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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi XXVII.
tör vény

a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról
 szóló 2000. évi CXXVI. tör vény módosításáról*

1.  § A Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz -
pont ról  szóló 2000. évi CXXVI. tör vény (a továb biak ban:
Szbetv.) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[2.  § (1) A Köz pont a tör vény 4.  §-ában meg je lölt bûn -
cse lek mé nyek meg elõ zé sé nek, meg sza kí tá sá nak, fel de rí té -
sé nek elõ se gí té se cél já ból a kö vet ke zõ fel ada to kat lát ja
el:]

„e) az együtt mû kö dõ szer vek ré szé rõl ér ke zett ada to kat
– azok elem zé sét, ér té ke lé sét köve tõen – a ha tás kör rel és
ille té kességgel ren del ke zõ együtt mû kö dõ szer vek nek kül -
di meg, az el vég zett elem zõ-ér té ke lõ te vé keny ség ered mé -
nye ként – szük ség sze rint – fel de rí té si cse lek mény re, nyo -
mo zá si cse lek mény re, in téz ke dés re tesz ja vas la tot;”

2.  § (1) Az Szbetv. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek e) és f) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[4.  § (1) A Köz pont az együtt mû kö dõ szer vek tõl át vett
kö vet ke zõ ada to kat ke ze li:]

„e) a Btk. 259.  §-ába üt kö zõ köz ve szély oko zás bûn tet -
té re, a Btk. 261.  §-ába üt kö zõ ter ror cse lek mény bûn tet té re, 
a Btk. 262.  §-ába üt kö zõ lé gi jár mû, vas úti, vízi, köz úti tö -
meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár -
mû ha ta lom ba ke rí té se bûn tet té re, a Btk. 263/A.  §-ának
(1)–(3) be kez dé sé be üt kö zõ vissza élés lõ fegy ver rel vagy
lõ szer rel bûn tet té re, a Btk. 264.  §-ába üt kö zõ vissza élés ra -
dio ak tív anyag gal bûn tet té re, a Btk. 264/C.  §-ába üt kö zõ
vissza élés nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver rel
bûn tet té re, a Btk. 270/A.  §-ának (3) be kez dé sé be üt kö zõ
köz ve széllyel fe nye ge tés bûn tet té re, a Btk. 274.  §-ának
(1) be kez dé sé be üt kö zõ köz ok irat-ha mi sí tás bûn tet té re, a
Btk. 282–282/B.  §-ába üt kö zõ vissza élés ká bí tó szer rel
bûn cse lek mé nyé re vo nat ko zó ada to kat,

f) a Btk. 287.  §-ába üt kö zõ ha di tech ni kai esz kö zök és
szol gál ta tá sok, ille tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és
tech no ló gi ák for gal má ra vo nat ko zó kö te le zett ség meg sze -
gé sé nek bûn tet té re, a Btk. 303–303/A.  §-ába üt kö zõ pénz -
mo sás bûn tet té re, a Btk. 304.  §-ába üt kö zõ pénz ha mi sí tás
bûn tet té re és a Btk. 304/A.  §-ába üt kö zõ pénz ha mi sí tás
elõ se gí té sé nek vét sé gé re vo nat ko zó ada to kat.”

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

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

„(4) Az (1) és (2) be kez dés alap ján ke zelt ada tok az ada -
tot át adó együtt mû kö dõ szerv re irány adó adat ke ze lé si ha -
tár idõ el tel té ig ke zel he tõk.”

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

„(5) A meg kül dött adat tal össze füg gés ben kö zöl ni kell:
a) az adat szol gál ta tó szerv meg ne ve zé sét,
b) az adat ke ze lés jog alap ját, ha tár ide jét, valamint a ha -

tár idõ mó do su lá sát,
c) az adat ke let ke zé sé nek ide jét, valamint azt, hogy az

adat tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nye-e vagy sem,
d) az adat el len õr zött sé gét, to váb bá hogy az té nye ken,

becs lé se ken, kö vet kez te té se ken ala pul-e,
e) a fel hasz ná lás kor lá to zá sá ra vo nat ko zó tá jé koz ta -

tást.”

4.  § Az Szbetv. 8.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Köz pont ál tal ke zelt ada tot ha la dék ta la nul tö röl -
ni kell, ha]

„a) a tör vény 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
adat ke ze lé si idõ le telt,”

5.  § (1) Az Szbetv. 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 3.  §
(1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban és (2) be kez dé sé ben,
6.  §-ának (1) be kez dé sé ben, valamint 17.  §-ának a) pont já -
ban a „4.  §-ában” szö veg rész he lyé be a „4.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sé ben” szö veg rész lép.

(2) Az Szbetv. 5.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben a
„4.  §-ában” szö veg rész he lyé be a „4.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben” szö veg rész lép.

6.  § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

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

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
3/2006. (II. 22.) MNB

rendelete

a „Ford T-modell” emlékérme kibocsátásáról

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
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d) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank „Ford T-mo dell” meg ne -
ve zés sel 1000 fo rin tos cím le tû kup ro nik kel em lék ér mét
bo csát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2006. feb ru ár 23.

2.  §

(1) Az em lék ér me kup ro nik kel bõl (75% réz, 25% nik kel)
ké szült, sú lya 14 gramm, mé re te 28,43 mm × 28,43 mm,
 széle sima.

(2) A csú csá ra ál lí tott négy zet for má jú em lék ér me elõ -
lap já nak bal alsó ré szén a Ford T-mo dell autó ele jé nek
rész le te lát ha tó. Az em lék ér me kö zép sõ ré szén, az au tó -
rész let és a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” kör irat ál tal
ha tá rolt me zõ ben, egy más alat ti víz szin tes so rok ban az
„1000” ér ték jel zés, a „FORINT” fel irat, a „2006” ve ré si
év szám és a „BP.” ver de jel ol vas ha tó. Az em lék ér me fel sõ
csú csa és a kör irat kö zött Hol ló Ist ván ter ve zõ mû vész
mes ter je gye ta lál ha tó. Az em lék ér me elõ lap já nak ké pét
e ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za.

(3) A csú csá ra ál lí tott négy zet for má jú em lék ér me hát lap -
já nak kö zép sõ ré szén a Ford T-mo dell autó áb rá zo lá sa lát -

ható. Az autó fö löt t kör irat ban a „· FORD T-MODELL ·”,
az  autó alatt pe dig a „MAGYAR TERVEZÕI: GALAMB
JÓZSEF ÉS FARKAS JENÕ” fel irat ol vas ha tó. Az emlék -
érme hát lap já nak ké pét e ren de let 2. mel lék le te tar tal maz za.

3.  §

Az em lék ér mé bõl 20 000 da rab ké szít he tõ, amely bõl
10 000 da rab kü lön le ges – ún. pro of – tech no ló gi á val ver -
he tõ.

4.  §

Ez a ren de let 2006. feb ru ár 23-án lép ha tály ba.

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

1. melléklet
a 3/2006. (II. 22.) MNB rendelethez

Az em lék ér me elõ lap já nak képe:

2. melléklet
a 3/2006. (II. 22.) MNB rendelethez

Az em lék ér me hát lap já nak képe:
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter
8/2006. (II. 22.) BM

rendelete

a 2006. évi országgyûlési képviselõ választás
költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási

és belsõ ellenõrzési rendjérõl

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 153.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 2006. évi or szág gyû lé -
si kép vi se lõ vá lasz tás (a továb biak ban: vá lasz tás) költ sé -
ge i nek nor ma tí vá i ról, té te le i rõl, el szá mo lá si és bel sõ el -
len õr zé si rend jé rõl, a Kül ügy mi nisz té ri um hoz tar to zó
szer vek fel ada tai te kin te té ben a kül ügy mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da (a továb biak ban: OVI) 
ve ze tõ je együtt mû kö dik a BM Köz pon ti Adat fel dol go zó,
Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal (a továb biak ban:
BM KH) ve ze tõ jé vel a vá lasz tás elõ ké szí té s, szer ve zés és
le bo nyo lí tás pénz ügyi fel té te le i nek fel ada tok hoz kö tött
meg ha tá ro zá sá ban, a pénz esz kö zök cél hoz kö tött fel hasz -
ná lá sá ban.

(2) A te rü le ti vá lasz tá si iro da (a továb biak ban: TVI) és a 
he lyi vá lasz tá si iro da (a továb biak ban: HVI) ve ze tõ je ille -
té kességi te rü le tén be lül

a) fe le lõs a vá lasz tás elõ ké szí té s, szer ve zés és le bo nyo -
lí tás pénz ügyi fel té te le i nek fel ada tok hoz kö tött meg ha tá -
ro zá sá ért, a pénz esz kö zök cél hoz kö tött fel hasz ná lá sá ért
és el len õr zé sé ért,

b) gya ko rol ja a vá lasz tás pénz esz kö zei fe let ti kö te le -
zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jo got, valamint fel ha tal -
ma zást ad az el len jegy zé si jog gya kor lá sá ra,

c) fe le lõs a vá lasz tás pénz ügyi ter ve zé sé ért, le bo nyo lí -
tá sá ért, el szá mo lá sá ért,

d) gon dos ko dik a vá lasz tás cél já ra szol gá ló pénz esz kö -
zök nek a szám vi te lén be lü li el kü lö ní tett ke ze lé sé rõl.

(3) A HVI-k ve ze tõ i nek sze mé lyi jut ta tá sa i ra vo nat ko -
zó an meg ha tá ro zott fel ada to kat, az or szág gyû lé si egyé ni
vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si iro dák (a továb biak ban: OEVI)
fel ada ta it is el lá tó OEVI szék hely HVI ve ze tõ jé nek, az
OEVI több let fel ada tok kap csán járó sze mé lyi jut ta tá sai te -
kin te té ben is, a TVI ve ze tõ je lát ja el.

(4) A Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ je, valamint a Bel -
ügy mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó köz re mû kö dõ
költ ség ve té si szerv(ek) ve ze tõ je

a) fe le lõs a szá má ra meg ha tá ro zott vá lasz tá si fel ada tok 
pénz ügyi ter ve zé sé ért, le bo nyo lí tá sá ért, el szá mo lá sá ért, a
pénz esz kö zök cél hoz kö tött fel hasz ná lá sá ért és el len õr zé -
sé ért,

b) gya ko rol ja a vá lasz tás pénz esz kö zei fe let ti kö te le -
zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jo got,

c) gon dos ko dik a vá lasz tás cél já ra szol gá ló pénz esz kö -
zök nek a szám vi te lén be lü li el kü lö ní tett ke ze lé sé rõl.

(5) A BM KH ve ze tõ je
a) fe le lõs a vá lasz tás pénz ügyi ter ve zé sé ért, le bo nyo lí -

tá sá ért, el szá mo lá sá ért, a be szá mo ló el ké szí té sé ért, a pénz -
esz kö zök cél hoz kö tött fel hasz ná lá sá ért és el len õr zé sé ért,

b) gon dos ko dik a vá lasz tás cél já ra szol gá ló pénz esz kö -
zök nek a BM KH szám vi te lén be lü li el kü lö ní tett ke ze lé sé -
rõl,

c) gya ko rol ja a vá lasz tás pénz esz kö zei fe let ti, a ha tás -
kö ré be tar to zó kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jo -
got,

d) meg ál la po dik a kül kép vi se le ti sza va zás te kin te té ben 
a kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv ve ze tõ jé vel a vá lasz -
tás pénz ügyi le bo nyo lí tá sá nak, el len õr zé sé nek rend jé ben,

e) meg ál la po dik a BM Duna Pa lo ta és Ki adó, a BM fel -
ügye le te alá tar to zó és az egyéb köz re mû kö dõ szerv(ek)
ve ze tõ jé vel a vá lasz tás pénz ügyi le bo nyo lí tá sá nak, el len -
õr zé sé nek rend jé ben.

