog ként sza -
bá lyoz za, amely nek kor lá ta it maga az Al kot mány ha tá roz -
za meg. Más jog in téz mény az össze fér he tet len ség, amely
nem aka dá lya a kép vi se lõ meg vá lasz tá sá nak, ren del te té se
a kép vi se lõ meg vá lasz tá sá val lét re jött össze fér he tet len sé -
gi hely zet meg szün te té se. [16/1994. (III. 25.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1994, 79, 81.]
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Ha son ló kép pen fog lalt ál lást a passzív vá lasz tó jog és az
össze fér he tet len ség vi szo nyát il le tõ en az Al kot mány bí ró -
ság a 962/B/1992. AB ha tá ro za tá ban is, amely ben a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vénynek 
azt a sza bá lyát vizs gál ta, mely sze rint a köz tiszt vi se lõ nem
le het he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ an nál az ön kor mány -
zat nál, amely az õt al kal ma zó köz igaz ga tá si szerv ille té -
kességi te rü le tén mû kö dik. Meg ál la pí tot ta, hogy „[e]z az
össze fér he tet len sé gi sza bály nem kor lá toz za a köz tiszt vi -
se lõt az Al kot mány 70.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott ak -
tív és passzív vá lasz tó jo ga gya kor lá sá ban. E ren del ke zés
alap ján nincs aka dá lya an nak, hogy a köz tiszt vi se lõ a he lyi 
ön kor mány za ti vá lasz tá so kon je lölt ként in dul jon és a vá -
lasz tá so kon õt he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ vé – akár az
õt al kal ma zó köz igaz ga tá si szerv ille té kességi te rü le tén
mû kö dõ he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ jé vé is – meg vá -
lasszák. Ha a vá lasz tás ered mé nye ként a Ktv. 21.  § (1) be -
kez dé sé ben sza bá lyo zott össze fér he tet len sé gi hely zet ke -
let ke zik, a köz tiszt vi se lõ a Ktv. 22.  §-ában fog lal tak nak
meg fele lõen kö te les az össze fér he tet len sé gi okot be je len -
te ni és meg szün tet ni, ha ezt nem te szi meg szû nik a köz -
szol gá la ti vi szo nya.” (ABH 1995, 627, 629.)

Az Ökj.tv. 5.  §-ában sza bá lyo zott össze fér he tet len sé gi
okok sem érin tik az érin tet tek passzív vá lasz tó jo gát, nem
ké pe zik aka dá lyát an nak, hogy akik ese té ben ezek az
össze fér he tet len sé gi okok fenn áll nak az ön kor mány za ti
vá lasz tá so kon kép vi se lõ je lölt ként in dul ja nak és õket he -
lyi kép vi se lõ vé vá lasszák. Az Ökj.tv. 8.  §-a azt írja elõ,
hogy a kép vi se lõ a vele szem ben fenn ál ló össze fér he tet -
len sé gi okot kö te les ha la dék ta la nul be je len te ni a pol gár -
mes ter nek és meg bí zó le ve lé nek át vé te lé tõl szá mí tott
30 na pon be lül az össze fér he tet len sé get meg szün tet ni.

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy az Ökj.tv. 5.  § e) pont já val össze füg -
gés ben az Al kot mány 70.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott
passzív vá lasz tó jog sé rel me nem ál la pít ha tó meg.

2. Az ön kor mány za ti kép vi se lõk kel szem ben meg ál la -
pí tott össze fér he tet len sé gi sza bá lyok, amennyi ben aka dá -
lyát ké pe zik a kép vi se lõi meg bí za tás be töl té sé nek, az Al -
kot mány 70.  § (6) be kez dé sé ben sza bá lyo zott köz hi va tal
vi se lé sé hez való jog kor lá to zá sát ered mé nyez he tik.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban ér tel mez te a
köz hi va tal vi se lé sé hez való jog tar tal mát. E ha tá ro za ta i ban 
rá mu ta tott arra, hogy ez az al kot má nyos jog a köz ha ta lom
gya kor lá sá ban való rész vé tel ál ta lá nos alap jo gát ga ran tál -
ja. [39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 263, 275.]

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta azt is, hogy az Al -
kot mány ban sza bá lyo zott köz hi va tal vi se lés hez való jog
alap ján sen ki nek nincs Al kot mány ból fo lyó ala nyi joga,
meg ha tá ro zott köz hi va tal, ille tõ leg köz hi va ta lok be töl té -
sé hez. Az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se alap ján tör vény a
köz hi va tal vi se lé sé hez való jo got sza bá lyoz hat ja, a köz hi -
va tal be töl té sét fel té te lek hez köt he ti. (962/B/1992. AB ha -
tá ro zat, ABH 1995, 627, 629.)

A sza bá lyo zás joga az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé ben 
sza bá lyo zott ke re tek kö zött il le ti meg a jog al ko tót, nem al -
kot hat olyan sza bá lyo kat, ame lyek a köz hi va tal vi se lés hez
való jog lé nye ges tar tal mát kor lá toz nák, azaz a kor lá to zás
ak kor te kint he tõ al kot má nyos nak, ha a kor lá to zás nak al -
kot má nyos in do ka van (va la mely al kot mány ban sza bá lyo -
zott alap ve tõ jog, vagy va la mely al kot má nyos cél, ér ték ér -
vé nye sí té sé hez el ke rül he tet le nül szük sé ges) és ará nyos.

Az össze fér he tet len sé gi okok al kot má nyos sá gá nak el -
bí rá lá sa so rán ed dig ilyen al kot má nyos in dok nak te kin tet -
te az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány ban sza bá lyo zott
ha ta lom meg osz tás ér vé nye sí té sét, az ál lam gaz da sá gi
sem le ges sé gé nek, a köz élet tisz ta sá gá nak, a kép vi se lõ füg -
get len sé gé nek biz to sí tá sát, a gaz da sá gi és po li ti kai funk -
ciók össze fo nó dá sá nak, a nem kí vá na tos ér dek ér vé nye sí -
tés, be fo lyás sal való vissza élés meg aka dá lyo zá sát.
(1158/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 547, 549.;
30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 130.;
55/1994. (XI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 296.).

Az Ökj.tv. 5.  § e) pont ja gaz da sá gi össze fér he tet len sé gi
hely ze te ket sza bá lyoz. Az ön kor mány za ti kép vi se lõ nem
köt het ön kor mány za ti fel adat el lát ás ra  szóló vál lal ko zá si,
meg bí zá si, vagy mun ka szer zõ dést az zal az ön kor mány zat -
tal, amely ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek tag ja, és
nem mû köd het köz re sze mé lye sen an nak a gaz da sá gi tár -
sa ság nak a te vé keny sé gé ben, amely az ön kor mány zat tal
kö tött szer zõ dés alap ján vál lal ta át ön kor mány za ti fel adat
el vég zé sét, ille tõ leg nem tart hat fenn ilyen jog vi szonyt,
mi u tán kép vi se lõ vé vá lasz tot ták. A vi ta tott össze fér he tet -
len sé gi okok sza bá lyo zá sá nak al kot má nyos in do ka az,
hogy az ön kor mány zat tal fenn ál ló szer zõ dés gaz da sá gi ér -
de kelt sé gi, ille tõ leg füg gõ sé gi vi szo nyo kat te remt és a
kép vi se lõ füg get len sé gé nek biz to sí tá sa, a köz élet tisz ta sá -
ga, a be fo lyás sal való vissza élés meg aka dá lyo zá sa meg kí -
ván ja, hogy a jog ele jét ve gye az ilyen kap cso la tok ban a
szol gál ta tói és a po li ti kai funk ci ók, a meg bí zói és a meg bí -
zot ti, a meg bí zói és a vál lal ko zói, va la mint a mun kál ta tói
és mun ka vál la lói po zí ci ók össze kap cso ló dá sá nak.

Ez a sza bá lyo zás nem zár ja ki, csu pán fel té te lek hez köti
és annyi ban kor lá toz za a köz hi va tal vi se lé sé nek le he tõ sé -
gét, hogy a kép vi se lõ nek az össze fér he tet len sé gi hely zet
lét re jöt te kor vá lasz ta nia kell a köz funk ci ó ja és a fog lal ko -
zá sa kö zött.

Ezen al kot má nyos in do kok ra te kin tet tel ön ma guk ban a
vi ta tott ren del ke zés ben meg ál la pí tott össze fér he tet len sé gi
okok nem ered mé nye zik az Al kot mány 70.  § (6) be kez dé -
sé ben sza bá lyo zott köz hi va tal vi se lés hez való jog alkot -
mány elle nes kor lá to zá sát.

3. Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint a ki fo gás olt
össze fér he tet len sé gi sza bály sér ti az Al kot mány
70/A.  §-ában sza bá lyo zott jog egyen lõ ség kö ve tel mé nyét.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az in dít vá -
nyok e te kin tet ben meg ala po zot tak.

Az Al kot mány bí ró ság ki ala kult gya kor la ta sze rint az
Al kot mány 70/A.  §-ában fog lalt ren del ke zést a jog egyen -
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lõ ség ál ta lá nos el vét meg fo gal ma zó al kot má nyi kö ve tel -
mény ként ér tel mez te. E ha tá ro za ta i ban az Al kot mány bí ró -
ság ki fej tet te, hogy az Al kot mány e ren del ke zé se az azo -
nos sza bá lyo zá si kör be vont jog ala nyok kö zöt ti olyan al -
kot má nyos in dok nél kül tett meg kü lön böz te tést tilt ja,
amely nek kö vet kez té ben egyes jog ala nyok hát rá nyos
hely zet be ke rül nek. Ki mond ta, hogy az al kot má nyi ti la -
lom el sõ sor ban az al kot má nyos alap jo gok te kin te té ben tett 
meg kü lön böz te té sek re ter jed ki, ab ban az eset ben, ha a
meg kü lön böz te tés nem alap ve tõ al kot má nyos jog te kin te -
té ben tör tént, az el té rõ sza bá lyo zás alkot mány elle nessége
ak kor ál la pít ha tó meg, ha az az em be ri mél tó ság hoz való
jo got sér ti. Az Al kot mány nak ez az ál ta lá nos jog egyen lõ -
sé gi kö ve tel mé nye arra vo nat ko zik, hogy az ál lam, mint
köz ha ta lom a jo gok és kö te le zett sé gek el osz tá sa so rán kö -
te les egyen lõk ként – egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként – ke -
zel ni a jog ala nyo kat, a jog al ko tás so rán a jog al ko tó nak
mind egyi kük szem pont ja it azo nos kö rül te kin tés sel, el fo -
gu lat lan ság gal és mél tá nyos ság gal kell ér té kel nie.
[9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 48.;
21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 77–78.;
61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280,
281–282.; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994,
197, 203–204.; 30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 130, 138–140., 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 325, 342–344.; 37/2002. (IX. 4.) AB ha tá ro zat
ABH 2002, 230, 241–242. stb.]

Az Ökj.tv. 5.  § e) pont já ban sza bá lyo zott össze fér he tet -
len sé gi okok alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a jog al ko tó en -
nek a jog egyen lõ ség bõl fo lyó kö te le zett sé gé nek nem tett
ele get.