(6) A kül kép vi se le ti sza va zás te kin te té ben a kül ügy mi -
nisz ter ál tal ki je lölt szerv ve ze tõ je, a BM KH-val kö tött
meg ál la po dás ban rög zí tet tek figye lembe véte lével

a) fe le lõs a vá lasz tás pénz ügyi ter ve zé sé ért – e ren de let 
2. mel lék le té ben sze rep lõ nor ma tí vák, valamint a nem nor -
ma tív ki adá sok te kin te té ben –, le bo nyo lí tá sá ért, el szá mo -
lá sá ért, a pénz esz kö zök cél hoz kö tött fel hasz ná lá sá ért,
valamint bel sõ el len õr zé sé ért,

b) gon dos ko dik a BM KH ré szé rõl meg ha tá ro zott tí pu -
sú nyom ta tók kül kép vi se le tek ál tal tör té nõ be szer zé sé rõl.

2.  §

(1) A vá lasz tá sok he lyi és te rü le ti fel ada tai elõ ké szí té sé -
nek és le bo nyo lí tá sá nak pénz ügyi fe de ze té ül e ren de let
1. mel lék le té ben, valamint a kül kép vi se le ti sza va zás te kin -
te té ben a 2. mel lék le té ben fel so rolt té te lek, nor ma tí vák,
valamint a nem nor ma tív ki adá sok te kin te té ben a vo nat ko -
zó meg álla po dás(ok) alap ján meg ál la pí tott költ ség ve té si
fe de zet szol gál.

(2) A pénz ügyi fe de zet szá mí tá sá nál a né pes ség re, a vá -
lasz tó pol gá rok ra vo nat ko zó ada to kat a BM KH ál tal meg -
ál la pí tott, a köz pon ti sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar -
tás ból a név jegy zék össze ál lí tá sá hoz hasz nált, valamint a
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név jegy zék hez össze ál lí tott adat ál lo mány alap ján kell
figye lembe ven ni. Az egyéb ada to kat a BM KH-nak a vá -
lasz tá sok pénz ügyi ter ve zé sé re vo nat ko zó bel sõ sza bály -
za ta alap ján kell figye lembe ven ni.

A pénzügyi fedezet biztosítása

3.  §

(1) A BM KH ve ze tõ je, az Or szág gyû lés ál tal a vá lasz -
tá sok le bo nyo lí tá sá ra biz to sí tott elõ irány zat fel hasz ná lá sá -
ra, e ren de let 1. és 2. mel lék le té ben meg ha tá ro zott nor ma -
tí vák figye lembe véte lével, a BM KH pénz ügyi ter ve zé sé re 
vo nat ko zó bel sõ sza bály zat sze rint je len ren de let ha tály ba -
lé pé sét kö ve tõ 15 na pon be lül fel adat so ros pénz ügyi ter vet 
ké szít, és jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a bel ügy mi nisz ter nek,
aki 8 na pon be lül dönt annak jó vá ha gyá sá ról.

(2) A BM KH ve ze tõ je e ren de let 1. és 2. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott nor ma tí vák, valamint elõ ze tes szá mí tá sok,
meg ál la po dá sok alap ján a vá lasz tá sok hoz elõ le get fo lyó sít

a) a TVI ve ze tõ je ré szé re a te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság
(a továb biak ban: TVB) és a TVI mû kö dé si ki adá sa i ra,
amely nem tar tal maz za a TVI-k ve ze tõ i nek dí ja zá sát,

b) a TVI-k ve ze tõ in ke resz tül a HVI-k ré szé re a te le pü -
lést meg il le tõ nor ma tív össze gek ere jé ig, to váb bá az
 OEVI-k költ sé ge i nek fe de ze té re,

c) a köz igaz ga tá si hi va ta lok, valamint a Bel ügy mi nisz -
té ri um fel ügye le te alá tar to zó köz re mû kö dõ költ ség ve té si
szerv(ek) mû kö dé si ki adá sa i ra, amely nem tar tal maz za a
szerv(ek) ve ze tõ jé nek dí ja zá sát,

d) a kül kép vi se le ti sza va zás te kin te té ben a kül ügy mi -
nisz ter ál tal ki je lölt szerv ré szé re, amely nem tar tal maz za a 
szerv ve ze tõ jé nek dí ja zá sát.

(3) Az 1.  § (2)–(4) be kez dé se ha tá lya alá tar to zó vá lasz -
tá si és egyéb szer vek tá mo ga tá sát az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ámr.) 8.  §-a alap ján tá mo ga tás ér té kû
mû kö dé si be vé tel ként, illetve ki adás ként, vagy az Ámr.
57.  §-a alap ján to vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si
be vé tel ként, illetve ki adás ként, vagy ál lam ház tar tá si kö -
rön kí vü li át adás ese tén mû kö dé si célú pénz esz köz át adás -
ként, az 1.  § (6) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó, a kül -
ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv tá mo ga tá sát az Ámr. 8.  §-a 
alap ján tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si, illetve fel hal mo zá si
be vé tel ként vagy ki adás ként kell el szá mol ni e ren de let
3. mel lék le te sze rint.

(4) A BM KH ve ze tõ je a sza va zás nap ját meg elõ zõ
20. mun ka na pig, illetve a meg ál la po dá sok sze rint át utal ja

a) a (2) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott tá -
mo ga tást a fõ vá ro si, me gyei ön kor mány za ti hi va tal bank -
szám lá já ra,

b) a (2) be kez dés c) és d) pont já ban meg ha tá ro zott tá -
mo ga tást a költ ség ve té si szer vek Ma gyar Ál lam kincs tár -
nál ve ze tett elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra.

4.  §

A TVI ve ze tõ je a sza va zás nap ját meg elõ zõ 15. mun ka -
na pig át utal ja a 3.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján
meg ál la pí tott tá mo ga tást az ille té kes te le pü lé si ön kor -
mány za tok pol gár mes te ri hi va ta lai, valamint kör jegy zõ -
ség ese tén a kör jegy zõ ség bank szám lá já ra.

A pénzeszközök felhasználási módja

5.  §

(1) A BM KH ve ze tõ je gon dos ko dik a köz pon ti fel ada -
tok vég re haj tá sá ra biz to sí tott for rá sok fel hasz ná lá sá ról a
jó vá ha gyott fel adat so ros pénz ügyi terv elõ irány za tá nak
fõ össze gén be lül. A 3.  § (1) be kez dés sze rin ti fel adat so ros
pénz ügyi terv tar ta lék ke re té nek fel hasz ná lá sát a bel ügy -
mi nisz ter en ge dé lye zi.

(2) A ren de let 1. és 2. mel lék le té ben meg ha tá ro zott nor -
ma tív pénz esz kö zök fel hasz ná lá sa a kö vet ke zõk sze rint
tör té nik:

a) a fel adat vég re haj tá sá hoz biz to sí tott pénz esz kö zö ket 
(sze mé lyi jut ta tá sok, a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok és a 
do lo gi ki adá sok) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény ben (a továb biak ban: Áht.), és az
Ámr.-ben meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével kell fel -
hasz nál ni, azon ban sze mé lyi ki adás ra e ren de let 1. és
2. mel lék le te sze rin ti fel ada tok te kin te té ben leg alább az ott 
meg ál la pí tott nor ma tí vá kat kell biz to sí ta ni; a do lo gi ki adá -
sok ra biz to sí tott pénz esz kö zö ket sze mé lyi ki adá sok ra az
Áht. és az Ámr. ál ta lá nos ren del ke zé sei sze rint a fel adat el -
lát ás sal össze füg gés ben le het át cso por to sí ta ni, az át cso -
por to sí tás nál fi gye lem mel kell len ni arra, hogy a do lo gi ki -
adá sok ra biz to sí tott pénz esz kö zök a fel me rült köz vet len
költ sé gek mel lett fe de ze tet nyújt sa nak az in téz mény üze -
mel te té si, fenn tar tá si költ sé gek ará nyos ré szé re is,

b) több let költ sé get a sza va zó kö rök szá má nak vagy a
sza va zat szám lá ló bi zott ság ba be vont pót ta gok szá má nak
nö ve ke dé se, a kül kép vi se le ten sza va zók ér te sí té sé nek
tény le ges pos tai ki adá sa, valamint a Ve. 21.  §-ának (4) be -
kez dé se sze rin ti ki adá sok mér té ké ig le het igé nyel ni,

c) fel adat el ma ra dás (pl. a sza va zó kö rök szá má nak
csök ke né se) ese tén az erre a fel adat ra biz to sí tott, a nor ma -
tí vák sze rint szá molt tá mo ga tást, illetve annak ma rad vá -
nyát vissza kell utal ni; amennyi ben az el ma radt fel adat tal
össze füg gés ben, annak is mert té vá lá sa elõtt in do kolt ki fi -
ze tés vagy kö te le zett ség vál la lás tör tént, annak az el szá mo -
lás ban való ér vé nye sí té sét a TVI ve ze tõ je a BM KH ve ze -
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tõ jé nek elõ ze tes ér te sí té se mel lett en ge dé lyez he ti; a TVI
ve ze tõ je ké rel mét az OVI ve ze tõ jé hez nyújt ja be, aki
annak szak mai meg ala po zott sá gát meg vizs gál ja, és a ké -
rel met ja vas la tá val együtt 3 mun ka na pon be lül meg kül di a
BM KH ve ze tõ jé nek; amennyi ben a BM KH ve ze tõ je ki -
fogást emel, dön té sé rõl 3 mun ka na pon be lül ér te sí ti a TVI
ve ze tõ jét, és ar ról egy út tal tá jé koz tat ja az OVI ve ze tõ jét is,

d) több let költ ség ként, illetve fel adat el ma ra dás ként kell 
el szá mol ni a té ves adat szol gál ta tás ból szár ma zó támoga -
tási kü lön bö ze te ket.

(3) A kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv nek, valamint a 
Bel ügy mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó és egyéb köz -
re mû kö dõ szerv(ek)nek a (2) be kez dés ben ré szük re meg -
ha tá ro zott pénz esz kö zö kön fe lül, vagy kü lön – az áta lány
összeg ben nem meg ha tá roz ha tó – fel ada tok ra biz to sí tott
tá mo ga tás fel hasz ná lá sa, a pénz esz köz át adás ról  szóló
meg ál la po dás ban rög zí tet tek sze rint tör té nik.

(4) A TVI ve ze tõ je a fel adat tí pu sú el szá mo lás el fo ga dá -
sá val egy idõ ben dönt a HVI-k ve ze tõi ré szé re ki fi zet he tõ
pénz összeg rõl (be le ért ve az OEVI szék hely HVI ve ze tõ jé -
nek az OEVI több let fel ada tok kap csán járó díj át is), és in -
téz ke dik a dí ja zá sok ki fi ze té sé rõl. Nem fi zet he tõ ki a dí ja -
zás, ha a HVI ve ze tõ je e ren de let ben elõ írt el szá mo lá si és
el len õr zé si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get.

(5) A bel ügy mi nisz ter dönt az OVI ve ze tõ je és tag jai, a
TVI ve ze tõk, a köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõi, a BM KH
ve ze tõ je, a Bel ügy mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó
köz re mû kö dõ költ ség ve té si szerv(ek) ve ze tõ je, valamint a
kül ügy mi nisz ter vé le mé nyé nek figye lembe véte lével a
kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv ve ze tõ je díj ár ól. A ki -
fizetésrõl a BM KH ve ze tõ je 8 mun ka na pon be lül in téz ke -
dik. Nem fi zet he tõ ki dí ja zás a szerv ve ze tõ je ré szé re, ha
e ren de let ben elõ írt el szá mo lá si és el len õr zé si kö te le zett -
sé gé nek nem tett ele get.

Az elszámolás módja

6.  §

(1) A vá lasz tás cél já ra biz to sí tott pénz esz kö zö ket a ren -
de let ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek nek szám vi te li leg el -
kü lö ní tet ten kell ke zel ni ük. A költ ség ve té si szerv a szám -
vi te lé ben a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról fel ada ton ként
(vá lasz tá son ként) – ezen be lül a több let költ sé gek rõl és a
fel adat el ma ra dás ról for du lón kén ti bon tás ban – szá mol el,
és a tény le ges pénz for ga lom ról (be vé tel, ki adás), valamint
a pénz for ga lom nél kü li té te lek rõl (pl. fel osz tott költ sé gek)
fõ köny vé ben a vá lasz tá si fel ada tok kal kap cso la tos szak -
fel ada ton nyil ván tar tást ve zet. A szak fel ada ton meg kell
je le ní te ni mind a ka pott tá mo ga tás, mind a sa ját for rás ter -
hé re tel je sí tett ki adá so kat.

(2) A fel adat tí pu sú el szá mo lást e ren de let 1. és 2. mel -
lék le té ben fel tün te tett nor ma tí vák te kin te té ben az 1. mel -
lék let vo nat ko zó füg ge lé kei sze rint kell el ké szí te ni. A
költ ség ve té si szer vet meg il le tõ pénz ügyi fe de zet össze gét
a vá lasz tás tény ada tai alap ján, az 5.  § (2) be kez dé sé nek
figye lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni.

(3) A kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv, valamint a
Bel ügy mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó köz re mû kö dõ
költ ség ve té si szerv(ek) az 5.  § (3) be kez dé se sze rint szá -
muk ra biz to sí tott elõ leg rõl, a pénz esz köz át adás ról  szóló
meg ál la po dás sal össz hang ban té te les el szá mo lást ké szí te -
nek. Az el szá mo lást alap bi zony la tok kal kell alá tá masz ta -
ni. Az el szá mo lást a kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv re
és va la mennyi kül kép vi se le ti vá lasz tá si iro dá ra (a továb -
biak ban: KÜVI) kell el ké szí te ni.

(4) A BM KH az éves költ ség ve té sé ben biz to sí tott elõ -
irány zat ról az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let sze rin ti ha tár idõ ben
és mó don szá mol el a vá lasz tá sok kal kap cso la tos szak fel -
ada ton.

A feladattípusú elszámolás lebonyolítása

7.  §

(1) A HVI ve ze tõ je fel adat tí pu sú el szá mo lást ké szít.
A fel adat tí pu sú el szá mo lást, a pénz ügyi el szá mo lást se gí tõ 
prog ram ál tal elõ ál lí tott és e ren de let 1. mel lék le té nek
1. füg ge lé ke sze rin ti adat tar tal mú mun ka la pon tel je sí ti a
TVI ve ze tõ je ré szé re. Az ok mány iro da szék hely HVI ve -
ze tõ je az el szá mo lá si kö te le zett sé gét a pénz ügyi el szá mo -
lást se gí tõ prog ram igény be vé te lé vel tel je sí ti a TVI ve ze -
tõ je ré szé re.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a pénz ügyi el szá -
mo lást se gí tõ prog ram igény be vé te lé vel el szá mo lást ké szít 
– e ren de let 1. mel lék le té nek 2. füg ge lé ke sze rin ti adat tar -
ta lom mal – a ren del ke zés re bo csá tott tá mo ga tás ról a BM
KH ve ze tõ jé nek.

(3) A TVI ve ze tõ je
a) el szá mo lást ké szít – e ren de let 1. mel lék le té nek

2. füg ge lé ke sze rin ti adat tar ta lom mal – a TVI ré szé re biz -
to sí tott pénz ügyi fe de zet rõl,

b) össze sí tõ el szá mo lást ké szít – e ren de let 1. mel lék le -
té nek 3. füg ge lé ke sze rin ti adat tar ta lom mal – a 3.  § sze rint
biz to sí tott pénz esz kö zök rõl,

c) dönt az 5.  § (2) be kez dé sé nek b)–d) pont já ban biz to -
sí tott több let költ ség, illetve vissza té rí tés el fo ga dá sa kér dé -
sé ben és össze gé ben.

(4) A TVI ve ze tõ je a (3) be kez dés sze rin ti el szá mo lá si
kö te le zett sé gét – a pénz ügyi el szá mo lást se gí tõ prog ram
igény be vé te lé vel – tel je sí ti a BM KH ve ze tõ je ré szé re.
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(5) A Bel ügy mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó köz re -
mû kö dõ költ ség ve té si szerv(ek) ve ze tõ je el szá mo lást ké -
szít e ren de let 1. mel lék le té nek 4. füg ge lé ke sze rin ti adat -
tar ta lom mal. A kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv ve ze tõ -
je e ren de let 1. mel lék le té nek 4. füg ge lé ke sze rin ti adat tar -
ta lom mal KÜ VI-kén ti, illetve 1. mel lék le té nek 5. füg ge lé -
ke sze rin ti adat tar ta lom mal össze sí tõ el szá mo lást ké szít a
ren del ke zés re bo csá tott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról, me -
lyet a BM KH ve ze tõ jé nek küld meg.

(6) A BM KH ve ze tõ je az (1)–(5) be kez dés ben fog lalt
el szá mo lá sok alap ján e ren de let 1. mel lék le té nek 6. füg ge -
lé ke sze rin ti adat tar ta lom mal tel je sí ti el szá mo lá si kö te le -
zett sé gét a bel ügy mi nisz ter felé. A BM KH ve ze tõ je az el -
szá mo lást tá jé koz ta tá sul meg kül di az OVI ve ze tõ jé nek is.

A feladattípusú elszámolás határideje

8.  §

(1) A HVI ve ze tõ je a 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti,
valamint a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a 7.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti el szá mo lást a vá lasz tás má so dik for du ló já nak 
nap ját kö ve tõ 10 nap tá ri na pon be lül, a TVI ve ze tõ je a 7.  §
(3) be kez dé se sze rin ti el szá mo lást a vá lasz tás má so dik for -
du ló já nak nap ját kö ve tõ 45 nap tá ri na pon be lül a Bel ügy -
mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó köz re mû kö dõ költ -
ség ve té si szerv(ek), illetve a kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt
szerv ve ze tõ je a 7.  § (5) be kez dé se sze rin ti el szá mo lást a
vá lasz tás má so dik for du ló já nak nap ját kö ve tõ 45 nap tá ri
na pon be lül kö te les tel je sí te ni. A BM KH ve ze tõ je az el -
szá mo lá sok el fo ga dá sá ról a vá lasz tás má so dik for du ló já -
nak nap ját kö ve tõ 70 nap tá ri na pon be lül dönt.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett, el szá mo lást ké szí tõ
szerv ve ze tõ je az el szá mo lá sa el fo ga dá sát kö ve tõ 8 bank i
na pon be lül ele get tesz vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek.

(3) A BM KH ve ze tõ je a ki adá si terv vég re haj tá sá ról
 szóló el szá mo lást a vá lasz tás má so dik for du ló já nak nap ját
kö ve tõ 70 nap tá ri na pon be lül kö te les tel je sí te ni.

(4) A BM KH ve ze tõ je az el szá mo lá sok el fo ga dá sát kö -
ve tõ 8 bank i na pon be lül a több let költ sé gek fe de ze tét át -
utal ja a szer vek ré szé re a 3.  § (4) be kez dé sé ben le ír tak sze -
rint. A TVI ve ze tõ je to vább uta lá si kö te le zett sé gét 8 bank i
na pon be lül tel je sí ti.

Záró rendelkezések

9.  §

(1) A BM KH a köz igaz ga tá si hi va tal, a Bel ügy mi nisz -
té ri um fel ügye le te alá tar to zó köz re mû kö dõ költ ség ve té si
szerv(ek), a kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv, és az
egyéb köz re mû kö dõ szer vek, valamint a TVI pénz ügyi el -
len õr zé sét, to váb bá a TVI ve ze tõ je a HVI pénz ügyi el len -
õr zé sét a 8.  §-ban szá má ra meg ha tá ro zott el szá mo lá si ha -
tár idõ ig kö te les el vé gez ni. A BM El len õr zé si Fõ osz tály – a 
BM KH-val kö tött kü lön meg álla po dás alap ján – köz re -
mû kö dik az el len õr zés ben. Az ellen õr zés so rán a költ ség -
ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003.
(XI. 26.) Korm. ren de let elõ írásait kell al kal maz ni.

(2) A BM KH a gaz dál ko dá si sza bály za tá ban fog lal tak
sze rint hajt ja vég re e ren de let 1. és 2. mel lék le té ben nem
sze rep lõ köz pon ti fel ada tok hoz kap cso ló dó meg ren de lé -
se ket és pénz ügyi el szá mo lá so kat.

(3) A HVI és a TVI ve ze tõ je a vá lasz tá sok pénz ügyi ki -
adá sa i nak el szá mo lá sá ra és utó el len õr zé sé re a vá lasz tá si
iro da tag já nak ad meg bí zást.

(4) A BM KH a vá lasz tás ki adá sa i nak el szá mo lá sá hoz,
valamint az el len õr zé si fel ada tok vég re haj tá sá hoz mód -
szer ta ni tá mo ga tást ad.

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba,
és 2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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1. melléklet a 8/2006. (II. 22.) BM rendelethez 

Tételek és normatívák (forintban) 

Kód Jogcím I. forduló II. forduló 
 HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK 
 1. Dologi kiadások 

1.01. 
Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége szavazókörönként. 
Lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, 
választás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 

2 000 2 000 

1.02.  Egyéb kiadások a szavazás napján.   

1.02.01. Kiadás szavazás napján szavazókörökben. Szavazókörben telefon, 
fax, villamos energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 3 000 3 000 

1.02.02. 

Kiadás szavazás napján helyi választási irodákban önálló 
településeken és körjegyzőségi székhelyeken. Polgármesteri hivatal 
telefon, fax, villamos energia, gépkocsihasználat, takarítás, 
portaszolgálat kiadásai. 

7 200 7 200 

1.02.03. 

Kiadás szavazás napján körjegyzőségi HVI részére kapcsolódó 
településenként, pótelőirányzat. Körjegyzőségi hivatal 
kapcsolattartása a településekkel, gépkocsihasználat, telefon, fax 
kiadásai. 