A jog al ko tó nak a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõi meg -
bí za tás sal össze fér he tet len jogi hely ze tek meg ál la pí tá sa
so rán sok fé le szem pon tot kell figye lembe ven nie, kü lön -
bö zõ ér de ke ket kell egyez tet nie ah hoz, hogy a tör vény ben
meg ál la pí tott össze fér he tet len sé gi okok a me gyei, fõ vá ro -
si és a kü lön bö zõ la kos ság szá mú te le pü lé si ön kor mány za -
tok ban egy aránt al kal maz ha tók le gye nek, anél kül, hogy a
kép vi se let össze té te lét tor zí ta nák, ille tõ leg az ön kor mány -
za ti fel adat el lát ást arány ta la nul meg ne he zí te nék. Ezért a
tör vényhozónak nagy fo kú sza bad sá ga van a te kin tet ben,
hogy a gaz da sá gi össze fér he tet len ség sza bá lyo zá sa so rán
mi lyen cé lok ér de ké ben, mi lyen te vé keny sé ge ket mi nõ sít
olyan nak, amely az ön kor mány za ti kép vi se lõi meg bí za tás -
sal össze fér he tet len. Azon ban az Al kot mány 70/A.  §-ából
fa ka dó kö ve tel mény az, hogy a tör vényalkotónak az
össze fér he tet len ség sza bá lyo zá sa so rán az össze fér he tet -
len ség ki mon dá sá ra ala pot adó, al kot má nyo san in do kol ha -
tó szem pon to kat figye lembe véve azo nos is mér vek alap -
ján kell ki mun kál nia az össze fér he tet len sé gi oko kat. Az
azo nos is mér vek nem kö vet ke ze tes al kal ma zá sa, ne ve ze -
te sen az, ha azo nos al kot má nyos in do kok fenn ál lá sa ese -
tén bi zo nyos te vé keny sé ge ket össze fér he tet len nek mi nõ sít 
a tör vényhozó, má so kat pe dig nem, ez a jog ala nyok kö zöt -

ti alkot mány elle nes meg kü lön böz te tés hez ve zet. [Ha son -
ló an ér tel mez te a jog egyen lõ ség kö ve tel mé nyét és ha son -
ló an fog lalt ál lást az Al kot mány bí ró ság a 60/1994.
(XII. 24.) AB ha tá ro za tá ban (ABH 1994, 342, 358.),
amely ben az egyes fon tos tiszt sé ge ket be töl tõ sze mé lyek
el len õr zé sé rõl  szóló 1994. évi XXIII. tör vény el len õr zés
alá vont sze mé lyi kör re vo nat ko zó ren del ke zé se i nek alkot -
mány elle nességét az Al kot mány 70/A.  §-ának sé rel mé re
hi vat ko zás sal meg ál la pí tot ta.]

Az azo nos is mér vek al kal ma zá sá nak hi á nyá ra utal,
hogy amíg a tör vényhozó az ön kor mány za ti kép vi se lõi
meg bí za tás sal össze fér he tet len nek mi nõ sí tet te az Ökj.tv.
5.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott szer zõ dé si kap cso la to kat,
ad dig nem nyil vá ní tott össze fér he tet len sé gi okká olyan
jogi hely ze te ket, ame lyek ben a kép vi se lõ ha son ló, vagy
szo ro sabb füg gõ sé gi, ille tõ leg ér de kelt sé gi vi szony ban áll
az ön kor mány zat tal. A vi ta tott sza bály össze fér he tet len -
nek mi nõ sí ti az ön kor mány zat tal mun ka szer zõ dés alap ján
fenn ál ló jog vi szo nyo kat, de nem mi nõ sí ti össze fér he tet -
len nek azo kat a köz al kal ma zot ti jog vi szo nyo kat (ön kor -
mány za ti in téz mé nyek ve ze tõi, az ön kor mány zat tal köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban álló há zi or vos stb.), amely ben
az alap ve tõ mun kál ta tói jo gok (ki ne ve zés, fel men tés,
össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sa, fe gyel mi jog kör) gya -
kor lá sa a kép vi se lõ-tes tü let ha tás kö ré be tar to zik, s en nek
kö vet kez té ben be töl tött mun ka kö re kap csán rend kí vül
szo ros hi e rar chi kus füg gõ sé gi vi szony ban áll az zal a tes tü -
let tel, amely nek tag ja. A vi ta tott sza bály alap ján nem le het
kép vi se lõ az, aki nek sze mé lyes köz re mû kö dé sé vel mû kö -
dõ gaz da sá gi tár sa ság ön kor mány za ti fel ada tot az ön kor -
mány zat tal kö tött szer zõ dés alap ján lát el. Az ön kor mány -
zat nem csak gaz da sá gi tár sa ság gal köt het a fel adat kö ré be
tar to zó köz szol gál ta tá si fel ada tok el lá tá sá ra szer zõ dést, a
nem gaz da sá gi tár sa sá gi for má ban mû kö dõ szer ve ze tek te -
vé keny sé gé ben való sze mé lyes köz re mû kö dés nem mi nõ -
sül össze fér he tet len nek. A gaz da sá gi tár sa ság te vé keny sé -
gé ben való sze mé lyes köz re mû kö dés kü lön bö zõ tar tal mú
te vé keny sé ge ket ta kar, az ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá -
sá ra az ön kor mány zat tal kö tött szer zõ dé ses jog vi szo nyok
je len tõ sen el té rõ tar tal mú ak, így ál ta lá nos össze fér he tet -
len sé gi okká mi nõ sí té sük olyan ese tek ben is mó dot ad hat
az össze fér he tet len ség ki mon dá sá ra, a kép vi se lõi meg bí -
za tás meg szün te té sé re, ami kor an nak in do kolt sá ga azo nos
is mér vek al kal ma zá sa mel lett nem ál la pít ha tó meg.

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy a jog al ko tó az Ökj.tv. 5.  § e) pont já -
nak meg al ko tá sa so rán nem al kal ma zott a sza bá lyo zás al -
kot má nyos cél já ból kö vet ke zõ azo nos mér cét az össze fér -
he tet len sé gi okok meg ha tá ro zá sa so rán, nem azo nos el vek
és szem pon tok alap ján ítél te meg az ön kor mány za ti kép vi -
se lõi meg bí za tás sal össze fér he tet len hely ze te ket, így a
vizs gált ren del ke zés sér ti az Al kot mány 70/A.  §-ában sza -
bá lyo zott jog egyen lõ ség kö ve tel mé nyét. Ezért az Al kot -
mány bí ró ság az Ökj.tv. 5.  § e) pont ját meg sem mi sí tet te.
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Az Al kot mány bí ró ság szük sé ges nek tart ja hang sú lyoz ni,
hogy e ha tá ro za tá ban nem az Ökj.tv. 5.  § e) pont já ban sza -
bá lyo zott egyes össze fér he tet len sé gi okok alkot mány elle -
nességét ál la pí tot ta meg, ha nem an nak az alkot mány elle -
nességét, hogy a vi ta tott sza bá lyo zás az azo nos össze fér -
he tet len sé gi hely ze tek nem azo nos is mér vek sze rin ti al kal -
ma zá sát te szi le he tõ vé, és ez ál tal sér ti az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sét. Az alkot mány elle nes meg kü lön -
böz te tés meg szün te té se ér de ké ben a tör vényhozó fel ada ta
a gaz da sá gi össze fér he tet len ség egy sé ges is mér ve i nek ki -
ala kí tá sa és kö vet ke ze tes ér vé nye sí té se az össze fér he tet -
len sé gi okok meg ha tá ro zá sa so rán: „A tör vényhozónak a
diszk ri mi ná ció ki kü szö bö lé sé re az egy sé ges mér cét sa ját
dön té se sze rint kell meg ha tá roz nia, és kö vet ke ze te sen ér -
vé nye sí te nie.” [60/1994. (XII. 24.) AB ha tá ro zat, ABH
1994, 342, 358.]

Az Al kot mány bí ró ság an nak el le né re, hogy a vi ta tott
ren del ke zés alkot mány elle nességét meg ál la pí tot ta és meg -
sem mi sí tet te, nem adott helyt az al kot mány jo gi pa naszt
be nyúj tó in dít vá nyo zók azon ké rel mé nek, ami az alkot -
mány elle nes ren del ke zés konk rét ügyek ben való al kal ma -
zá sá nak meg til tá sá ra irá nyult.

Az Abtv. 43.  § (4) be kez dé se alap ján az alkot mány elle -
nes jog sza bá lyi ren del ke zés konk rét eset ben való al kal ma -
zá sá nak meg til tá sá ra ak kor van mód, ha azt a jog biz ton ság
vagy az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke
in do kol ja. Az al kot mány jo gi pa nasszal tá ma dott ügyek ben 
az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg, hogy az al kal ma zá si
ti la lom el ren de lé se a jog biz ton sá got ve szé lyez tet né, ezért
az erre irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

4. Te kin tet tel arra, hogy az Al kot mány bí ró ság meg ál -
la pí tot ta, hogy az Al kot mány 70/A.  §-ába üt kö zé se  miatt
az Ökj.tv. 5.  § e) pont ja alkot mány elle nes és meg sem mi sí -
tet te, – ál lan dó gya kor la tát kö vet ve – nem vizs gál ta azt,
hogy az in dít vá nyo zók ál tal fel hí vott to váb bi al kot má nyi
ren del ke zé sek sé rel me meg ál la pít ha tó-e a vi ta tott sza bá -
lyo zás sal össze füg gés ben. [61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 193, 200.; 56/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 478, 482.; 6/2005. AB ha tá ro zat, ABK 2005.
már ci us, 107, 109.]

V.

1. Az in dít vá nyo zók az Ökj.tv. 5.  § e) pont já ra vo nat -
ko zó an elõ adott al kot má nyos sá gi in do kok kal azo nos in -
do kok alap ján kér ték az Ökj.tv. 11.  § (2) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát is. Ez a ren del ke zés
nem ha tá roz meg ön ál ló össze fér he tet len sé gi oko kat a bi -
zott sá gi ta gok ra néz ve, ha nem a kép vi se lõk össze fér he tet -
len sé gét sza bá lyo zó 5.  § egé szé re ki ter je dõ vissza uta lás sal 

ren de zi a kép vi se lõ-tes tü let kép vi se lõi jog ál lás sal nem
bíró tag ja i ra irány adó össze fér he tet len sé gi oko kat. Az zal,
hogy az Ökj.tv. 5.  §-ának az in dít vá nyo zók ál tal a bi zott sá -
gi tag ság gal össze füg gés ben is ki fo gás olt ren del ke zé sét az
Al kot mány bí ró ság alkot mány elle nesnek ítél te és meg sem -
mi sí tet te, az Ökj.tv. 11.  § (2) be kez dé sé nek az in dít vá nyo -
zók ál tal ki fo gás olt alkot mány elle nességét is or vo sol ta,
ezért e ren del ke zés meg sem mi sí té sét mel lõz te.

2. Az al kot mány jo gi pa na szok egyi ké ben az in dít vá -
nyo zó az Ökj.tv. 10.  § (3) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sét
és al kal ma zá si ti lal má nak ki mon dá sát kér te, mi vel az egy -
fe lõl sér ti az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott
tisz tes sé ges tár gya lás hoz való jo got, más fe lõl a jog or vos -
lat jo gá nak kor lá to zá sá ról az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé -
sé ben fog lal tak el le né re egy sze rû szó több ség gel dön tött a
jog al ko tó.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy az in dít vá nyo zó ez utób bi meg ál la pí tá sa nem helyt ál -
ló, az Or szág gyû lés az Ökj.tv.-t a mi nõ sí tett több ség sza -
bá lya i nak meg fele lõen fo gad ta el, azaz a tör vényt a je len -
le võ kép vi se lõk több, mint két har ma dá nak sza va za tá val
al kot ták meg. [Or szág gyû lé si Nap ló 2000.06.20. 151.
ülés nap]

Az össze fér he tet len sé gi el já rást az Ökj.tv. 8–10.  §-ai
sza bá lyoz zák.

E sza bá lyok sze rint a kép vi se lõ meg bí zó le ve lé nek át vé -
te lét, ille tõ leg az össze fér he tet len sé gi hely zet ke let ke zé sét
vagy an nak a kép vi se lõ tu do má sá ra ju tá sát kö ve tõ 30 na -
pon be lül a kép vi se lõ az össze fér he tet len sé get kö te les
meg szün tet ni. Ha a kép vi se lõ e kö te le zett sé gé nek nem
tesz ele get az össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sa a kép vi se -
lõ-tes tü let ha tás kö ré be tar to zik. Ab ban az eset ben, ha a
kép vi se lõ tes tü let az össze fér he tet len sé get ki mond ja az
Ökj.tv. 2.  § c) pont ja alap ján a kép vi se lõ kép vi se lõi meg bí -
za tá sa meg szû nik.

Az össze fér he tet len sé gi el já rás ban a bí ró ság jog or vos -
la ti fó rum ként jár el. Az ön kor mány za ti kép vi se lõk össze -
fér he tet len sé ge két mó don ke rül het bí ró ság elé. Az össze -
fér he tet len sé get ki mon dó kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za tot
az érin tett kép vi se lõ – jog sza bály sér tés re hi vat koz va – a
ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül a fõ vá ro -
si, me gyei bí ró ság elõtt meg tá mad hat ja. A tör vény alap ján
a fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je ab ban az 
eset ben, ha a kép vi se lõ-tes tü let tör vénysértõ mó don nem
dönt az össze fér he tet len ség ki mon dá sá ról, vagy ha tá ro za ta 
tör vénysértõ, a bí ró ság hoz for dul hat a kép vi se lõ tes tü let
tör vénysértõ ha tá ro za tá nak fe lül vizs gá la ta, ille tõ leg a tör -
vénysértõ mu lasz tás meg szün te té se iránt.

Az Al kot mány bí ró ság ki ala kult gya kor la ta sze rint nem
te kint he tõ az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott jog or vos lat hoz való jog alkot mány elle nes kor lá to zá -
sá nak, ha a jog al ko tó egy fo kú bí rói utat biz to sít va la mely
köz ha tal mi dön tés el len.

Az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se alap ján a jog or vos -
lat hoz való jog gya kor lá sa a tör vény ke re tei kö zött il le ti
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meg a jo go sul tat, az Al kot mány a jog or vos lat rend sze ré re,
arra néz ve, hogy hány fokú le gyen a jog or vos lat, nem tar -
tal maz ren del ke zést. A jog or vos lat hoz való jog ér vé nye sü -
lé sé hez elég sé ges az egy fo kú jog or vos lat. [1437/B/1990.
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 453, 454.; 1/1994. (I. 7.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1994, 29, 38.; 22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1995, 108, 110.; 787/D/1999. AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 1090, 1094.; 42/2004. (XI. 9.) AB ha tá ro zat,
ABH 2004, 551, 571–572.]

Ha son ló an fog lalt ál lást az Al kot mány bí ró ság a Pp.
azon ren del ke zé se te kin te té ben is, amely köz igaz ga tá si
pe rek ben ki zár ja az elsõ fokú bí rói íté let el le ni fel leb be zés
le he tõ sé gét. Úgy ítél te meg, hogy ez a meg ol dás – mi vel az 
Al kot mány csak azt ga ran tál ja, hogy az alap ve tõ jo gok
meg sér té se  miatt ke let ke zett igé nyek bí ró ság elõtt ér vé -
nye sít he tõk, de nem te remt ala nyi jo got ah hoz, hogy a jog -
or vos la ti el já rás ban ho zott bí rói dön tés is meg tá mad ha tó
le gyen – nem sér ti az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott jog or vos lat hoz való jo got. Nem mi nõ sí tet te
az egy fo kú bí rói fe lül vizs gá la tot az Al kot mány 50.  §
(2) be kez dé sé vel el len té tes nek sem. [8/2003. (III. 14.) AB
ha tá ro zat, ABH 2003, 74, 81–83.]

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la -
pí tot ta, hogy az Ökj.tv. 10.  §-ában sza bá lyo zott jog or vos -
la ti el já rás nem sér ti az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé nek
a jog or vos lat hoz való jog gal kap cso la tos ren del ke zé se it.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az Ökj.tv.
10.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés kap csán nem
ál la pít ha tó meg az Al kot mány 57.  § (1) be kez dés ben fog -
lalt alap jog sé rel me sem.

A nem pe res el já rás az igaz ság szol gál ta tás nak egyik for -
má ja. Egy sze rûbb, ru gal ma sabb el já rást biz to sít olyan
ügyek ben, ame lyek ben az ügy meg íté lé se egy sze rû és va -
la mely nyo mós ér dek fû zõ dik a ké re lem gyors el bí rá lá sá -
hoz.

A kép vi se lõ-tes tü let a he lyi ön kor mány zás szer ve, a he -
lyi ön kor mány za tot meg il le tõ ha tás kö rök gya kor ló ja,
amely nek jog ál lá sát az Al kot mány sza bá lyoz za, mû kö dé -
sé nek za var ta lan sá gá hoz al kot má nyos ér dek fû zõ dik. A
kép vi se lõ-tes tü let mû kö dé sé nek za var ta lan sá ga meg kí -
ván ja, hogy tar tó san ne ter hel jék konf lik tu sok, az össze fér -
he tet len ség  miatt meg üre se dõ kép vi se lõi stá tus mi e lõbb
be töl tés re ke rül jön, ez az össze fér he tet len sé gi el já rás
gyors le bo nyo lí tá sát kí ván ja meg. A bí ró ság nak eb ben a
jog or vos la ti el já rás ban a kép vi se lõ-tes tü let dön té sé nek
jog sze rû sé gét, a kép vi se lõ-tes tü let el já rá sa so rán már fel -
tárt tény hely ze tet kell meg ítél nie, ar ról kell dön te nie, hogy 
az össze fér he tet len ség ki mon dá sá nak elõ írt fel té te lei bi zo -
nyí tot tan fenn áll nak-e vagy sem. A vi ta tott sza bály le he tõ -
sé get ad az érin tett ön kor mány za ti kép vi se lõ meg hall ga tá -
sá ra is, nincs aka dá lya an nak sem, hogy a kép vi se lõ a bí ró -
ság felé az ál lás pont ját írás ban ki fejt se. Mind eze ket figye -
lembe véve az Al kot mány bí ró ság nem te kin ti az Al kot -
mány 57.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott alap jog szük ség -
te len és arány ta lan kor lá to zá sá nak, hogy az Ökj.tv. 10.  §
(3) be kez dé se nem pe res el já rás ról ren del ke zik.

Fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az Ökj.tv. 10.  § 
(3) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

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

Bu da pest, 2006. feb ru ár 14.

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

Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tersz tyánsz ky né
Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,  dr. Vas adi Éva s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 604/B/2000.

Dr. Bagi Ist ván al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 2., 3. és
4. pont ja i ban fog lalt ren del ke zé sek kel, azon ban nem ér tek
egyet az 1. pont ban fog lalt meg sem mi sí tés sel. Ál lás pon -
tom sze rint az Al kot mány bí ró ság nak a he lyi ön kor mány -
za ti kép vi se lõk jog ál lá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 2000. 
évi XCVI. tör vény (Ökj.tv.) 5.  § e) pont ja alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít vá nyo kat el kel lett vol na uta sí ta nia, mi vel a meg sem -
mi sí tés re ke rült össze fér he tet len sé gi sza bály nem áll el len -
tét ben az Al kot mány 70/A.  §-ában fog lalt jog egyen lõ ség
kö ve tel mé nyé vel.

1. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az
Al kot mány 70/A.  §-ában fog lalt ren del ke zés az azo nos
sza bá lyo zá si kör be vont jog ala nyok kö zött az al kot má -
nyos in dok nél kül tett hát rá nyos meg kü lön böz te tést tilt ja,
amely ti la lom el sõ sor ban az al kot má nyos alap jo gok te kin -
te té ben tett meg kü lön böz te té sek re ter jed ki. Et tõl el té rõ
eset ben alkot mány elle nesnek mi nõ sül az em be ri mél tó -
ság hoz való jo got sér tõ hát rá nyos meg kü lön böz te tés, ha a
jog rend szer a jo gok és kö te le zett sé gek el osz tá sa so rán
nem ke ze li egyen lõ ként a jog ala nyo kat, nem ér té ke li õket
azo nos tisz te let tel és kö rül te kin tés sel, el fo gu lat lan ság gal
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és mél tá nyos ság gal. [Így töb bek kö zött: 21/1990. (X. 4.)
AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73.; 16/1991. (IV. 20.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1991, 58.; 28/1991. (VI. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 1991, 88.; 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 280.; 15/1993. (III. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 1993,
112.; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197.;
10/1998. (IV. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 107.] Az Al -
kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint sze mé lyek kö zöt ti
diszk ri mi ná ci ó ról csak ak kor le het szó, ha va la mely sze -
mélyt vagy em ber cso por tot más, azo nos hely zet ben lévõ
sze mé lyek kel vagy cso port tal tör tént össze ha son lí tás ban
ke zel nek hát rá nyo sabb mó don, s nem le het hát rá nyos
meg kü lön böz te tés rõl be szél ni ak kor, ha a jogi sza bá lyo zás 
el té rõ ala nyi kör re ál la pít meg el té rõ ren del ke zé se ket.
[8/2000. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 56.;
432/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 1995, 789., 792.] Je len
eset ben azon ban el té rõ sza bá lyo zá si kör be vont jog ala -
nyok – köz al kal ma zot tak, ille tõ leg vál lal ko zók – kö zött
tesz kü lönb sé get az Al kot mány bí ró ság ál tal vizs gált
össze fér he tet len sé gi sza bály, en nek meg fele lõen a hát rá -
nyos meg kü lön böz te tés nem áll fenn.

2. Az Ökj.tv. 5.  § e) be kez dé sé ben em lí tett vál lal ko zá -
si, meg bí zá si vagy mun ka jog vi szony és az eh hez ha son ló
tar tal mú köz al kal ma zot ti jog vi szo nyok kö zött va ló ban
szá mos át fe dés ta pasz tal ha tó. A leg fon to sabb kap cso ló dá -
si pont ezen sza bá lyo zá si kö rök kö zött a szer zõ dé sek tár -
gyá ul szol gá ló ön kor mány za ti fel adat el lá tá sa. Ez ugyan -
ak kor nem ala poz za meg az azo nos sza bá lyo zá si kör ben
való ke ze lé sü ket. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta so rán
szá mos al ka lom mal ki fej tet te azon ál lás pont ját, hogy ezen
jog vi szo nyok kö zött je len tõs el té ré sek ta lál ha tók. A vál -
lal ko zá si és meg bí zá si jog vi szony tól, va la mint a mun ka vi -
szony tól – bár a mun ka vég zés ké pe zi az alap ját mind -
egyik jog vi szony nak, amely a fe lek meg ál la po dá sá val jön
lét re – a köz szol gá lat te rü le té re esõ jog vi szo nyok alap ve -
tõ en annyi ban tér nek el, hogy az utób bi ban sa já tos köz jo -
gi, köz igaz ga tá si jogi ele mek is van nak. [3/1994. (I. 21.)
AB ha tá ro zat, ABH 1994, 59., 61.; 61/2002. (XI. 28.) AB
ha tá ro zat, ABH 2002, 673., 677.] A fe lek meg ál la po dá sán
ala pu ló mun ka vég zé sen túl me nõ en azon ban lé nye ges kü -
lönb ség áll fenn a két sza bá lyo zá si cso port kö zött, még pe -
dig az, hogy a köz szol gá la ti jog vi szo nyok, s így a köz al -
kal ma zot ti jog vi szony, mint mun ka vég zés re irá nyu ló szer -
zõ dés ele me it tör vényi sza bá lyo zás tar tal maz za, s azok tól
a fe lek csak a tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben tér het -
nek el. Ez zel szem ben az ön kor mány za ti fel ada tok vál lal -
ko zá si, meg bí zá si és mun ka szer zõ dés ke re té ben való el lá -
tá sa ese tén – kü lö nös te kin tet tel a jog sza bály ál tal össze -
fér he tet len sé gi fel té tel ként de fi ni ált sze mé lyes köz re mû -
kö dé si kö te le zett ség re – a fe lek a szer zõ dé ses vi szo nya i kat 
sza ba don ala kít hat ják ki.

3. Mi vel ezen jog vi szo nyok ele mei sza bad meg ál la po -
dás tár gyát ké pe zik, így kü lö nö sen fon tos, hogy a jog al ko -
tó ér vé nye sí te ni tud ja a gaz da sá gi össze fér he tet len sé gi

sza bá lyo zás ál tal meg va ló sí ta ni kí vánt cé lo kat, így a köz -
ha ta lom gaz da sá gi sem le ges sé gét, a köz élet tisz ta sá gá nak
és a kép vi se lõi füg get len ség nek a biz to sí tá sát, a gaz da sá gi
és po li ti kai funk ci ók össze fo nó dá sá nak és a nem kí vá na tos
ér dek ér vé nye sí tés, be fo lyás sal való vissza élés meg aka dá -
lyo zá sát. A jog al ko tó a min den ko ri tár sa dal mi, po li ti kai,
gaz da sá gi vi szo nyo kat, er köl csi szem pon to kat, tör té ne ti -
leg ki ala kult meg ol dá so kat figye lembe véve, azo kat mér -
le gel ve dönt az össze fér he tet len sé gi okok meg ha tá ro zá sá -
ról, s ezért a gaz da sá gi össze fér he tet len sé gi okok köre or -
szá gon ként és tör té ne ti idõ sza kon ként kü lön bö zõ.
[30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 130., 135.]