1 400 1 400 

1.03. 

Választói névjegyzékek és értesítő szelvények elkészítése 
választópolgáronként. Névjegyzék és értesítő szelvény 
megszemélyesítése, nyomtatása, vágása, csomagolása (a szükséges 
nyomtatványok beszerzési kiadása a Központi kiadásoknál kerül 
megtervezésre). 

15  

1.04. 

Értesítők, ajánlószelvények kiküldése, a jegyzők egymás közötti 
értesítése, a külképviseleteken szavazók értesítése (nem tartalmazza a 
külföldre történő postázás költségeit) választópolgáronként. 
Névjegyzék és NESZA jegyzék továbbvezetése, lakcímváltozások 
kezelése, igazolások kiadása. 

50  

1.05. 

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások (helyben készülő 
nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, 
napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok 
tagjainak megbízólevelei, szavazóurnák átadás-átvételi 
jegyzőkönyve, nyilvántartás a mozgóurnát igénylőkről, 
visszautasítottak jegyzéke) szavazókörönként. 

7 500 7 500 

 2. Személyi juttatások 
2.01. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak díja.     

2.01.01. 
SZSZB 3 választott tagjának díja 10 000 Ft/fő, települési 
szavazókörökben. Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő 
szavazatszámlálási feladatok. 

30 000 30 000 

2.01.02. 

Egy szavazókörös település esetén a HVB negyedik és ötödik 
tagjának 10 000 Ft/fő díja szavazókörönként [Ve. 30. §, 31. § (1) és 
(2) bekezdés], akik egyben ellátják az SZSZB feladatait is. Szavazás 
napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő szavazatszámlálási 
feladatok. 

20 000 20 000 

2.02. 
A szavazatszámláló bizottság mellett működő jegyzőkönyvvezető 
díja szavazókörönként. Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig az 
SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatok. 

10 000 10 000 

2.03. 

A helyi választási iroda tagjainak 8000 Ft/fő díja az alábbi tagokkal 
számolva (körjegyzőség esetén a körjegyzőséghez tartozó települések 
összlakosságszáma alapján). Az iroda feladatait a Ve. 35–39. §-ai 
határozzák meg, feladata a választás kitűzésétől a jogerős 
jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. 
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Kód Jogcím I. forduló II. forduló 
 2.03.01.  –1 000  lakosig   3 tag 24 000  24 000  
 2.03.02.  1 001–5 000  lakosig   4 tag 32 000  32 000  
 2.03.03.  5 001–10 000  lakosig   5 tag 40 000  40 000  
 2.03.04.  10 001–20 000  lakosig   9 tag 72 000  72 000  
 2.03.05. 20 001–50 000  lakosig 13 tag 104 000 104 000 
 2.03.06.  50 001–100 000  lakosig 15 tag 120 000 120 000 
 2.03.07.  100 001 lakos felett 20 tag 160 000 160 000 

 2.05. HVI tagjai díja körjegyzőségnél, kapcsolt település után, 
településenként 1 fő. 8 000 8 000   

 3. Munkaadókat terhelő járulékok 

 3.01.01. Munkaadókat terhelő járulék településnél, hatályos jogszabályok 
szerint. 

    

    
 OEVK KIADÁSOK 
 1. Dologi kiadások 
 1.21. OEVK-k dologi kiadásai.   

 1.21.01. 

Szavazásnapi kiadások OEVK székhely településeken a választási 
irodák részére. Az OEVK székhely település plusz költségei a 
HVI-kel történő kapcsolattartás, telefon, fax, gépkocsihasználat, 
központi nyomtatványok (szavazólap, jegyzőkönyvek, 
szavazástechnikai eszközök) ellenőrzése, továbbítása a települések 
részére. 

35 000 35 000 

 1.21.02. Szavazással összefüggő egyéb dologi kiadások OEVK-ként.  80 000 80 000 
 1.21.03. OEVB működtetésével kapcsolatos dologi kiadás. 60 000 60 000 

 1.21.04. 

Szavazatösszesítéssel összefüggő egyéb dologi kiadások, 
okmányirodai feldolgozó központ részére, okmányirodánként. 
Szavazatösszesítés feladatai, jegyzőkönyvek ellenőrzése, 
adatrögzítés, számítógépek és a hálózat üzemeltetése, papír és 
számítástechnikai segédanyagok biztosítása.  

20 000 20 000 

 2. Személyi juttatások 
 2.21. OEVB választott tagjainak díja (3 fő × 11 000 Ft). Feladatait a Ve. 

35–39. §-ai határozzák meg. Tevékenysége az eskütételtől a jogerős 
jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. 

33 000 33 000 

 2.22. OEVI tagjainak díja (20 fő × 8000 Ft). Feladatait a Ve. 35–39. §-ai 
határozzák meg. Tevékenysége a választás kitűzésétől a jogerős 
jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. 

160 000 160 000 

 2.23. OEVI többletfeladatok díja több OEVK-s OEVI esetén, OEVB-ként 
(10 fő × 8000 Ft).  80 000 80 000 

 3. Munkaadókat terhelő járulékok 
 3.01.02. Munkaadókat terhelő járulék OEVK-nál, hatályos jogszabály szerint.     
    

 MEGYEI KIADÁSOK 
 1. Dologi kiadások  

 1.31. A választás lebonyolításának területi (főjegyző) szinten jelentkező 
dologi kiadásai.   

 1.31.01. 

TVI dologi kiadásai OEVK-ként. Kapcsolattartás az OEVK székhely 
településekkel, telefon, fax, gépkocsihasználat, biztonsági őrizet, 
értekezletek tartása HVI vezetők részére, technikai feltételek 
biztosítása (teremtakarítás, villamos energia), részvétel az országos 
oktatáson. 
 

100 000  
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Kód Jogcím I. forduló II. forduló 

 1.31.03. 
TVB és TVI szavazásnapi kiadásai, megyénként; a szavazásnapi 
működés biztosítása, kapcsolattartás a településekkel (telefon, fax, 
papír), jogorvoslatok elbírálása. 

60 000 60 000 

 1.32. Települések pénzügyi elszámolásához szükséges pénzügyi rendszer 
működtetése megyénként. 100 000  

 2. Személyi juttatások  

 2.31. 

Helyi választási iroda vezetőinek díja településtípusonként. Feladatai 
a választási iroda létrehozása, működtetése, választásszakmai 
felügyelete, választói névjegyzék tartalmának jogi ellenőrzése. A 
választás lebonyolítása, szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzése, 
jegyzőkönyvek levéltárba helyezése. 

  

 2.31.01.  0–1 000 lakosig HVI vezetői díj 20 000  20 000  
 2.31.02.  1 001–5 000 lakosig HVI vezetői díj 24 000  24 000  
 2.31.03.  5 001–10 000 lakosig HVI vezetői díj 30 000  30 000  
 2.31.04.  10 001–20 000 lakosig HVI vezetői díj 40 000  40 000  
 2.31.05.  20 001–50 000 lakosig HVI vezetői díj 60 000  60 000  
 2.31.06.  50 001–100 000 lakosig HVI vezetői díj 80 000  80 000  
 2.31.07.  100 001 lakos felett HVI vezetői díj 100 000 100 000 

 2.32. 
Körjegyzőség kapcsolt település(ek) utáni díja a jegyző részére, 
kapcsolt településenként. A kapcsolódó települések választási 
feladatainak irányítása, ellenőrzése. 

6 000 6 000 

 2.33. 

Irodavezető plusz díja OEVK székhely településen, OEVI-nként. Az 
OEVK illetékessége szerinti szavazatösszesítéssel összefüggő 
feladatok irányítása, ellenőrzése, az ezekhez kapcsolódó informatikai 
rendszerek működtetésének biztosítása. 

60 000 60 000 

 2.34. TVB 3 választott tagjának díja (12 500 Ft/fő) 37 500 37 500 

 2.35. 
TVI 15 tagjának díja (10 000 Ft/fő). A választási iroda feladatait a 
Ve. 35–39. §-ai határozzák meg. Tevékenysége a választás 
kitűzésétől a jogerős jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart. 

150 000 150 000 

 2.36. TVI vezetők helyetteseinek díja, megyénként.   
 2.36.01. TVI vezető jogi helyettesének díja. 100 000 100 000 
 2.36.02. TVI informatikai felelősének díja. 100 000 100 000 
 2.36.03. TVI pénzügyi felelősének díja. 100 000 100 000 
 2.37. TVI vezetők díja, megyénként. 200 000 200 000 
 3. Munkaadókat terhelő járulékok  

 3.01.03. Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, 
megyénél. 

    

    
 KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOK KIADÁSAI  
 1. Dologi kiadások  
 1.41. Közigazgatási hivatalok dologi kiadásainak biztosítása.     

 1.41.02. 

Közigazgatási hivatalok dologi kiadásai. Dologi kiadások a választási 
eljárás 3 hónapjára. A választás informatikai rendszereivel 
kapcsolatos feladatok ellátása, rendszer és felhasználói programok 
telepítése, tesztelése, oktatása, részvétel az országos próbák, 
főpróbák megtartásán. Kiszállások, sokszorosítás, szállítás, helyi és 
területi PC Hotline. 

350 000 

  

 1.41.03. Dologi kiadások többlet feladatai OEVK-ként. 100 000   
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Kód Jogcím I. forduló II. forduló 

 2.  Személyi juttatások  

 2.4.1. Megbízási szerződések a közigazgatási hivatalok kapacitás 
kiegészítésére (6 emberhó × 120 000 Ft/megye). 720 000  

 2.4.2. Közigazgatási hivatalvezetők díja, megyénként. 120 000 120 000 
  3. Munkaadókat terhelő járulékok  

 3.01.04. Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, 
közigazgatási hivatalnál. 

    

    

 KÖZPONTI KIADÁSOK 
  2.  Személyi juttatások  
 2.55.02. SZSZB választott tagjainak távolléti díja [Ve. 21. § (4) bekezdés].   

 2.55.03. 
SZSZB 4. és 5. választott póttagjának 10 000 Ft/fő díja 
szavazókörönként, több szavazókörös településen, tényleges 
igénybevétel esetén [Ve. 23. § (2) bekezdés, illetve 30. §]. 

  

  3. Munkaadókat terhelő járulékok  

 3.01.05. Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, 
központnál. 

    

 
 

1. függelék az 1. melléklethez 
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma 

HVI 
 
   Főváros, megye:     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:     

  hozzá kapcsolódó települések száma:     
  hozzá kapcsolódó települések megnevezése:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése Igen/Nem:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.7.  Szavazókörök száma:      

   támogatásszámításnál figyelembe vett:      
   tényleges:     
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (2) bekezdés b) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.   A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg     T

   [5. § (2) bekezdés b)–d) pontja]: (±)      
   Ebből:  személyi juttatások:      
  munkaadókat terhelő járulékok:      
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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 2.4.  A települést, körjegyzőséget megillető pénzügyi fedezet összege:     N+T=F
   Ebből:  személyi juttatások:      
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a település részére utalandó összeg:     F–L

   Ebből:  személyi juttatások:      
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  A területi választási irodának visszautalandó összeg:     L–F

   Ebből:  személyi juttatások:      
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     

 
 

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése 
munkalapjának adattartalma 

HVI 
 

 Főváros, megye: 

 Település megnevezése: 

             Összeg Ft

Jogcím 
Forduló 

kód  név 
Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

               
        
        
               
               
               
 Összesen:            

Dátum: …............................................. 