Míg a köz szol gá la ti jog vi szony lét re jöt té nek alap ve tõ
cél ja az ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá nak biz to sí tá sa
szak ma i lag ön ál ló in téz mé nyek út ján, ad dig a vál lal ko zá -
si, meg bí zá si és mun ka szer zõ dés ke re tei kö zött az ön kor -
mány zat tal szer zõ dõ sze mély vagy gaz da sá gi tár sa ság ol -
da lá ról meg je le nik a köz vet len nye re ség ér de kelt ség. Az
össze fér he tet len ség ki mon dá sa ép pen azon ala pul, hogy a
vál lal ko zó a kép vi se lõ-tes tü let tag ja ként a szá má ra ked ve -
zõ szer zõ dé si fel té te lek ki ala kí tá sá ra le het rá ha tás sal e
tiszt sé gé bõl ere dõ en.

A köz szol gá la ti jog vi szony ese té ben ez a ve szély – s így 
a szer zõ dés kö tés so rán lét re jött meg ál la po dás alap ján az
eset le ges vissza élés – a nagy fo kú tör vényi sza bá lyo zott -
ság ból ere dõ en nem me rül het fel.

Ál lás pon tom sze rint te hát mind az el té rõ cso port kép zé si 
jel lem zõk, mind pe dig a sza bá lyo zás ban ér vé nye sí te ni kí -
vánt cél, a köz élet tisz ta sá gá nak vé del me könnyen be lát -
ha tó. El len ke zõ ál lás pont alap ján az Ökj.tv. 5.  § e) pont já -
nak meg sem mi sí té sé vel az ön kor mány za tok nál maga a
gaz da sá gi össze fér he tet len ség ál ta lam leg lé nye ge sebb nek
tar tott ré szé ben meg szû nik.

A hát rá nyos meg kü lön böz te tés vizs gá la ta kor al kal ma -
zan dó cso port kép zés alap ját te hát nem a jog vi szo nyok ál -
ta lá nos jel lem zõ i nek ha son ló sá ga, ha nem a jog vi szo nyok
lét re jöt té ben, tar tal má nak meg ha tá ro zá sá ban és mû kö dé -
sé ben fenn ál ló alap ve tõ kü lönb sé gek ad ják.

Az ön kor mány za ti fel adat el lá tá sá nak biz to sí tá sá ra lét -
re jött jog vi szo nyok ese té ben pe dig a köz szol gá la ti jogi
sza bá lyo zá son ala pu ló jog vi szo nyok kü lön cso por tot ké -
pez nek, s en nek meg fele lõen te kin te tük ben nem ál la pít ha -
tó meg a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal má nak meg sér -
té se.

Dr. Bagi Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró

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

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

Dr. Er dei Ár pád s. k.,
al kot mány bí ró
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Az Alkotmánybíróság
6/2006. (II. 15.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos népi kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj -
tõ ív min ta pél dá nya, és az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té -
se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gá sok
alap ján meg hoz ta az aláb bi

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
34/2005. (X. 20.) szá mú ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak -
ban: OVB) or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ
ívé nek hi te le sí tés cél já ból be nyúj tott min ta pél dá nya az
aláb bi kér dést tar tal maz za: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a
pri va ti zá ció kor lá to zá sa ér de ké ben az Or szág gyû lés a kép -
vi se lõk két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény -
ben ha tá roz za meg a tar tós ál la mi tu laj don kö rét?”

Az OVB a 34/2005. (X. 20.) szá mú ha tá ro za tá ban meg -
ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá -
ro zott for mai, va la mint a fel tett kér dés re vo nat ko zó tar tal -
mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí tet te. Az OVB ha tá ro za tá nak in do -
ko lá sa sze rint a dön tés az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Nsztv.) 2.  §-án és 17.  §-án, va la mint a vá lasz tá si
el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sén, 130.  § (1) be kez dé sén és
131.  §-án ala pul.

A ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny 2005. évi 142. szá má -
ban, 2005. ok tó ber 27-i dá tum mal je lent meg. Az OVB ha -
tá ro za ta el len a tör vényes ha tár idõn be lül há rom ki fo gás
ér ke zett. Az Al kot mány bí ró ság az ügye ket – tar tal mi azo -
nos sá guk ra te kin tet tel – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes
ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és
egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro -
zat 28.  §-ának (1) be kez dé se alap ján egye sí tet te, és egy el -
já rás ban, a Ve. 130.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg -
fele lõen so ron kí vül bí rál ta el.

2. Az in dít vá nyo zók több ki fo gást ter jesz tet tek elõ. Az
egyik in dít vá nyo zó nem vet te figye lembe, hogy népi kez -
de mé nye zés rõl van szó és ki fo gá sa it a nép sza va zás ról
 szóló sza bá lyok alap ján fo gal maz ta meg.

Az in dít vá nyo zók a kö vet ke zõ ket ki fo gás ol ták:

– ,,a kér dés ele mei nin cse nek össz hang ban” egy más sal, 
nem le het te hát igen nel vagy nem mel vá laszt adni,

– a kér dés csúsz ta tás sal már ele ve be fo lyá sol ni akar,

– a kér dés bi zony ta lan sá gi ele me ket tar tal maz, „nem
fe lel meg a konk rét kér dés tör vényi fo gal má nak”,

– a kér dés meg té vesz tõ tar tal mú, mert „az ál la mi tu laj -
don kö ré be tar to zó va gyon ele mek gya kor la ti lag for ga lom -
kép te le nek”, a nép sza va zás után a kor lá to zás to vább nem
fo koz ha tó,

– a kér dés nem pon tos: a „kér dés nem an nak az Or szág -
gyû lés na pi rend jé re való tû zé sé re irá nyul, ha nem a vá lasz -
tó pol gá rok hoz cím zett el dön ten dõ kér dést tar tal maz”,

– ,,az Or szág gyû lés már dön tött az ál la mi tu laj don pri -
va ti zá lá sá ról, en nek kor lá to zá sa eb ben a for má ban tör -
vény- és Al kot mány el le nes”,

– az Al kot mány nép sza va zás út ján nem mó do sít ha tó; a
kér dés arra irá nyul, hogy az ál lam tu laj do ná ban álló vál lal -
ko zói va gyon fel so ro lá sát a jö võ ben csak mi nõ sí tett több -
ség gel le hes sen mó do sí ta ni, „ilyen el já rá si sza bályt azon -
ban az Al kot mány 24.  § (3) be kez dé se sze rint csak maga
az Al kot mány ha tá roz hat meg”,

– az ál la mi va gyon vál lal ko zói és for ga lom kép te len ré -
szét egy sze rû több ség gel meg al ko tott tör vény ha tá roz za
meg, en nek mi nõ sí tett több ség gel tör té nõ meg vál toz ta tá sa
nem te kint he tõ az or szág sor sát érin tõ leg fon to sabb kér -
dés nek, így nem fe lel meg az Nsztv. elõ írásának.

II.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá nál a
kö vet ke zõ jog sza bá lyo kat vet te ala pul:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:

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

„28/D.  § Or szá gos népi kez de mé nye zést leg alább
50 000 vá lasz tó pol gár nyújt hat be. Az or szá gos népi kez -
de mé nye zés arra irá nyul hat, hogy az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó kér dést az Or szág gyû lés tûz ze a na pi rend jé -
re. Az or szá gos népi kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott
kér dést az Or szág gyû lés kö te les meg tár gyal ni.”

2. Az Nsztv. ren del ke zé sei:

„2.  § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”
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„4.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság gon dos ko dik 
a nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló ál lam pol gá ri kez de mé -
nye zés, ille tõ leg a népi kez de mé nye zés alá írá sa i nak el len -
õr zé sé rõl.”

„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

„17.  § A népi kez de mé nye zés nek pon to san és egy ér tel -
mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér dést.”

„18.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ak kor ta gad ja
meg az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
c) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”

3. A Ve.-nek az or szá gos népi kez de mé nye zés re irá -
nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza bá lyai:

„117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -
bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, ille tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.”

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

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

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

„131.  § Az or szá gos népi kez de mé nye zés so rán a
117–121.  § és a 130.  § (1) és (3) be kez dé sé nek ren del ke zé -
se it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

III.

1. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  §-ának h) pont ja sze rint 
az Al kot mány bí ró ság olyan ügyek ben is el jár, ame lye ket
tör vény a ha tás kö ré be utal. Így az Al kot mány bí ró ság ha -
tás kö ré be tar to zik a Ve. 130.  §-a sze rint az OVB ha tá ro za -
tá val szem ben be nyúj tott ki fo gás el bí rá lá sa. A Ve.-ben
meg ha tá ro zott ki fo gás jog or vos lat nak mi nõ sül, és en nek
meg fele lõen jár el ezek ben az ügyek ben az Al kot mány bí -
ró ság. Az ál lan dó gya kor lat sze rint azon ban az Al kot -
mány bí ró ság jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el a fel ada tát azok ban az ügyek ben is, ame lyek ben ha -
tás kö rét nem köz vet le nül az Abtv., ha nem más tör vény ha -

tá roz za meg [1220/H/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992,
630, 631.; 25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
251, 256.].

Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben – az el já rás jog or -
vos la ti ter mé sze té nek meg fele lõen – azt vizs gál ta, hogy az 
OVB az Nsztv. 18.  §-a alap ján kö te les lett vol na-e az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ra; a vizs gá lat ki -
ter jedt arra is, alkot mány elle nes-e a hi te le sí tés.

2. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször azt vizs gál ta, hogy az
Nsztv. 18.  §-ának a) pont ja sze rint a je len eset ben a népi
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér -
dés re vo nat ko zik-e. En nek so rán az Al kot mány
28/B.  §-ának (1) be kez dé sét és 28/D.  §-át vet te ala pul.

Az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé se sze rint népi
kez de mé nye zés tár gya olyan kér dés le het, amely az Or -
szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zik. Az Al kot mány 10.  §-a
sze rint a ma gyar ál lam tu laj do na nem ze ti va gyon, az ál lam
ki zá ró la gos tu laj do ná nak kö rét tör vény ha tá roz za meg. Az 
Al kot mány 25.  §-ának (2) be kez dé se ki mond ja, hogy a tör -
vényhozás joga az Or szág gyû lést il le ti meg.

Az Al kot mány bí ró ság 53/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za -
tá ban rá mu ta tott arra, hogy az Or szág gyû lés nek az Al kot -
mány ban biz to sí tott jog al ko tói ha tás kö re tel jes, a ki zá ró la -
gos tör vényhozási tár gyak Al kot mány ban tör tént fel so ro -
lá sa csak pél dá ló dzó, azok ban az ese tek ben pe dig, ame -
lyek ben már tör vény ha tá ro zott meg sza bá lyo kat, vál toz ta -
tást csak tör vény ír hat elõ (ABH 2001, 414, 417.).

A je len ügy ben az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés a
pri va ti zá ció tör vénnyel tör té nõ kor lá to zá sá ra, az ál la mi tu -
laj don el ide ge ní té sé nek Or szág gyû lés ál tal meg ha tá ro zan -
dó ha tá ra i ra vo nat ko zik.

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 8.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rint az Or szág gyû lés tör vény ben ren del ke zik
az ál la mi tu laj do ni ré sze se dés sel mû kö dõ gaz da sá gi tár sa -
sá gok nak a tar tós ál la mi tu laj don kö ré be való so ro lá sá ról,
az ál la mi ré sze se dés mér té ké rõl, il let ve a tar tós ál la mi tu -
laj don meg szün te té sé rõl. A tar tós ál la mi tu laj don kö ré rõl
te hát je len leg is az Or szág gyû lés dönt, dön té sét tör vény
tar tal maz za.

A két har ma dos sza va zás sal el fo ga dan dó tör vénnyel
szem ben tett ki fo gás te kin te té ben pe dig az el bí rá lás alap ját 
az Al kot mány 28/C.  §-ának (3) be kez dé se je len ti, amely
csak az or szá gos nép sza va zás ra ha tá roz za meg azo kat a
tár gya kat, ame lyek til tot tak. En nek alap ján mond ta ki a
42/2002. (X. 11.) AB ha tá ro zat, hogy népi kez de mé nye -
zés nél nincs tárgy kö ri kor lát, hi szen ered mé nyes népi kez -
de mé nye zés sem ke let kez tet az Or szág gyû lés szá má ra
több kö te le zett sé get, mint a kér dés na pi rend re tû zé sét és
meg vi ta tá sát (ABH 2002, 316, 318.).

Az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés te hát sem az Al -
kot mánnyal, sem az Nsztv. 18.  §-ának a) pont já val nem el -
len té tes.
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3. Az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta azt is, hogy az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán meg fo gal ma zott és az in -
dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt kér dés meg fe lel-e az Nsztv.
18.  §-ának b) pont ja sze rint a tör vény ben meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek nek. Az Nsztv. 17.  §-a azt írja elõ, hogy a
népi kez de mé nye zés nek pon to san és egy ér tel mû en tar tal -
maz nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér dést.

A népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve kér dé sé nek ér -
tel me zé sé re is irány adók azok az el vek, ame lyek az Nsztv.
13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás te kin te té -
ben ala kul tak ki [52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 399, 403.]. Te kin tet tel azon ban arra, hogy a népi
kez de mé nye zés alap ján az Or szág gyû lést nem ter he li jog -
al ko tá si kö te le zett ség, az Al kot mány bí ró ság nem vizs gál ta 
a nép sza va zás sal kap cso lat ban je lent ke zõ jog al ko tá si fel -
adat nak az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta i ban ki fej tett
szem pont ja it.

Az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta,
hogy a kér dés nek meg kell fe lel nie az egy ér tel mû ség
nyelv ta ni ér te lem ben vett kö ve tel mé nye i nek, a ki zá ró lag
egy fé le kép pen ér tel mez he tõ el dön ten dõ kér dés re igen
vagy nem vá lasszal le hes sen fe lel ni (ABH 2001, 392,
396.).

A je len ügy ben az or szá gos népi kez de mé nye zés alá -
írás gyûj tõ ívé nek kér dé se egy ér tel mû, arra igen vagy nem
vá lasszal le het fe lel ni, te hát a tör vény ál tal meg ha tá ro zott
kö ve tel mény nek ele get tesz.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság a 34/2005.
(X. 20.) OVB ha tá ro za tot hely ben hagy ta.

Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny ben meg je lent.
Erre te kin tet tel ren del te el az Al kot mány bí ró ság az OVB
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok tár gyá ban ho zott ha -
tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 13.

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

Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tersz tyánsz ky né 
Dr. Kiss Lász ló s. k., dr. Vas adi Éva s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 988/H/2005.

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
14/2006. (II. 15.) KE

határozata

büntetés-végrehajtási altábornagy
nyugállományba helyezésérõl

Az igaz ság ügy-mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Bö kö nyi
Ist ván bün te tés-vég re haj tá si al tá bor nagy szol gá la ti vi szo -
nyát az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já -
ban biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá -
sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló
1996. évi XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hszt.) 54. §-a
alap ján 2006. feb ru ár 15-i ha tállyal kö zös meg egye zés sel
meg szün te tem, egy ben a Hszt. 182. §-ának (1) be kez dé se
alap ján szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 8.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 10.

Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0627/2006.

A Köztársasági Elnök
15/2006. (II. 15.) KE

határozata

nyugállományú vezérezredesi elõléptetésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban biz to sí tott jog kö -
röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 
2004. évi CV. tör vény 49. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján, a Ma gyar Hon véd ség ér de ké ben, be osz tá sá ban
vég zett ki emel ke dõ mun ká ja el is me ré se ként, dr. Ste fán
Géza nyug ál lo má nyú al tá bor na gyot, a Ka to nai Biz ton sá gi
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Hi va tal fõ igaz ga tó ját 2006. feb ru ár 14-i ha tállyal nyug ál -
lo má nyú ve zér ez re des sé elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 9.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 10.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0551/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1017/2006. (II. 15.) Korm.

határozata

a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány

1. mó do sít ja a Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Köz -
ala pít vány (a továb biak ban: Köz ala pít vány) Ala pí tó Ok -
ira tát, és el fo gad ja an nak egy sé ges szer ke ze tû vál to za tát;

2. fel ha tal maz za a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai
Hi va tal el nö két, hogy a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta
mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le so rán az
Ala pí tó ne vé ben el jár jon;

Fe le lõs: Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
 el nö ke

Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé telt köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz -
zé té te lét.

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re
 emel ke dé sét köve tõen azon nal

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
13/2006. (II. 15.) ME

határozata

kormányzati fõtisztviselõi kinevezésekrõl

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló – több ször mó do sí -
tott – 1992. évi XXIII. tör vény 31/A. § (3) be kez dé se
alapján

Ko vács Jó zse fet – 2005. ok tó ber 10-i ha tállyal –,

dr. Szõ ke Lász lót – 2005. de cem ber 7-i ha tállyal – 

kor mány za ti fõ tiszt vi se lõ vé ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
14/2006. (II. 15.) ME

határozata

központi tiszt cím adományozásáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény
245/J. § (1) bekezdése alapján

dr. Bak né Szi get vá ri Má ri á nak,

Egri Gá bor nak,

dr. Hol ló Sán dor nak,

dr. Je nei Já nos nak,

dr. Mé szá ros Pé ter nek,

Pal kó Im ré nek,

Rozs nyai Gé zá nak és

dr. Vas Gi zel lá nak

2006. feb ru ár 6-i ha tállyal

„köz pon ti tiszt” cí met ado má nyo zok.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
2/2006. (II. 9.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a
a nem országos terjesztésû idõszaki lap és a helyi

mûsorszolgáltató országgyûlési választási
kampányban történõ részvételével kapcsolatos

kifogások elbírálására jogosult választási
bizottságokról

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.) 90/A.  §-a
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban írt ha tás kö ré ben a nem or -
szá gos ter jesz té sû idõ sza ki lap és a he lyi mû sor szol gál ta tó
or szág gyû lé si vá lasz tá si kam pány ban tör té nõ rész vé te lé -
vel kap cso la tos ki fo gá sok el bí rá lá sá ra jo go sult vá lasz tá si
bi zott sá gok tár gyá ban az aláb bi

állásfoglalást

adja ki:

A Ve. 44/A.  § (1) be kez dé se sze rint „A saj tó vá lasz tá si
kam pány ban tör té nõ rész vé te lé vel (így kü lö nö sen a vá -
lasz tá si el já rás alap el ve i nek meg sér té sé vel, a po li ti kai hir -
de té sek köz zé té te lé vel) kap cso la tos ki fo gást

a) nem or szá gos ter jesz té sû idõ sza ki lap, il le tõ leg he lyi 
mû sor szol gál ta tás ese té ben a ki adó, il le tõ leg a mû sor szol -
gál ta tó szék he lye vagy lak cí me sze rint ille té kes he lyi vá -
lasz tá si bi zott ság,

b) kör ze ti mû sor szol gál ta tás ese té ben a mû sor szol gál -
ta tó szék he lye vagy lak cí me sze rint ille té kes te rü le ti vá -
lasz tá si bi zott ság,

c) or szá gos ter jesz té sû idõ sza ki lap, hír ügy nök ség, il le -
tõ leg or szá gos mû sor szol gál ta tás ese té ben az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság
bí rál ja el.”

A Ve. 90.  §-a alap ján az or szág gyû lé si vá lasz tá so kon
– az egy sza va zó kö rös te le pü lé sek ki vé te lé vel – he lyi vá -
lasz tá si bi zott ság nem mû kö dik.

A Ve. 90/A.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint az or -
szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság
„dönt az egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tás sal kap cso la tos
ki fo gás ról...”

A Ve. 90/A.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja sze rint a te rü -
le ti vá lasz tá si bi zott ság „dönt a te rü le ti vá lasz tó ke rü le ti
vá lasz tás sal kap cso la tos ki fo gás ról...”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint
– adott or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz -

tás sal kap cso la tos, a Ve. 44/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban 
meg je lölt saj tó szer vek kam pány ban tör té nõ rész vé te lé re
vo nat ko zó ki fo gás el bí rá lá sá ra a jog sér tés he lye sze rint

ille té kes or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si
bi zott ság ren del ke zik ha tás kör rel;

– adott te rü le ti vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tás sal kap cso la -
tos, a Ve. 44/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt saj -
tó szer vek kam pány ban tör té nõ rész vé te lé re vo nat ko zó ki -
fo gás el bí rá lá sá ra a jog sér tés he lye sze rint ille té kes te rü le ti 
vá lasz tá si bi zott ság ren del ke zik ha tás kör rel.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 9.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
3/2006. (II. 9.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a
a választási eljárásról  szóló

1997. évi C. tör vény 102.  § (1) bekezdésében
meghatározott „lakosságszám” fogalom

értelmezése tárgyában

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.)
105/A.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban írt ha tás kö ré ben 
a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény 102.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott „la kos ság szám” fo ga lom
ér tel me zé se tár gyá ban az aláb bi

állásfoglalást

adja ki:

A Ve. 102.  § (1) be kez dé se sze rint „Az egyé ni vá lasz tó -
ke rü le tek sor szá mát és te rü le tét a he lyi vá lasz tá si iro da ve -
ze tõ je a vá lasz tás évé nek ja nu ár 1-jei la kos ság szá ma alap -
ján ál la pít ja meg.”

A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván -
tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 26.  § (1) be kez -
dé se sze rint „A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõ, e tör -
vény ha tá lya alá tar to zó pol gár [4.  § (1) be kez dés] kö te les
be köl tö zés vagy ki köl tö zés után há rom mun ka na pon be lül
la kó he lyé nek, il let ve tar tóz ko dá si he lyé nek cí mét a te le -
pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek nyil ván tar tás ba vé tel
cél já ból be je len te ni (a továb biak ban együtt: lak cím be je -
len tés).”

A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván -
tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény vég re haj tá sá ról
 szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. ren de let 36.  § (4) be kez dé -
se sze rint „Az ide ig le nes szál lás hellyel sem ren del ke zõ
haj lék ta lan sze mély nek la kó he lye ként azt a te le pü lést (fõ -
vá ro si ke rü le tet) kell be je len te nie, ahol szo ká so san meg ta -
lál ha tó. A nyil ván tar tás ba eb ben az eset ben a be je len tett
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te le pü lés neve (a fõ vá ros ban a ke rü let meg je lö lé se) mel lett 
„lak cím nél kü li” be jegy zést kell ten ni.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
Ve. 102.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott „la kos ság -
szám” fo ga lom alatt a te le pü lés azon la ko sa i nak összes sé -
gét kell ér te ni, akik a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí -
mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény és
az an nak vég re haj tá sá ról  szóló 146/1993. (X. 26.) Korm.
ren de let ál tal tá masz tott fel té te lek nek meg fe le lõ ér vé nyes
la kó hellyel, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si hellyel ren del -
kez nek.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ér tel me zé se sze rint
ebbe a kör be tar toz nak azok az ide ig le nes szál lás hellyel sem
ren del ke zõ haj lék ta lan sze mé lyek is, akik a sze mé lyi adat- és
lak cím nyil ván tar tás sze rint leg alább te le pü lé si szin tû la kó -
hellyel ren del kez nek [Korm. ren de let (36.  § (4) be kez dés)].

Azo kat a pol gá ro kat, akik – a sze mé lyi adat- és lak cím -
nyil ván tar tás ada tai alap ján – tárgy év ja nu ár 1-jén la kó -
hellyel és tar tóz ko dá si hellyel egy aránt ren del kez nek, a
Ve. 102.  § (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán a la kó he -
lyük sze rin ti te le pü lés la kos ság szá má ba tar to zó nak kell te -
kin te ni.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 9.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
p á l y á z a t i   f e l h í v á s a

a hatáskörébe tartozó közlekedési szakképesítések
szakmai vizsga szervezésére történõ jogosultság

elnyerésére

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um a szak kép -
zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  § (1) be kez dé sé -
nek b) pont ja és a 13.  § (1) be kez dé se alap ján pá lyá za tot
hir det szak kép zést foly ta tó in téz mé nyek ré szé re.