P. H. 

......................................................................... 
aláírás 

Készült: 2 példányban 
Kapja: 1 példányt a helyi választási iroda vezetője 

1 példányt a területi választási iroda vezetője 



 
 
 
 
2006/20. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1557 

 

2. függelék az 1. melléklethez 
 

Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma 

TVI, illetve közigazgatási hivatal 
 

   Főváros, megye     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.   Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:      

   hozzá kapcsolódó települések száma:      
 1.3.  OEVK székhely település jelölése      

   OEVK-k száma:      
 1.4.   Település lakosságszáma:      
 1.5.   Körjegyzőség lakosságszáma:      
 1.6.  Választópolgárok száma:      
 1.7.  Szavazókörök száma:      

   támogatásszámításnál figyelembe vett:      
   tényleges:      
 1.8.   Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:      
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (2) bekezdés a), illetve c) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg     T

   [5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (±):     
   Ebből:  személyi juttatások:      
  munkaadókat terhelő járulékok:      
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:    N+T=F

   Ebből:  személyi juttatások:     
  munkaadókat terhelő járulékok:     
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:    F–L

   Ebből:  személyi juttatások:     
  munkaadókat terhelő járulékok:     
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  Az Országos Választási Iroda részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből:  személyi juttatások:     
  munkaadókat terhelő járulékok:     
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 



 
 
 
 
1558 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20. szám 

 

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése 
munkalapjának adattartalma 

TVI, illetve közigazgatási hivatal 
 

Főváros, megye: 

             Összeg Ft

Jogcím 
Forduló 

kód  név 
Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

               
        
        
               
               
               
 Összesen:            

Dátum: ................................................ 

 

P. H. 

............................................................. 
aláírás 

 

 

 

 

 Ha a közigazgatási hivatal tölti ki:  Ha a területi választási iroda tölti ki: 

 Készült: 2 példányban  Készült: 2 példányban 
 Kapja:   1 példányt a közigazgatási hivatal vezetője  Kapja:    1 példányt a területi választási iroda vezetője 

     1 példányt a BM KH vezetője       1 példányt a BM KH vezetője 
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3. függelék az 1. melléklethez 

Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma 

Fővárosi/megyei összesítő 
 

   Főváros, megye     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Megye:     

   települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése     

   OEVK-k száma:     
 1.4.   Település lakosságszáma:   
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (2) bekezdés a) és b) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

 [5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (±): 
   T

   Ebből:  személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:    N+T=F

   Ebből:  személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:    F–L

   Ebből:  személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  Az Országos Választási Iroda részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből:  személyi juttatások:     
   munkaadókat terhelő járulékok:     
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése 
munkalapjának adattartalma 

Fővárosi, illetve megyei összesítő 

Főváros, megye: 

             Összeg Ft

Jogcím 
Forduló 

kód  név 
Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

               
        
        
               
               
               
 Összesen:            

Dátum: ................................................ 

 

P. H. 

................................................................................ 
aláírás 

 
 
 
 
 
Készült: 2 példányban 
Kapja:   1 példányt a területi választási iroda vezetője 

1 példányt a BM KH vezetője 
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4. függelék az 1. melléklethez 

Választási kiadások elszámolási munkalapjának adattartalma 

BM szerv, illetve KüM, KÜVI 

   Felügyeleti szerv vagy ország/település     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.  Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:     

  hozzá kapcsolódó települések száma:     
  hozzá kapcsolódó települések neve:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma:     
 1.7.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.8.   Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:      
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (2) bekezdés c), illetve d) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg 

 [5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (±):  
   F–N=T

   Ebből:  személyi juttatások:      
  munkaadókat terhelő járulékok:      
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:     F

   Ebből:  személyi juttatások:      
  munkaadókat terhelő járulékok:      
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:     F–L

   Ebből:  személyi juttatások:      
  munkaadókat terhelő járulékok:      
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  Az Országos Választási Iroda részére visszautalandó összeg:     L–F

   Ebből:  személyi juttatások:      
  munkaadókat terhelő járulékok:      
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma 

Választási kiadások részletezése 

BM szerv, illetve KüM, KÜVI 

Felügyeleti szerv vagy ország/település 

 Szerv megnevezése: 

             Összeg Ft

Jogcím 
Forduló 

kód  név 
Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

               
        
        
               
               
               
 Összesen:            

Dátum: ................................................ 

 

P. H. 

........................................................................... 
aláírás 

 
 
 
 
Készült: 2 példányban 
Kapja:   1 példányt a szerv vezetője 

1 példányt a BM KH vezetője 
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5. függelék az 1. melléklethez 

Választási kiadások elszámolási munkalapjának adattartalma 

BM szervek, illetve KüM, KÜVI összesítő 

   Felügyeleti szerv:     
 1.  Tájékoztató adatok     
 1.1.  Szerv megnevezése:     
 1.2.  Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:     

   hozzá kapcsolódó települések száma:     
   hozzá kapcsolódó települések neve:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     
 1.5.  Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.6.  Választópolgárok száma:      
 1.7.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.8.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (2) bekezdés c), illetve d) pont]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg:    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg 

 [5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (±): 
   F–N=T

   Ebből:  személyi juttatások:     
  munkaadókat terhelő járulékok:     
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:    F

   Ebből:  személyi juttatások:     
  munkaadókat terhelő járulékok:     
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:    F–L

   Ebből:  személyi juttatások:     
  munkaadókat terhelő járulékok:     
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  Az Országos Választási Iroda részére visszautalandó összeg:    L–F

   Ebből:  személyi juttatások:     
  munkaadókat terhelő járulékok:     
  dologi kiadások (átlagbér nélkül):     
  átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma 

Választási kiadások részletezése 

BM szervek, illetve KüM, KÜVI összesítő 

Felügyeleti szerv megnevezése: 

             Összeg Ft

Jogcím 
Forduló 

kód  név 
Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

               
        
        
               
               
               
 Összesen:            

Dátum: ................................................ 

 

P. H. 

........................................................................... 
aláírás 

 
 
 
 
Készült: 2 példányban 
Kapja:   1 példányt a szerv vezetője 

1 példányt a BM KH vezetője 
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6. függelék az 1. melléklethez 

Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma 

Országos összesítő 

   Országos összesen 
 1.  Tájékoztató adatok 
 1.1.  Település megnevezése:     
 1.2.  Országos összesen:     

   települések száma:     
 1.3.  OEVK székhely település jelölése:     

   OEVK-k száma:     
 1.4.  Település lakosságszáma:     

   Körjegyzőség lakosságszáma:     
 1.5.  Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:     
 1.6.  Szavazókörök száma:     

   támogatásszámításnál figyelembe vett:     
   tényleges:     
 1.7.  Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:     
 1.9.  Megismételt szavazás Igen/Nem:     
 2.  Elszámolás adatai (Ft-ban)     
 2.1.  Kapott támogatás összege [3. § (2) és (4) bekezdés]:    L
 2.2.  Norma szerint számolt összeg    N
 2.3.  A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg  

 [5. § (2) bekezdés b)–d) pontja]:  
   T

   Ebből:  személyi juttatások:      
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.4.  Az elszámolások szerinti pénzügyi fedezet összege:     N+T=F

   Ebből:  személyi juttatások:      
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
   OVI vezetője által engedélyezett átcsoportosítás:      
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.5.  Az elszámolás után a TVI-ket megillető összeg:     F–L

   Ebből:  személyi juttatások:      
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások (átlagbér nélkül):      
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
 2.6.  Az Országos Választási Iroda részére visszautalandó összeg:     L–F

   Ebből:  személyi juttatások:      
   munkaadókat terhelő járulékok:      
   dologi kiadások:      
   átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:     
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Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése 
munkalapjának adattartalma 

Országos összesítő 

Országos összesen: 

             Összeg Ft

Jogcím 
Forduló 

kód  név 
Személyi 
juttatások 

Munkaadói 
járulék 

Dologi 
kiadások Átlagbér Összesen 

               
        
        
               
               
               
 Összesen:            

Dátum: .............................................. 

P. H. 

....................................................................... 
aláírás 

Készült: 2 példányban 
Kapja:   1 példányt az OVI vezetője 

1 példányt a BM KH vezetője 
 
 
2. melléklet a 8/2006. (II. 22.) BM rendelethez 

Tételek és normatívák 

Kód Jogcím I. forduló II. forduló Pénznem 
 KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK      
 1. Dologi kiadások      
 1.23.  Külképviseleti dologi kiadások      

 1.23.06. 

Külügyminisztérium kijelölt szervének dologi kiadásai 
(külképviseleti szavazás előkészítése érdekében kapcsolattartás 
a külképviseletekkel, fax, telefon, a technikai és ellátási 
feladatok megteremtéséhez gépkocsi és egyéb feltételek 
biztosítása) 

2 000 000 2 000 000 Ft 

 2. Személyi juttatások       
 2.24.  Külképviseletek kiadásai    
 2.24.02. Külképviseleti Választási Iroda 2 tagjának 10 000 Ft/fő díja 20 000 20 000 Ft 
 2.24.03. Külképviseleti Választási Iroda vezetőjének díja  20 000 20 000 Ft 

 2.24.05. Napidíj a KÜVI tagok magyarországi tartózkodásának idejére Törvény 
szerint  Ft 

 2.24.06. 
Munkaszerződések, megbízási szerződések, egyéb személyi 
kifizetések a Külügyminisztérium kijelölt szervénél kapacitás 
kiegészítésre (20 emberhó × 120 000 Ft) 

2 400 000  Ft 

 3. Munkaadókat terhelő járulékok      
 3.01.06.  Munkaadót terhelő járulékok hatályos jogszabály szerint.      
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3. melléklet a 8/2006. (II. 22.) BM rendelethez 
 

BM KH 

Közigazgatási hivatal, egyéb BM 
szervek, egyéb az államháztartási tv. 

hatálya alá tartozó szervek, 
külügyminiszter által kijelölt szerv 

Egyéb az Áht. hatálya alá nem tartozó 
szervek 

 Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 
Áht. hatálya alá 
tartozó szervet 
illető támogatás 

Támogatásértékű 
működési és 
felhalmozási kiadás 
központi 
költségvetési 
szervnek 

Támogatásértékű 
működési és 
felhalmozási 
bevétel központi 
költségvetési 
szervtől 

Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően 

  

 TVI  
TVI-k támogatása Támogatásértékű 

működési kiadás 
helyi 
önkormányzatoknak 
és költségvetési 
szerveinek 

Támogatásértékű 
működési bevétel 
központi 
költségvetési 
szervtől 

Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően 

  

   
Áht. hatálya alá 
nem tartozó 
szervet illető 
támogatás 

Működési célú 
pénzeszközátadás 
államháztartáson 
kívülre 

  Számviteli törvény 
szerint 

Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően, 
számviteli törvény 
szerint 

BM KH TVI HVI 
 Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás 

HVI-k támogatása Támogatásértékű 
működési kiadás 
helyi 
önkormányzatoknak 
és költségvetési 
szerveinek 