A pá lyá zat cél ja az aláb bi szak ké pe sí té sek:

Sor -
szám

OKJ
azo no sí tó szám

Szak ké pe sí tés  meg ne ve zé se

1. 52 5249 01 anyag moz ga tó gép-sze re lõ

2. 53 5241 01 gáz au tó sze re lõ

3. 33 5241 01 ha jó épí tõ

4. 51 5241 07 re pü lõ gép-ja ví tó, re pü lõ gép-
sár kány-ja ví tó

4. 52 3439 04 szál lít má nyo zá si ügy in té zõ

5. 33 5832 01 út fenn tar tó szak mun kás

szak mai vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult sá gá nak meg -
szer zé se.

I. Pá lyá za tot nyújt hat be:
 

– min den olyan szak kép zést foly ta tó in téz mény, amely
jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik, vagy egyé ni vál lal ko zó,

– sze re pel a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Fktv.) 8.  §-ában meg ha tá ro zott fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban, és
nyil ván tar tás ba vé te le óta leg alább 2 év el telt,

– ele get tett az Fktv. 9.  § (5) be kez dé se sze rin ti be szá -
mo ló ké szí té si kö te le zett sé gé nek,

– nincs az ille té kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván -
tar tott, le járt köz tar to zá sa,

– nem áll csõd-, vég el szá mo lá si, il let ve fel szá mo lá si
el já rás alatt, va la mint,

– az Fktv. sze rint akk re di tált.

II. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
 

1. a pá lyá zó ne vét, le ve le zé si cí mét (a cím lap tól füg get -
le nül sze re pel tet ni kell), te le fon- és te le fax-szá mát, va la -
mint – amennyi ben van – e-ma il cí mét,

2. te lep he lyé nek cí mét (amennyi ben az azo nos a le ve -
le zé si cím mel, úgy erre a kö rül mény re az adat he lyen az is -
mé telt cím meg adás sal utal ni szük sé ges, te hát a te lep hely
címe üre sen nem ma rad hat),

3. azon szak ké pe sí tés vagy szak ké pe sí té sek meg je lö lé -
sét (OKJ azo no sí tó szám mal és szak ké pe sí tés meg ne ve zé -
sé vel), ame lyek re a vizs ga szer ve zé si jo got meg kí ván ja
sze rez ni (a meg je lö lés a cím lap tól füg get le nül szük sé ges),

4. azon ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió meg ne ve zé sét, amely -
ben a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé get el kí ván ja lát ni,

5. szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny sé ge be mu ta tá -
sát (nem köz le ke dé si te rü le ten),

6. köz le ke dé si szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny sé -
ge be mu ta tá sa (amennyi ben van),

7. szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé nek be mu ta -
tá sát, fel té ve, hogy a pá lyá zó ko ráb ban erre fel jo go sí tás sal
ren del ke zett (nem köz le ke dé si te rü le ten),

8. szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be mu ta tá sa a
köz le ke dés te rü le tén, fel té ve, hogy a pá lyá zó ko ráb ban
erre fel jo go sí tás sal ren del ke zett,

9. az ál ta la al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le -
írá sát,

10. a szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu -
ta tá sát (a szer ve zet ben el fog lalt he lyét, irá nyí tá sát, az
e cél ra ren del ke zés re álló sze mé lyi, tár gyi, kü lö nös te kin -
tet tel az ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát
biz to sí tó fel té te le ket),

11. a szak mai vizs ga szer ve zé sé ért köz vet le nül fe le lõs
sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek, szak mai
gya kor la tá nak, be töl tött mun ka kö ré nek is mer te té sét,
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12. a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé nek le bo -
nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak
mód ját,

13. a szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg tar tá sá ra, va la -
mint a szak mai vizs gáz ta tá si te vé keny ség fo lya ma tos vég -
zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást,

14. gaz da sá gi ka ma rá val, a szak ké pe sí tés kö ré be tar to -
zó mun ka adói és mun ka vál la lói szer ve ze tek kel való kap -
cso la tá nak be mu ta tá sát.

III. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
 

1. a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV.
tör vény ha tá lya alá tar to zó pá lyá zók ese té ben (ide ért ve a
köz hasz nú tár sa sá got is) az ille té kes cég bí ró ság ál tal ki bo -
csá tott, a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott
30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, egyéb pá lyá zók ese -
té ben – a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény
1. szá mú mel lék le té ben ne ve sí tett fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ki vé te lé vel – a pá lyá zó egy sé ges szer ke zet be fog lalt,
ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tát (ala pí tó ok ira tát, alap sza bá lyát),
egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány hi te les
má so la tát, és a nyil ván tar tá suk ra ille té kes ha tó ság ál tal ki -
ál lí tott, a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott
30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást arra vo nat ko zó lag, hogy a 
ké rel me zõ a ha tó ság nyil ván tar tá sá ban sze re pel,

2. an nak iga zo lá sát, hogy a pá lyá zó sze re pel az Fktv.
8.  §-ában meg ha tá ro zott fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé -
nyek nyil ván tar tá sá ban, és nyil ván tar tás ba vé te le óta – a
pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott – leg alább
2 év el telt, 

3. az Fktv. 9.  § (5) be kez dé se sze rint el ké szí tett és a
nyil ván tar tást ve ze tõ nek meg kül dött, a két éves te vé keny -
ség rõl  szóló be szá mo ló má so la tát,

4. ér vé nyes in téz mé nyakk re di tá ci ós ta nú sít vány má so -
la tát, 

5. an nak iga zo lá sát, hogy a szak mai vizs ga gya kor la ti
vizs ga ré szé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te -
lek ren del ke zés re áll nak,

6. gaz da sá gi tár sa ság, il le tõ leg egyé ni vál lal ko zó ese -
tén a te rü le ti leg ille té kes gaz da sá gi ka ma ra, il le tõ leg
– ahol a szak ké pe sí tés nem tar to zik gaz da sá gi ka ma ra ille -
té kességébe – a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki -
je lölt, a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXXVI. tör vény
14.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak mai szer ve zet
iga zo lá sát, hogy a gya kor la ti vizs ga rész le bo nyo lí tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zés re álló tár gyi fel té te lek meg fe le lõ
mi nõ sé gû ek,

7. an nak iga zo lá sát, hogy a pá lyá zó nak nincs az ille té -
kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, le járt köz tar to -
zá sa,

8. amennyi ben a pá lyá zó a csõd el já rás ról, a fel szá mo -
lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi IL.
tör vény ha tá lya alá tar to zó szer ve zet, arra vo nat ko zó nyi -
lat ko za tát, hogy nem fo lyik el le ne csõd-, fel szá mo lá si
vagy vég el szá mo lá si el já rás, va la mint

9. a bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló csekk má so la tát,

10. a szám la ve ze tõ pénz in té zet tõl szár ma zó, a pá lyá zat
be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott 30 nap nál nem ré -
geb bi bank in for má ci ót, amely tar tal maz za a szám la ve ze tõ
hi tel in té zet meg ne ve zé sét, cí mét, a szám la ve ze tés kez dõ -
nap ját és a bank nyi lat ko za tát, hogy a pá lyá zó fi ze té si kö -
te le zett sé ge i nek idõ ben ele get tesz-e, bank szám lá ján elõ -
for dult-e sor ba nál lás a tárgy évet meg elõ zõ év ben, a pénz -
in té zet és a pá lyá zó kap cso la tá nak jel lem zé sét (pl. szé les
körû vagy csak szám la kap cso lat).

IV. A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ók:
 

– Amennyi ben a pá lyá zó a vizs ga szer ve zé si te vé keny -
sé get több ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió te rü le tén is el kí ván ja 
lát ni, úgy mind egyik ré gió vo nat ko zá sá ban kü lön pá lyá za -
tot kell be nyúj ta nia, és va la mennyi pá lyá za ton fel kell tün -
tet nie az össze sen be nyúj tott pá lyá za tai szá mát. Eb ben az
eset ben a köz hi te les mel lék le te ket csak az egyik pá lyá zat -
hoz kell csa tol nia. A töb bi pá lyá zat hoz a mel lék le tek fény -
má so lat ban is csa tol ha tók, azon ban a pá lyá za ton fel kell
tün tet ni, hogy mely ré gi ó ra be nyúj tott pá lyá zat hoz csa tol -
ta a köz hi te les mel lék le te ket.

– A pá lyá zó bí rá la ti dí jat kö te les fi zet ni. A bí rá la ti díj
össze ge 26 000 Ft, azaz hu szon hat ezer fo rint.

– Amennyi ben a pá lyá zó a vizs ga szer ve zé si te vé keny -
sé get több ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió te rü le tén is el kí ván ja 
lát ni, és ezért nem egy, ha nem több – az elõ írások sze rin ti
szá mú – pá lyá za tot nyújt be, úgy a bí rá la ti dí jat va la -
mennyi pá lyá zat után meg kell fi zet nie.

– A bí rá la ti dí jat a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té -
ri um bank szám lá já ra csek ken kell be fi zet ni, a csekk a
Köz le ke dés po li ti kai Fõ osz tály tól igé nyel he tõ (1024 Bu -
da pest, Mar git krt. 85.).

– A pá lyá zat tal el nyer he tõ vizs ga jo go sult ság idõ tar ta -
ma:

= a pá lyá zat ered mé nyé nek a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter erre vo nat ko zó ren de le té ben tör té nõ 
ki hir de té sé nek hatályba lépésétõl számított négy
év;

– a pá lyá zat be nyúj tá sá nak vég sõ ha tár ide je:

= a pá lyá zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te -
lé nek idõ pont já tól szá mí tott 62. nap, 14.00 óra,
amennyi ben ez a nap nem mun ka nap, úgy az azt
kö ve tõ elsõ munkanap, 14.00 óra.

– Min den egyes pá lyá za tot cég sze rû en alá ír va, 7 pél -
dány ban (1 ere de ti és az ere de ti vel min den ben meg egye zõ
6 má so la ti), kö tött, fû zött vagy tû zött for má ban, cím lap -
pal, tar ta lom jegy zék kel ren del kez ve, és min den ol dalt a
cím lap pal együtt fo lya ma to san ol dal szám mal el lát va – az
ol dal szá mo zás ba be le ért ve a be nyúj tan dó iga zo lá so kat
stb. is –, to váb bá az összes pél dányt egy zárt bo rí ték ban
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vagy do boz ban, „GKM vizs ga szer ve zé si jog el nye ré sé nek
pá lyá za ta” fel irat tal – a bo rí té kon egyéb fel irat nem le het – 
kell (sze mé lyes kép vi se lõ út ján) be nyúj ta ni a kö vet ke zõ
cím re:

= Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um, Köz le ke -
dés po li ti kai fõ osz tály, 1024 Bu da pest, Mar git krt.
85., III. eme let 308. számú szoba.

– A pá lyá zat cím lap ja tar tal maz za: a pá lyá zó ne vét, cí -
mét, an nak a szak ké pe sí tés nek az azo no sí tó szá mát és
meg ne ve zé sét, amely vizs ga szer ve zé si jo gá nak meg szer -
zé sé re a pá lyá za tot be nyúj tot ták, to váb bá a pá lyá zat el ké -
szí té sé nek idõ pont ját (év, hó nap, nap).

– A pá lyá za tok cím lap ján fel kell tün tet ni az aján lat „ere -
de ti” és „má so lat” meg je lö lé sét, va la mint az „ere de ti” fel irat
mel lett az 1. sor szá mot, to váb bá a „má so lat” fel irat mel lett
azok 2–7. kö zöt ti sor szá mát, to váb bá az 1. ol dal szá mot.

– Az ere de ti pá lyá zat és má so la tai kö zöt ti el té rés ese tén 
az ere de ti pá lyá zat ban fog lal tak ke rül nek figye lembe -
vételre.

– A ké se del me sen be nyúj tott pá lyá za tok ki zá rás ra ke -
rül nek és így nem bí rál ha tók el.

– A pá lyá zat hi ány pót lá sá ra a ki író egy sze ri le he tõ sé -
get biz to sít a hi ány pót lás ra való fel szó lí tás ban meg ha tá ro -
zott ha tár idõn be lül.

– A pá lyá za tok el bí rá lá sa és a dön tés ho za tal a pá lyá zat
vagy pá lyá za tok be nyúj tá sá nak vég sõ ha tár ide jé tõl szá mí -
tott 60 na pon be lül tör té nik meg.