Továbbadási 
(lebonyolítási) 
célú működési 
bevétel központi 
költségvetési 
szervtől 

Központi 
költségvetési 
szervtől kapott 
továbbadási 
(lebonyolítási) 
célú működési 
kiadás 

Támogatásértékű 
működési bevétel 
központi 
költségvetési 
szervtől 

Tényleges 
felhasználásnak 
megfelelően 

 



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

15/2006. (II. 22.) FVM
rendelete

a földmûvelésügyi ágazathoz tartozó
szakképesítésekre szervezhetõ mesterképzés

szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról  szóló
27/1996. (X. 4.) FM rendelet módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
7.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A föld mû ve lés ügyi ága zat hoz tar to zó szak ké pe sí té sek -
re szer vez he tõ mes ter kép zés szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nye i nek ki adá sá ról  szóló 27/1996. (X. 4.) FM ren de let
(a továb biak ban: R.) mel lék le te e ren de let mel lék le te sze -
rint mó do sul.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

Pász to hy András s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz té ri u mi

po li ti kai államtitkár

Melléklet
a 15/2006. (II. 22.) FVM rendelethez

1. Az R. mel lék le té nek jegy zé ke a 27. sor szám után a
kö vet ke zõ két sor ral egé szül ki:

(A föld mû ve lés ügyi ága zat hoz tar to zó szakképesíté -
sekre szer vez he tõ mes ter kép zés szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek jegy zé ke)

[Sor szám Szak ma meg ne ve zé se
Il le té kes gaz da sá gi

ka ma ra]

„28. Ker tész mes ter (do hány -
ter mesz tõ)

Ma gyar Ag rár ka ma ra

 29. Va dász pus ka mû ves
mes ter

Ma gyar Ag rár ka ma ra”

2. Az R. mel lék le te a kö vet ke zõ 28. és 29. pont tal egé -
szül ki:

„28. KERTÉSZMESTER (DOHÁNYTERMESZTÕ)
mestervizsga szint és szakmai követelmények

I. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

Az ön ál ló vál lal ko zá sok ban fo lyó do hány ter mesz té se
mel lett je len tõs köz- és vál la lat gaz da sá gi is me re tek kel, to -

váb bá gaz da sá gi, jogi jár tas ság gal ren del ke zik. A vál lal -
ko zás gaz da sá gos mû köd te té se, ered mé nyes sé ge, az em -
ber i kap cso lat tar tás, az in for má ció bá zis biz to s ke ze lé se,
valamint a pe da gó gi ai fel ké szült ség is hoz zá tar to zik a do -
hány ker té szet mes ter szin tû mû ve lé sé hez. En nek a komp -
lex is me ret hal maz nak az el sa já tít ta tá sa, és szá mon ké ré se a 
cél ja a do hány ker tész mes ter kép zés nek.

A ker tész mes ter (do hány ter mesz tõ) mun ká ját a mun ka-, 
kör nye zet- és tûz vé del mi kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen
szer ve zi, tel je sí te ni tud ja a tu laj do no si és tár sa dal mi el vá -
rá so kat.

II. A mestervizsgára való jelentkezés feltételei

2.1. A mes ter vizs gá hoz szük sé ges alap szak ké pe sí té sek 
ada tai

A szak ké pe sí tés

meg ne ve zé se
azo no sí tó szá ma

FEOR OKJ

Do hány ker tész 6129 31 6206 03

Do hány fel dol go zó 7230 31 5212 03

Élel mi szer ipa ri tech ni kus (do -
hány ipar)

3113 52 6222 13

Ker tész 6129 33 6207 03

2.2. A mes ter vizs ga elõ fel té te le ként meg ha tá ro zott
szak mai gya kor lat

Szak irá nya Idõ tar ta ma

Do hány ker tész 3 év

Do hány fel dol go zó 5 év

Élel mi szer ipa ri tech ni kus (do hány ipar) 5 év

Ker tész 3 év

A vizs gá ra je lent ke zés hez a 2.1. és a 2.2. pont sze rin ti
fel té te lek együt tes meg lé te szük sé ges.

III. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó
tevékenységi körök

3.1. A mes ter mun ka te rü le té nek le írá sa

A ker tész mes ter (do hány ter mesz tõ) szak má já nak gya -
kor lá sa so rán ön ál ló an – kézi és gépi esz kö zök kel, anya -
gok kal és be ren de zé sek kel – a kö vet ke zõ jel lem zõ mun ká -
kat vég zi:

– a do hány faj ták ki vá lasz tá sa, cso por to sí tá sa, ter mesz -
té se és fel dol go zá sa,

– a do hány pa lán ta-elõ ál lí tás és for gal ma zás,
– az esz kö zök, gé pek, be ren de zé sek szak sze rû és ren -

del te tés sze rû hasz ná la ta, mû köd te té se és kar ban tar tá sa,
– a zöld- és szá raz do hány ke ze lé se, tá ro lá sa,
– az alap anya gok mi nõ sé gé nek el len õr zé se és meg õr -

zé se.
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3.2. A mes ter fel adat kö re:
– az üze mi és sze mé lyi hi gi é ni ai sza bá lyok be tar tá sa,
– a kör nye zet vé del mi, a biz ton ság tech ni kai, a mun ka-

és tûz vé del mi kö ve tel mé nyek be tar tá sa, illetve betarta -
tása.

3.3. A ker tész mes ter (do hány ter mesz tõ) szak mai, el -
mé le ti és gya kor la ti tu dá sa alap ján, valamint az ügy vi te li,
jogi és pénz ügyi is me re tek bir to ká ban al kal mas a do hány -
ker té sze ti vál lal ko zás üze me ve ze té sé re, irá nyí tá sá ra. Fel -
ada ta:

– a do hány pi a ci is me re tek meg szer zé se,
– a szer zõ dé ses fel té te lek éven kén ti vizs gá la ta,
– a kom mu ni ká ci ós és in for ma ti kai esz kö zök haszná -

lata,
– az anyag- és ener gia gaz dál ko dás,
– a fel adat kö ré hez tar to zó dol go zók, ta nu lók mun ká já -

nak el mé le ti és szak mai ve ze té se, irá nyí tá sa,
– köz re mû kö dés a szak mai tes tü le tek, szer ve ze tek

mun ká já ban, valamint
– a do hány ter mesz tés szak ta nács adá si rend sze ré ben,

szak mai be mu ta tók szer ve zé sé ben.

IV. Szakmai követelmények és elvárások

4.1. A ker tész mes ter (do hány ter mesz tõ) szak má ja gya -
kor lá sa so rán elõ for du ló leg fon to sabb fel ada tok:

– a do hány ter mesz tõ te rü let ki vá lasz tá sa,
– a ter mesz ten dõ faj ták meg vá lasz tá sa,
– a ter mesz tés tech no ló gi ai fo lya ma tok és mû sza ki

mun kák ter ve zé se, szer ve zé se, ki vi te le zé se és irá nyí tá sa,
– a pa lán ta ne ve lõ és do hány szá rí tó te le pek lé te sí té se,
– a vá lo ga tó he lyi sé gek ki ala kí tá sa,
– a do hány ül tet vé nyek mû ve lé se,
– a ta laj erõ-gaz dál ko dás, a ta laj mû ve lé si és ön tö zé si

rend sze rek kom plex ki ala kí tá sa, üze mel te té se,
– az in teg rált nö vény vé de lem meg szer ve zé se,
– a be ta ka rí tás, szá rí tás, vá lo ga tás és cso ma go lás lo -

gisz ti kai rend sze ré nek ki dol go zá sa, irá nyí tá sa,
– a do hány ter mesz té se és pénz ügyi fel té te le i nek,

valamint ér té ke sí té sé nek meg szer ve zé se,
– a kü lön fé le szol gál ta tá sok ban és a szak ta nács adás ban 

tör té nõ rész vé tel, valamint annak igény be vé te le,
– a gé pek, esz kö zök, be ren de zé sek szak sze rû mû köd te -

té se és kar ban tar tá sa,
– az üze mi, sze mé lyi hi gi é ni ai, valamint a mun ka-, kör -

nye zet- és tûz vé del mi elõ írások és kö ve tel mé nyek be tar tá -
sa, illetve be tar ta tá sa,

– a szük sé ges anya gok, esz kö zök tá ro lá sa, rak tá ro zá sa,
nyil ván tar tá sa,

– a nö vény vé del mi elõ írások be tar ta tá sa és az elõ -
írásoknak meg fe le lõ nö vény vé dõ sze rek szak sze rû táro -
lása,

– mun ka- és ter me lé si prog ra mok ké szí té se,

– a ta nu lók, idõ sza ki mun ka cso por tok te vé keny sé gé -
nek szer ve zé se és irá nyí tá sa,

– az elõ írt nyil ván tar tá sok és az ezzel össze füg gõ kö te -
le zett sé gek tel je sí té se, el len õr zé se.

4.2. Szak mai gya kor la ti kö ve tel mé nyek

A) Jár tas ság szint jén tud ja:

– a do hány nö vény mor fo ló gi ai és kör nye ze ti igé nye i -
nek is me re tét (en nek meg fele lõen a ter mesz ten dõ faj ták
meg vá lasz tá sát),

– a tech no ló gi ai mû ve le tek ter ve zé sét, elõ ké szí té sét,
szer ve zé sét, irá nyí tá sát, vég re haj tá sát és el len õr zé sét,

– az új el já rá sok szak sze rû adap tá ci ó ját,
– az anya gok, esz kö zök, gé pek és be ren de zé sek szak -

sze rû ki vá lasz tá sát, a tech no ló gi ai cé lok nak meg fe le lõ fel -
hasz ná lá sát,

– a tech no ló gi ai ter vek ké szí té sét, szak mai is me re tei
alap ján a ter mesz té si mó dok és el já rá sok össze ál lí tá sát,
elem zé sét és ér té ke lé sét,

– a kü lön bö zõ kór oko zók, ká ro sí tók fel is me ré sét, az el -
le nük való vé de ke zést, és a be teg sé gek meg elõ zé sét,

– a do hány ker té szet ad mi niszt rá ci ós mun ká i nak irá nyí -
tá sát, kü lön fé le gaz da sá gi szá mí tá sok el vég zé sét,

– a tech no ló gi ai mû ve le tek hi ba fel tá rá sát és a korrek -
ciós le he tõ sé ge ket,

– al kal maz ni a mû ve lé si és szám vi te li is me re te ket,
– a ve ze té si fel ada tok el vég zé sét a vál lal ko zás üze mi

irá nyí tá sá ban,
– a kom mu ni ká ci ós és in for ma ti kai esz kö zök hasz ná la -

tát,
– a mi nõ sé gi és mennyi sé gi pa ra mé te rek el len õr zé sét,
– a gé pek, be ren de zé sek szak sze rû be ál lí tá sát, üze mel -

te té sét, kar ban tar tá sát,
– a ha té kony esz köz-, anyag- és ener gia gaz dál ko dást,
– a tech no ló gi ai mû ve le tek kom plex el len õr zé sét (esz -

köz-, anyag fel hasz ná lás stb.),
– fel tár ni a mi nõ sé gi és mennyi sé gi vesz te sé gek oka it,
– be tar ta ni, illetve be tar tat ni a szak sze rû szak mai kö ve -

tel mé nye ket és az en nek meg fe le lõ ma ga tar tást.

B) Kész ség szint jén tud ja:

– a do hány nö vény mor fo ló gi ai és kör nye ze ti igé nyé -
nek szak sze rû meg ha tá ro zá sát,

– a do hány ker tész tech no ló gi ák mû ve le té nek ön ál ló el -
vég zé sét,

– az ér té ke sí té sig tar tó lo gisz ti kai rend szer le ve ze té sét,
– a pa lán ta ne ve lés ön ál ló szer ve zé sét,
– a do hány ter mesz tés tech no ló gi á já nak ön ál ló le ve ze -

té sét, és a do hány tö rés, szá rí tás és vá lo ga tás sal zá ru ló fo -
lya ma tá nak vég re haj tá sát,

– bi o ló gi ai is me re tei alap ján a ter mesz tés tech no ló gia
mû ve let so rá nak pon tos vég re haj tá sát,

– al kal maz ni az üze mi és a sze mé lyi hi gi é nia mun ka-,
kör nye zet- és tûz vé del mi is me re te it,

– a kör nye zet kí mé lõ ter mesz tés tech no ló gi ák al kal ma -
zá si fel té te le it,
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– al kal maz ni a spe ci á lis szak mai el já rá so kat (te te je zés,
ka cso zás, pa lán ta nyí rás stb.),

– pon to san és szak sze rû en el vé gez ni, to váb bá el len -
õriz ni és ér té kel ni a do hány ter mesz tés tech no ló gi ai mû ve -
le te it az ag ro nó mi ai és öko nó mi ai szem pon tok sze rint.

4.3. Szak mai el mé le ti kö ve tel mé nyek

A) Is me ret szint jén tud ja:

– a do hány ter mesz té si tech no ló gi ai fo lya ma tok, mun -
ka mû ve le tek alap ja it ké pe zõ bi o ló gi ai, ké mi ai és fi zi kai
té nye zõk és je len sé gek össze füg gé se it,

– a biz ton sá gos mun ka vég zés sze mé lyi és tár gyi fel té -
te le it, elõ írásait, azok ha tá sa it,

– a fi zi kai mun ka vég zés so rán ke let ke zõ élet ta ni ha tá -
so kat, az anya gok, esz kö zök, gé pek, be ren de zé sek ren del -
te té sét és sze re pét a do hány ter mesz té si tech no ló gia fo lya -
ma tá ban,

– a gé pek, be ren de zé sek, szer ke ze ti fel épí té sét és mû -
kö dé si el vét, az üze mel te tés sza bá lya it,

– a gép hasz ná lat ter mé szet re, kör nye zet re gya ko rolt
ha tá sát,

– a bi o ló gi ai, az öko ló gi ai és a tech no ló gi ai té nye zõk
össze füg gé se it,

– a mun ka vé de lem ok ta tá si kö ve tel mé nye it és azok je -
len tõ sé gét,

– a ha tó sá gi en ge dély ké re lem jogi sza bá lya it,
– a kö te le zõ egész ség ügyi (or vo si vizs gá la tok) szük sé -

ges sé gét.

B) Meg ér tés szint jén tud ja:

– a do hány faj ták öko ló gi ai igé nye it, ter mesz té si fel té -
te le it és mód ját, a bi o ló gi ai ala pok be szer zé sé nek és igény -
lé sé nek fel té te le it,

– a pa lán ta ne ve lés tech no ló gi á já nak össze füg gé se it
(víz kul tú rás, ha gyo má nyos pa lán ta ne ve lés stb.),

– a mû ve lé si rend sze rek ag ro tech ni kai fel épí té sé nek
össze füg gé se it,

– az in teg rált nö vény vé de lem alap ja it,
– a kór oko zók, kár te võk meg je le né sé nek fel is me ré sét,
– a nö vény vé del mi napló ve ze té sét,
– az egész ség vé de lem és a sze mé lyi hi gi é nia vonat -

kozó sza bá lya it, illetve kö ve tel mé nye it,
– a ter mék ér té ke sí tés lo gisz ti kai rend sze ré nek isme -

retét,
– a do hány ter mesz tés gé pe i nek tí pu sát, üze mel te té sét,

kar ban tar tá sát,
– az erõ gé pek és szál lí tó jár mû vek üze mel te té sé nek

sza bá lya it,
– a do hány ter mesz té si tech no ló gia össze füg gé se it, be -

le ért ve a szá rí tás mi nõ sé get meg ha tá ro zó pa ra mé te re it,
– a tech ni kai esz kö zök üze mel te té sé nek mun ka vé del -

mi kö ve tel mé nye it,
– a biz ton ság tech ni kai be ren de zé sek sze re pét és mû kö -

dé si el vét,
– a köz mû há ló zat és be ren de zé sek üze mel te té si elõ -

írásait,

– a mun ka-, a tûz- és kör nye zet vé de lem ál ta lá nos sza -
bá lya it,

– a tech no ló gi ai fo lya ma tok el len õr zé sé nek szem pont -
ja it,

– a mun ka he lyi bal ese tek ese tén kö ve ten dõ elõ írásokat
és kö te le zett sé ge ket.

C) Al kal ma zás szint jén tud ja:

– a pa lán ta ne ve lõ be ren de zé sek üze mel te té sét,
– a pa lán ta ne ve lé si tech no ló gia le ve ze té sét,
– a do hány ter mõ te rü let ki vá lasz tá sát,
– a táp anyag-után pót lást, a ta laj-elõ ké szí té si mun ka

szer ve zé sét,
– a bak há tas mû ve lé si rend szer ki ala kí tá sát,
– a ka cso zás, a te te je zés kéz i és vegy sze res el já rá sa i nak 

szer ve zé sét,
– a do hány be ta ka rí tás, szá rí tás és tá ro lás lo gisz ti kai

rend sze ré nek ki ala kí tá sát,
– a tech no ló gi ai esz kö zök és be ren de zé sek szak sze rû

hasz ná la tát, azok ki szol gá lá sát,
– a tel jes mun ka szer ve zés le ve ze té sét,
– az egy be füg gõ tech no ló gia do ku men tá ci ó já nak hasz -

ná la tát és a szük sé ges adat bá zis lét re ho zá sát,
– az esz kö zök, gé pek, be ren de zé sek kar ban tar tá sá nak,

tá ro lá sá nak kö ve tel mé nye it.

V. A mestervizsga részei és tartalmi jellemzõi

Ker tész mes ter (do hány ter mesz tõ) mes ter vizs gát te het
az a ter mé sze tes sze mély, aki

– el sa já tí tot ta a szak má ja ma gas szin tû gya kor lá sá hoz
szük sé ges szak mai gya kor la ti, el mé le ti is me re te ket,
valamint a vál lal ko zá si is me re te ket, to váb bá a pe da gó gi ai
alap is me re te ket,

– ké pes mun ká ját ma gas szín vo na lon ön ál ló an vé gez -
ni, és be osz tott jai mun ká ját irá nyí ta ni, vál lal ko zá sát fenn -
tar ta ni,

– al kal mas ta nu lók gya kor la ti fog lal koz ta tá sá ra, kép -
zé sé re.

5.1. A mes ter vizs ga szer ve ze ti rend je

A ker tész mes ter (do hány ter mesz tõ) mes ter vizs gát a
Ma gyar Ag rár ka ma ra és az érin tett fel ügye le ti ha tó sá gok
ál tal ki ne ve zett mes ter vizs ga bi zott ság elõtt le het ten ni.

A mes ter vizs ga ré szei:
5.1.1. Írás be li vizs ga
5.1.2. Gya kor la ti vizs ga
5.1.3. Szó be li vizs ga

5.1.1. Szak mai írás be li vizs ga
A szak mai írás be li vizs ga kér dé se it a Ma gyar Ag rár ka -

ma ra ál lít ja össze. Ke ze lé sük a rész le tes vizs ga sza bály zat
sze rint tör té nik. A fel ada tok a vizs ga tan tár gyak kö ve tel -
mény rend sze ré re épül nek. Az írás be li vizs ga fel adat nak le -
he tõ vé kell ten nie annak meg ál la pí tá sát, hogy a vizs gá zó
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az össze füg gé se i ben meg ér tett és el sa já tí tott el mé le ti is -
me re te ket a konk rét gya kor la ti jel le gû fel adat meg va ló sí -
tá sá nál mi lyen szin ten ké pes al kal maz ni.

Az írás be li fel adat meg ol dá sá ra leg alább 3 órát, és leg -
fel jebb 5 órát kell biz to sí ta ni.

Az a je lölt, aki a ma xi má li san ad ha tó pont szám öt ven
szá za lé kát nem éri el, a vizs gát foly tat hat ja, de az írás be lit
meg kell is mé tel nie.

5.1.2. A gya kor la ti vizs ga

A gya kor la ti vizs ga me ne tét – a vizs ga hely szín elõ ze tes
be já rá sa után – a mes ter vizs ga bi zott ság el nö ke ha tá roz za
meg.

A gya kor la ti vizs ga fel adat a kö vet ke zõ két rész bõl áll:

a) a do hány ter mesz tés tech no ló gi ai mun kái,

b) a do hány ter mesz tés gé pe i nek, be ren de zé se i nek be -
ál lí tá sa és üze mel te té se.

A vizs gá zó egy aránt kö te les az a) és b) pon tok sze rin ti
rész bõl – té tel hú zás alap ján – vizs gáz ni. Az egyes gya kor -
la ti fel ada tok ra for dít ha tó idõt a he lyi fel té te lek függ vé -
nyé ben, a mes ter vizs ga bi zott ság el nö ke ha tá roz za meg, de 
a fel ada tok el vég zé sé re leg alább 1-1 óra, össze sen 2 óra
for dít ha tó. A gya kor la ti vizs ga ré szek szer ve sen nem tar -
toz nak össze, tér ben és idõ ben szét vá laszt ha tók.

A gya kor la ti vizs ga té te le it a Ma gyar Ag rár ka ma ra ál tal
ki adott vizs ga fel ada tok alap ján kell össze ál lí ta ni.

A szak mai, gya kor la ti vizs ga fo lya mán a gya kor la ti fel -
adat ke re té ben al kal maz ni kell a kér dés sel kap cso la tos
mun ka- és kör nye zet vé del mi sza bá lyo kat. A mes ter vizs ga
gya kor la ti ré szét meg elõ zõ en mun ka vé del mi ok ta tást kell
tar ta ni a je löl tek ré szé re.

Az a je lölt, aki a gya kor la ti vizs ga ré szen nem éri el az
öt ven szá za lé kos tel je sít ményt, annak mi nõ sí té se nem
meg fe le lõ és a vizs gát nem foly tat hat ja.

A gya kor la ti vizs ga rész le zá rá sa után a je löl te ket tá jé -
koz tat ni kell az ered mény rõl.

5.1.3. Szó be li vizs ga

A szó be li vizs ga he lyét a mes ter vizs ga bi zott ság je lö li
ki. A szó be li vizs ga rend jét a mes ter vizs ga bi zott ság el nö -
ke ha tá roz za meg a szó be li vizs ga meg kez dé se elõtt.
A vizs ga rend jé rõl tá jé koz tat ni kell a je löl te ket.