– A pá lyá za tok el bí rá lá sát bí rá ló bi zott ság – az el bí rá lá -
si ha tár idõn be lül meg tar tott bí rá ló bi zott sá gi ülé sen ho zott 
dön tés ho za tal lal – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ál -
tal jó vá ha gyott mû kö dé si sza bály zat sze rint vég zi.

– A pá lyá za ti el já rás ered mé nyé rõl a pá lyá za tot be -
nyúj tók le vél ben, az el bí rá lást és dön tés ho za tal ülé sét kö -
ve tõ 30 na pon be lül ér te sí tést kap nak.

– Vizs ga jo go sult ság a kö vet ke zõ ter ve zé si sta tisz ti kai
ré gi ók ra pá lyáz ha tó:

= Kö zép-Ma gyar or szá gi Ré gió: Bu da pest, Pest
megye;

= Kö zép-Du nán tú li Ré gió: Fej ér me gye, Veszp rém
me gye, Ko má rom-Esz ter gom megye;

= Nyu gat-Du nán tú li Ré gió: Gyõr-Mo son-Sop ron
me gye, Vas me gye, Zala megye;

= Dél-Du nán tú li Ré gió: Ba ra nya me gye, So mogy
me gye, Tol na megye;

= Észak-Ma gyar or szá gi Ré gió: Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye, He ves me gye, Nóg rád megye;

= Észak-Al föl di Ré gió: Haj dú-Bi har me gye,
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye, Sza bolcs-Szat -
már-Be reg megye;

= Dél-Al föl di Ré gió: Bács-Kis kun me gye, Bé kés
me gye, Csong rád megye.

V. Az el bí rá lás ér té ke lé si szem pont jai, az ér té ke lés
mód sze re
 

Az ér té ke lés az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott szem pon tok
alap ján tör té nik:

a) Mel lék le tek meg lé te

III.
pont
sor-

szá mai

Mel lék let

Van

Nincs
ere de ti

hi te les
má-
so lat

má-
so lat

1. A gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló
1997. évi CXLIV. tör vény ha tá -
lya alá tar to zó pá lyá zók ese té -
ben (ide ért ve a köz hasz nú
tár sa sá got is) az ille té kes cég bí -
ró ság ál tal ki bo csá tott, a pá lyá -
zat be nyúj tá sá nak idõ pont já tól
szá mí tott 30 nap nál nem ré geb bi 
cég ki vo nat, egyéb pá lyá zók ese -
té ben – a fel sõ ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXX. tör vény
1. szá mú mel lék le té ben ne ve sí -
tett fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ki vé te lé vel – a pá lyá zó egy sé ges 
szer ke zet be fog lalt, ha tá lyos lé -
te sí tõ ok ira ta (ala pí tó ok ira ta,
alap sza bá lya – hi te les má so lat),
egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál -
lal ko zói iga zol vány hi te les má -
so la ta, és a nyil ván tar tá suk ra
ille té kes ha tó ság ál tal ki ál lí tott,
a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ -
pont já tól szá mí tott 30 nap nál
nem ré geb bi iga zo lás arra vo nat -
ko zó lag, hogy a ké rel me zõ a ha -
tó ság nyil ván tar tá sá ban sze re pel

2. an nak iga zo lá sa (ta nú sít vány hi -
te les má so lat), hogy a pá lyá zó
sze re pel az Fktv. 8.  §-ában meg -
ha tá ro zott fel nõtt kép zést foly ta -
tó in téz mé nyek nyilvántartásá -
ban, és nyil ván tar tás ba vé te le
óta – a pá lyá zat be nyúj tá sá nak
idõ pont já tól szá mí tot tan – leg -
alább 2 év el telt

3. az Fktv. 9.  § (5) be kez dé se sze -
rint el ké szí tett és a nyil ván tar -
tást ve ze tõ nek meg kül dött, a két 
éves te vé keny ség rõl  szóló be -
szá mo ló má so la ta

4. ér vé nyes intézményakkreditá -
ciós ta nú sít vány má so la ta

5. an nak iga zo lá sa, hogy a szak mai 
vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé -
nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges
tár gyi fel té te lek ren del ke zés re
áll nak (együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás, szer zõ dés, amennyi ben
a gya kor la ti fel té te le ket a pá lyá -
zó sa ját maga biz to sít ja, úgy az
er rõl  szóló nyi lat ko zat stb.)

6. gaz da sá gi tár sa ság, il le tõ leg
egyé ni vál lal ko zó ese tén a te rü -
le ti leg ille té kes gaz da sá gi ka ma -
ra, il le tõ leg – ahol a
szak ké pe sí tés nem tar to zik gaz -
da sá gi ka ma ra ille té kességébe –
a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi -
nisz ter ál tal ki je lölt, a szak kép -
zés rõl  szóló 1993. évi LXXXVI. 
tör vény 14.  § (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott szak mai szer ve -
zet iga zo lá sa, hogy a gya kor la ti
vizs ga rész le bo nyo lí tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zés re álló
tár gyi fel té te lek meg fe le lõ mi -
nõ sé gû ek

1232 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/16. szám



III.
pont
sor-

szá mai

Mel lék let

Van

Nincs
ere de ti

hi te les
má-
so lat

má-
so lat

7. an nak iga zo lá sa, hogy a pá lyá -
zó nak nincs az ille té kes adó- és
vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott,
le járt köz tar to zá sa

8. amennyi ben a pá lyá zó a csõd el -
já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás -
ról és a vég el szá mo lás ról  szóló
1991. évi IL. tör vény ha tá lya alá 
tar to zó szer ve zet, arra vo nat ko -
zó nyi lat ko za ta, hogy nem fo -
lyik el le ne csõd-, fel szá mo lá si
vagy vég el szá mo lá si el já rás

9. a bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló
csekk má so lata

10. a szám la ve ze tõ pénz in té zet tõl
szár ma zó, a pá lyá zat be nyúj tá -
sá nak idõ pont já tól szá mí tott 
30 nap nál nem ré geb bi bank in -
for má ció, amely tar tal maz za a
szám la ve ze tõ hi tel in té zet meg -
ne ve zé sét, cí mét, a szám la ve ze -
tés kez dõ nap ját és a bank
nyi lat ko za tát, hogy a pá lyá zó fi -
ze té si kö te le zett sé ge i nek idõ ben 
ele get tesz-e, bank szám lá ján
elõ for dult-e sor ba nál lás a tárgy -
évet meg elõ zõ év ben, a pénz in -
té zet és a pá lyá zó kap cso la tá nak 
jel lem zé sét (pl. szé les körû vagy 
csak szám la kap cso lat)

Az 1–10. pon tok ese té ben az ok ira tok és iga zo lá sok
csak az a) pont táb lá za tá ban meg ha tá ro zott for má ban (ere -
de ti, hi te les má so lat, má so lat stb.) for má já ban fo gad ha tók
el. Amennyi ben a fel so rolt mel lék le tek bár me lyi ke hi ány -
zik, vagy nem fe lel meg az elõ írt kö ve tel mé nyek nek és ha -
tár idõ nek, a pá lyá zat csak az elõ írt ha tár idõ re tör tént
 hiánypótlás után bí rál ha tó el. Hi ány pót lás el mu lasz tá sa
vagy an nak ha tár idõt kö ve tõ tel je sí té se ese tén a pá lyá zat
ki zá rás ra ke rül. A hi ány pót lás le he tõ sé ge csak egy szer áll
fönn. Te hát hi ány pót lás utá ni, újabb hi ány pót lás ra már
nincs le he tõ ség. Ha a szám la ve ze tõ pénz in té ze ti nyi lat ko -
zat ban a pá lyá zó mi nõ sí té se – akár csak az egyik is – a kö -
vet ke zõ tar tal mú: fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tett idõ -
ben ele get, bank szám lá ján elõ for dult sor ba nál lás, a pá lyá -
zat szin tén nem bí rál ha tó el, és a pá lyá zat ki zá rás ra ke rül.

b) Pá lyá zat adat ré sze i nek meg lé te
 
II. pont 

sor-
szá mai

Ada tok Van Nincs

1. A pá lyá zó neve, le ve le zé si címe (a cím lap -
tól füg get le nül fel kell tün tet ni), te le fon szá -
ma

2. te lep he lyé nek címe (amennyi ben az azo nos
a le ve le zé si cím mel, úgy erre a kö rül mény re 
az adat he lyen az is mé telt cím meg adás sal
utal ni szük sé ges, te hát a te lep hely címe üre -
sen nem ma rad hat)

II. pont 
sor-

szá mai
Ada tok Van Nincs

3. azon szak ké pe sí tés vagy szak ké pe sí té sek
meg je lö lé se (OKJ azo no sí tó szám mal és
szak ké pe sí tés meg ne ve zé sé vel), ame lyek re
a vizs ga szer ve zé si jo got meg kí ván ja sze -
rez ni (cím lap tól füg get le nül)

4. azon ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió meg ne ve zé -
se, amely ben a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé -
get el kí ván ja lát ni

Amennyi ben a fel so rolt ada tok bár me lyi ke hi ány zik, azt 
az egy sze ri hi ány pót lás ra való fel szó lí tás ha tár ide jé nek le -
jár tá ig le het pó tol ni. A hi ány zó adat ha tár idõ re tör té nõ pót -
lá sá nak el mu lasz tá sa ese tén a pá lyá zat nem bí rál ha tó el, és
a pá lyá zat ki zá rás ra ke rül.

c) A pá lyá zat ér té ke lé se pon to zás alap ján

 II. pont 
sor-

szá mai
Ér té ke lé si szem pon tok

Ad ha tó
pont szám

El ért
pont -
szám

5. szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny ség be -
mu ta tá sa (nem köz le ke dé si te rü le ten)

0–5

6. te vé keny ség be mu ta tá sa a köz le ke dé si
szak kép zés te rü le tén

0–10

7. szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be -
mu ta tá sa, fel té ve, hogy a pá lyá zó ko ráb -
ban erre fel jo go sí tás sal ren del ke zett (nem
köz le ke dé si te rü le ten)

0–5

8. szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be -
mu ta tá sa a köz le ke dés te rü le tén, fel té ve,
hogy a pá lyá zó ko ráb ban erre fel jo go sí tás -
sal ren del ke zett

0–10

9. al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le -
írá sa

0–10

10. a szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség 
be mu ta tá sa (a szer ve zet ben el fog lalt he lye, 
irá nyí tá sa, az e cél ra ren del ke zés re álló
sze mé lyi, tár gyi, kü lö nös te kin tet tel az
ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar -
tá sát biz to sí tó fel té te lek)

0–20

11. a szak mai vizs ga szer ve zé sé ért köz vet le nül 
fe le lõs sze mé lyek is ko lai és szak mai vég -
zett sé gé nek, szak mai gya kor la tá nak, be töl -
tött mun ka kö ré nek is mer te té se

0–10

12. a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé -
nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel -
té te lek biz to sí tá sá nak mód ja

0–15

13. a szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ren del ke zé -
sek meg tar tá sá ra, va la mint a szak mai vizs -
gáz ta tá si te vé keny ség fo lya ma tos
vég zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás

0–5

14. gaz da sá gi ka ma rá val, a szak ké pe sí tés kö -
ré be tar to zó mun ka adói és mun ka vál la lói
szer ve ze tek kel való kap cso lat be mu ta tá sa

0–10

5–14. pon tok ra ka pott össze sen pont szám

Amennyi ben az V. pont c) ré szé nek táb lá za tá ban sze -
rep lõ ér té ke lé si szem pon tok ra ka pott pont szá mok össze ge
nem éri el leg alább a ma xi má li san ad ha tó össz pont szám
(100 pont) 51%-át, úgy a vizs ga jo go sult ság nem ad ha tó
meg.
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földmûvelésügyi
Hivatalának

(3525 Miskolc, Dóczy József út 6.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló 
1993. évi II. tör vény 9/B. § (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a „Hu nya di Já nos” Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet, Bol dog kõ vár al ja (jog utód, il let ve a fel szá mo ló) hasz ná la tá ban lévõ, 
rész arány-föld tu laj don nak meg fe le lõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A gaz da ság neve: „Hu nya di Já nos” Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet

A sor so lás he lye: Bol dog kõ vár al ja, Mû ve lõ dé si Ház

A sor so lás ide je: 2006. már ci us 22., 9 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai: 194 db

Te le pü lés: Aba ú jal pár

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

05/16 szán tó 0,3117 4,61

05/17 szán tó 0,1506 2,23

05/19 szán tó 0,3477 5,15

05/20 szán tó 0,1989 2,94

05/21 szán tó 0,7141 10,57

05/22 szán tó 0,3155 4,67

011/8 szán tó, gyep, erdõ 0,2162 1,64

028/1 szán tó 0,2843 1,99

028/2 szán tó 0,3638 2,55

028/4 szán tó 0,2793 1,96

029/1 szán tó 0,3073 2,15

029/2 szán tó 0,2818 1,97

029/3 szán tó 0,1504 1,05

029/4 szán tó 0,9525 6,67

029/5 szán tó 0,2863 2,00

1063 gyep 0,1520 2,11

1066 gyep 0,0799 1,11

1067 gyep 0,0798 1,11

1069 gyep 0,0385 0,54

1073 gyep 0,0989 1,37

1074 gyep 0,0291 0,40

1075 gyep 0,0288 0,40

1080 kert 0,1394 1,94

1084 gyep 0,6143 8,54

1088 kert 0,1234 1,72

1090 gyep 0,0191 0,27

1091 gyep 0,0190 0,26



Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

1092 gyep 0,0407 0,57

1096 gyep 0,0406 0,56

1097 gyep 0,1809 2,51

1098 gyep 0,1166 1,62

1099 gyep 0,1316 1,83

1101 gyep 0,2528 3,51

1102 gyep 0,1335 1,86

1104 gyep 0,0262 0,36

1107 gyep 0,1856 2,58

1109 gyep 0,0971 1,35

1110 gyep 0,2240 3,11

1111 gyep 0,1428 1,98

1113 gyep 0,0993 1,38

1116 gyep 0,0997 1,39

1117 gyep 0,1165 1,62

1118 gyep 0,0694 0,96

1119 gyep 0,1320 1,83

1121 gyep, kert 0,3389 4,71

1123 kert 0,1130 1,57

1125 gyep 0,0349 0,73

1126 gyep 0,0349 0,73

1127 gyep 0,0352 0,74

1130 gyep 0,2158 4,51

1131 gyep 0,0536 1,12

1133 gyep 0,1834 3,83

1134 kert, gyep 0,1752 3,34

1137 gyep 0,0759 1,59

1138 gyep 0,0759 1,59

1139/1 gyep 0,1181 2,47

1139/2 gyep 0,1182 2,47

1141 gyep 0,1521 3,18

1143 gyep 0,0744 1,55

1146 gyep 0,2722 5,69

1149 gyep 0,0738 1,54

1150 gyep 0,0741 1,55

1157 gyep 0,1130 2,36

1158 gyep 0,3089 6,46

1159 gyep 0,1277 2,67

1160 gyep 0,1280 2,68

1169 gyep 0,7467 2,61

1173 gyep 0,1143 0,11

1174 gyep 0,1144 0,11

1180 gyep 0,1094 0,11

1181 gyep 0,1938 0,19

1182 gyep 0,2302 0,23

1184 gyep 0,0763 0,27

1185 gyep 0,0370 0,13

1186 gyep 0,0374 0,13

1187 gyep 0,1068 0,37
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

1188 gyep 0,0400 0,14

1189 gyep 0,0395 0,14

1191 gyep 0,1205 0,42

Össze sen: 162,97

Te le pü lés: Aba új kér

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

015/1 szán tó, gyep 0,0370 0,63

021/12 szán tó 5,6634 114,45

045 szán tó 1,3033 19,29

047/16 szán tó 0,4427 6,55

049/4 szán tó 0,0504 1,01

049/5 szán tó 0,0315 0,63

049/12 szán tó 0,5093 10,13

051/3 szán tó 0,2292 3,73

051/4 szán tó 0,1216 1,97

065/5 szán tó, gyep 2,2756 42,12

070/3 gyep 2,3428 8,2

076/1 szán tó 1,3205 19,54

076/2 szán tó 1,1593 17,16

076/3 szán tó 0,9402 13,91

093/1 erdõ, szán tó 3,8192 23,45

Össze sen: 282,77

Te le pü lés: Arka

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

04/4 gyep 1,1046 1,10 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

06/1 gyep 5,0899 5,09 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

07/1 erdõ 0,4204 1,00 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

014 szán tó, gyep, erdõ 0,1143 1,43

038/4 szán tó 0,5666 2,38

046/4 szán tó 0,3024 3,28

048 szán tó 0,1751 2,13

051/4 szán tó 0,4453 5,75

1049 kert, gyep, erdõ 0,3751 3,05

1051 kert, erdõ 0,3776 1,00

1301 gyep 0,1958 2,72

1305/1 szán tó 0,2419 1,02

1305/2 szán tó 0,3933 1,65

Össze sen: 40,78

Te le pü lés: Bol dog kõ új fa lu

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

02/6 gyep, ki vett 4,0942 4,00

02/7 gyep, ki vett 2,1729 2,01
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

07/1 gyep, ki vett 1,0070 1,00

08/3 erdõ, gyep 19,4438 79,87

029//8 szán tó 0,1927 4,53

033/3 szán tó 1,3233 30,48

035/3 gyep, ki vett 4,1522 86,05

038/1 erdõ, szán tó 0,5508 7,13

038/6 gyep 0,2061 0,21

038/23 szán tó 0,9500 22,33

038/24 szán tó 0,9945 23,37

038/25 szán tó 0,9499 22,32

039 gyep 0,1931 0,19

041 szán tó 1,7898 42,06

045 szán tó 0,1422 2,5

1187 gyep 0,1680 2,34

Össze sen: 330,37

Te le pü lés: Bol dog kõ vár al ja

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

011/5 erdõ 3,8836 3,88 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

011/8 erdõ 49,0423 49,04 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

032/3 erdõ 6,8230 6,82 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

033 gyep 14,0010 13,83

045/4 szán tó 0,2770 5,94

048/7 szán tó 0,2735 5,47

049 szán tó 5,7673 84,60

055/18 szán tó 0,0699 1,4

061/10 szán tó, gyep 0,4200 2,63

061/13 szán tó 0,2834 1,98

061/14 szán tó 0,1557 1,09

061/20 szán tó, szõ lõ 0,1518 1,99

061/21 szán tó, gyep 0,4192 1,35

061/23 szán tó, gyep 0,1889 1,00

061/25 szán tó 0,1180 0,83

061/26 szán tó 0,0942 0,66

061/28 szõ lõ, gyep 0,1713 2,03

061/29 szõ lõ, gyep 0,3014 3,35

061/30 szán tó, gyep 0,1392 0,43

061/31 szán tó, gyep 0,1920 0,63

061/32 szán tó, gyep 0,1056 0,47

061/33 szán tó 0,0805 0,56

061/34 szán tó, gyep 0,1186 0,54

061/35 szán tó, gyep 0,5104 2,41

061/36 szán tó, gyep 0,1921 1,10

061/37 gyep 0,3130 0,31

061/38 gyep 0,2071 0,21

071 szán tó 0,4238 9,96

073/6 szán tó 0,2081 4,89
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

077/27 erdõ, gyep 1,7746 2,55

077/29 szán tó 0,0755 1,51

077/34 szán tó, gyep 3,4820 53,39

086 gyep 1,0771 3,77

087/6 szán tó 0,4790 10,65

089/1 gyep 0,2366 0,24

089/2 erdõ 0,3588 0,36

0109/1 gyü möl csös 0,2629 5,49 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1036 szán tó 0,1824 1,28 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1044 gyep 0,0834 1,16 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1045 szán tó 0,1802 1,26 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1056 gyep 0,1572 2,19 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1063 gyü möl csös 0,3737 8,10 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1122 kert, gyep 0,2790 3,61 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1143 szán tó 0,1661 1,84 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1145 kert 0,1097 2,29 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1157 kert 0,0396 0,83 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1159 kert, gyep 0,1284 2,24 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1163 kert, gyep 0,1147 1,96 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1167 gyep 0,5855 8,14 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1168 gyep 0,1565 2,18 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1189 gyep 0,1583 2,20 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1190 szán tó 0,2029 1,42 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1195 gyep 0,0845 1,17 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1196 gyep 0,1784 2,48 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1204/2 erdõ 1,3426 1,34 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1220 kert 0,3112 1,46 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1221 kert 0,0967 1,34 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1262/2 gyep 0,0331 0,46 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1279/1 kert, gyep 0,1508 2,09 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1279/2 gyep 0,0609 0,85 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1279/3 gyep 0,1417 1,97 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1289 gyep 0,1039 0,59 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1291 gyep 0,1043 1,45 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1295/2 gyep 0,3097 4,3 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

1527 kert 0,0881 1,84

1531 kert 0,1206 2,52

1604/2 gyep 0,2522 3,51

Össze sen: 365,43

Te le pü lés: Fony

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

031/3 erdõ 8,8178 22,00 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

033/1 erdõ 9,4303 23,33 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

033/4 gyep 0,0496 0,05 Zemp lé ni Táj vé del mi Kör zet

Össze sen: 45,38
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Te le pü lés: Kor lát

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

951 gyep 0,1892 2,63

Össze sen: 2,63

MINDÖSSZESEN: 1230,35

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be az FVM Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld mû ve lés -
ügyi Hi va ta lá nál, az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá hoz cí mez ve.

Orosz Ist ván s. k.,
hi va tal ve ze tõ
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:

990078C
298232E
807865D
851000D
790036E
985843B
137522F
021977D
655180C
492263A
514030C
277005F
499336B
482730E
913161E
646540D
618015F
105257B
172321D
017673D
861934D
617781F
308658E
637051E
431759F
618026F
617734F
595166E
773142C

796357C
280154D
793139F
214968B
576933A
471066F
727505A
198580C
395229A
866859B
803404D
420592F
322819D
665876D
268037C
767261E
541742F
569362B
736245C
312254D
600797A
141169A
015054D
348929D
871290A
109705B
459156E
623844D
592070D

328568B
666584B
350590C
177628E
701719E
874761E
479186A
131170D
492476F
665920D
287910A
956288C
558330B
573373E
344854E
030527A
536415C
918871C
577120A
712231C
508763D
772987D
142511E
169623E
517606A
106072C
201255A
511004D
576955C

299113F
695133A
578611A
682693D
852027C
904673A
806619B
758356B
312313C
132988D
038469C
663410D
027163A
247358F
096545E
892147A
656252E
891707B
055762E
848128B
976284B
758628C
263339B
106209E
126224A
488792A
114015F
553193C
418898E
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304418E
478157A
168770D
565827E
800723B
317495E
355950F
651899E
192603F
284888C
247693E
518537C
881774A
224749F
202714C
102947B
672000A
520794E
640564C
040679F
933837C
673521D
212926C

667766D
994091D
222970F
244458D
044479F
057483D
146689D
890135C
683666B
022573A
399553C
861893D
834169A
286451D
314231A
983015B
510630B
069700B
708020C
670240D
347723C
555033C
430758B

196661D
808051A
298830D
316408B
504801F
090260B
444700C
360924E
737821F
172105E
422042E
178811C
078235D
512678A
656208A
697552E
400396B
319235C
963272C
432144A
379540E
063276B
305749E

598601F
115105C
452234A
424438C
174383B
314368F
844670C
739499D
710184C
011552C
076989B
447221C
678825D
330990F
517296C
791695B
607786C
266780A
079601A
493153B
776897C
997530B

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 13. szá má ban meg je lent, a 2006. évi la kos sá gi víz- és csa tor na szol gál ta tás tá mo ga tás igény lé sé nek és el bí rá lá sá -
nak rész le tes fel té te le i rõl, va la mint az egész sé ges ivó víz zel való el lá tás ide ig le nes mó do za ta i nak el len té te le zé sé rõl  szóló 6/2006. (II. 7.) KvVM ren de let 4. §
(1) be kez dé sé nek elsõ for du la ta he lye sen:

„A pá lyá za to kat há rom ere de ti pél dány ban 2006. feb ru ár 20-ig kell be nyúj ta ni, …”
(Kéz irat hi ba)

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.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

06.432 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