5.1.3.1. Szak mai szó be li vizs ga

A szak mai szó be li vizs gát a Ma gyar Ag rár ka ma ra ál tal
meg adott té te lek kel kell le bo nyo lí ta ni, a do hány ter mesz -
tés, valamint gé pe i nek és be ren de zé se i nek tárgy kö re i bõl.

5.1.3.2. Vál lal ko zá si is me re tek

A vizs ga bi zott ság elõtt szá mot kell adni a vál lal ko zá sok 
ter ve zé sé hez, be in dí tá sá hoz, fenn tar tá sá hoz, ve ze té sé hez,
fej lesz té sé hez szük sé ges jogi, köz gaz da sá gi, pi a ci, köny -
ve lé si, szab vány- és áru is me re ti, adó zá si, üz le ti part ner -
kap cso la ti is me re tek bõl.

A vál lal ko zá si is me re tek tan tárgy vizs gá ja írás ban is le -
foly tat ha tó.

5.1.3.3. Pe da gó gi ai is me re tek
A szó be li vizs ga ke re té ben alap ve tõ pszi cho ló gi ai, di -

dak ti kai, szak mód szer ta ni, pe da gó gi ai el mé le ti kér dé sek -
bõl kell szá mot adni a je lölt nek.

A mes ter vizs gán a Ma gyar Ag rár ka ma ra ál tal ki adott té -
te le ket kell al kal maz ni.

A je löl tek nek min den tan tárgy ból leg alább 20 perc fel -
ké szü lé si idõt kell biz to sí ta ni.

Az a vizs gá zó, aki va la me lyik tan tárgy ból öt ven szá za -
lé kos tel je sít ményt nem ér el, nem fe lel t meg, de az adott
tan tárgy ból ja ví tó vizs gát te het.

5.2. A mes ter vizs ga mi nõ sí té se

A mes ter vizs gán el ér he tõ mi nõ sí té si fo ko zat:
– meg fe lelt,
– nem fe lel t meg.
A „meg fe lelt” mi nõ sí tést az a je lölt kap ja, aki mind a

gya kor la ti, mind az el mé le ti vizs ga rész va la mennyi tan tár -
gyá ból öt ven szá za lé kot meg ha la dó ered ményt ér el.

„Nem fe lel t meg” mi nõ sí tést kap az a je lölt, aki a gya -
kor la ti vizs ga ré szen va la me lyik mun ka fel ada tot „nem fe -
lel t meg” szin ten tel je sí tet te, vagy az el mé le ti vizs ga ré szen 
egy tan tárgy ból nem érte el a „meg fe lelt” szin tet.

5.3. Ja ví tó-, pót ló vizs gá ra vo nat ko zó elõ írások

Meg kell is mé tel nie tel jes egé szé ben a gya kor la ti vizs -
gát annak a je lölt nek, aki a gya kor la ti fel ada tok kö zül bár -
me lyi ket „nem fe lel t meg” szin ten tel je sí tet te.

Az el mé le ti vizs ga rész ben ab ból a tan tárgy ból kell ja ví -
tó vizs gát ten ni, amely bõl a je lölt nem fe lel t meg.

5.4. A mes ter vizs ga aló li fel men tés fel té te lei

A gya kor la ti vizs ga alól fel men tés nem ad ha tó.
Az el mé le ti vizs ga tár gyai alól – a je lent ke zõ ké rel mé -

re – a mes ter vizs gát szer ve zõ az egyes vizs ga tár gyak nak
meg fe le lõ szak irá nyú fel sõ fo kú ké pe sí tés sel ren del ke zõk -
nek a Ki egé szí tõ Vizs ga sza bály zat ban meg ha tá ro zott mó -
don, fel men tést ad hat.

Az el mé le ti vizs gán fel men tés ad ha tó:
– szak mai el mé let bõl:
szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ nek;
– vál lal ko zá si is me re tek bõl:
a jogi vég zett ség gel, to váb bá köz gaz da sá gi fel sõ fo kú

vagy az zal egyen ér té kû vég zett ség gel ren del ke zõ nek,
illetve annak, aki más szak te rü le ten két éven be lül mes ter -
vizs gát tett;

– pe da gó gi ai is me re tek bõl:
a szak ok ta tói, mû sza ki vagy mér nök ta ná ri vég zett ség -

gel ren del ke zõ nek, illetve annak, aki más szak te rü le ten
mes ter vizs gát tett.

5.5. A mes ter vizs ga szer ve zé se

Mes ter vizs gát csak olyan, ok ta tás ra jo go sult szer ve zet,
in téz mény szer vez het, amely ren del ke zik a vizs gáz ta tás -
hoz szük sé ges tár gyi és sze mé lyi fel té te lek kel; az ok ta tá si
in téz mé nyek re elõ írt irat ke ze lé si sza bály za ta van, és a
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 Magyar Ag rár ka ma ra te rü le ti szer ve arra jo go sult nak
minõ sítette.

5.5.1. A mes ter vizs ga tár gyi fel té te lei
A mes ter vizs ga tár gyi fel té te le it a ki adott gya kor la ti

vizs ga kér dé sek ha tá roz zák meg. Kü lö nö sen szük sé ge sek
az aláb bi ak:

– do hány ül tet vény és ah hoz kap cso ló dó pa lán ta ne ve lõ
és szá rí tó te lep,

– faj ta be mu ta tó ül tet vény,
– kü lön bö zõ mû ve lé si mó dok, ter mesz tés tech no ló gi ák,
– föld te rü let a gép be ál lí tá si és gép üze mel te té si gya kor -

lat hoz,
– kar ban tar tó- és ja ví tó mû hely,
– köz úti for ga lom ban hasz nál ha tó erõ gé pek, spe ci á lis

mun ka gé pek,
– gya kor ló te rü let,
– épü le tek, épít mé nyek, gép szín, szer szám-, anyag rak -

tár, vá lo ga tó he lyi ség, to váb bá mé reg- és szer szám rak tá -
rak,

– sze mély szál lí tá si esz kö zök,
– ok ta tás tech ni kai fel sze re lé sek, esz kö zök,
– a vizs ga le bo nyo lí tá sá ra al kal mas he lyi ség (pél dá ul

vá lo ga tó he lyi ség).

5.5.2. A mes ter vizs ga sze mé lyi fel té te lei
A mes ter vizs ga bi zott ság ban csak olyan sze mély ve het

részt, aki
– az adott szak te rü le ten el is mert szak em ber,
– ok ta tá si és vizs gáz ta tá si ta pasz ta la tok kal ren del ke -

zik.
A se gí tõ ta ná rok nak szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel 

és pe da gó gi ai ké pe sí tés sel kell ren del kez ni ük.

5.6. Irat ke ze lé si sza bá lyok

A mes ter vizs ga ira tai (ok le vél, törzs lap, osz tá lyo zó ív)
köz ok ira tok, ezért az ezek ke ze lé sé re, ki adá sá ra vo nat ko -
zó jog sza bá lyo kat be kell tar ta ni. Csak olyan szer ve zet al -
kal mas a mes ter ké pe sí tés ki adá sá ra, amely ren del ke zik a
vizs ga ira ta i nak ke ze lé sé vel kap cso la tos elõ írások be tar tá -
sá hoz, a vizs ga ira tok tit kos ke ze lé sé hez szük sé ges fel té te -
lek kel, valamint tör vényes se lej te zé si és le vél tár ba tör té nõ
át adá si le he tõ ség gel. A szak mai fel ké szí tés sel és a mes ter -
vizs gá val kap cso la tos ira tok, le ve lek és egyéb kül de mé -
nyek irat ke ze lé sé re, irat tár ba he lye zé sé re, se lej te zé sé re,
le vél tá ri át adá sá ra, to váb bá a vizs ga bi zott ság ha tá ro za ta i -
nak zá ra dé ko lá sá ra a törzs la pon, vagy az ok le vél ben a be -
jegy zé sek ja ví tá sá ra, il le tõ leg név vál to zás ese tén al kal ma -
zan dó el já rás ra az ok ta tá si in téz mé nyek mû köd te té sé rõl
ki adott, valamint a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló kü lön jog sza bá lyok az irányadók.

VI.

A ker tész mes ter (do hány ter mesz tõ) mes ter vizs gá ra
való szer ve zett fel ké szí tés le he tõ sé gét min den je lent ke zõ -
nek biz to sí ta ni kell. Szer ve zett fel ké szí tést csak olyan, ok -

ta tás ra jo go sult szer ve zet, in téz mény szer vez het, amely
ren del ke zik a vizs gáz ta tás ra elõ írt tár gyi és sze mé lyi fel té -
te lek kel.

29. VADÁSZPUSKAMÛVES MESTER
mestervizsga szint és szakmai követelmények

I. A mesterképzés és vizsgáztatás célja

A va dász pus ka mû ves mes ter a gaz da sá gi kö rül mé nyek -
hez al kal maz ko dó, szak má ját jól is me rõ, va dász-, illetve
pol gá ri kézi lõ fegy ve re ket ja ví tó szak em ber. Szak mai
mun ká ja szín vo na las gya kor lá sa ér de ké ben olyan is me re -
te ket, jár tas sá go kat, kész sé ge ket sa já tít el, ame lyek alap -
ján a fegy ver ja ví tás szak te rü le tén vál lal koz ni tud. A va -
dász pus ka mû ves mes ter meg fe le lõ in no vá ci ós kész ség gel
ren del ke zik, fo gé kony az új tech ni kák, tech no ló gi ák el sa -
já tí tá sá ra, al kal ma zá sá ra és to vább adá sá ra, vál lal ko zá sát
meg tud ja szer vez ni és azt fo lya ma to san, ered mé nye sen
mû köd tet ni. Pe da gó gi ai is me re tei alap ján vál lal ni tud ja a
ta nu lók szak mai gya kor la ti kép zé sét.

A va dász pus ka mû ves mes ter mun ká ját a mun ka-, kör -
nye zet- és tûz vé del mi kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen
szer ve zi; tel je sí te ni tud ja a tu laj do no si és a tár sa dal mi el -
vá rá so kat.

II. A mestervizsgára jelentkezés feltétele

2.1. A mes ter vizs gá hoz szük sé ges alap szak ké pe sí té -
sek ada tai

A szak ké pe sí tés

meg ne ve zé se
azo no sí tó szá ma

FEOR OKJ

Va dász pus ka mû ves 7490 34 5237 01

2.2. A mes ter vizs ga elõ fel té te le ként meg ha tá ro zott
szak mai gya kor lat

Szak irá nya Idõ tar ta ma

Va dász pus ka mû ves 5 év

A vizs gá ra je lent ke zés hez a 2.1. és 2.2. pont alat ti fel té -
te lek együt tes meg lé te szük sé ges.

III. A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó
tevékenységi körök

3.1. A mes ter mun ka te rü le té nek le írá sa

A va dász pus ka mû ves mes ter szak má já nak gya kor lá sa
so rán ön ál ló an a kö vet ke zõ mun ka te vé keny sé ge ket vég zi:
a vad gaz dál ko dás zá ró ak tu sá nak, a va dá szat nak leg fon to -

1572 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/20. szám



sabb esz kö ze it ké pe zõ va dász lõ fegy ve rek szak sze rû és
biz ton sá gos ja ví tá sát, át ala kí tá sát. Ez a te vé keny ség fegy -
ver ja ví tó mû hely ben, illetve lõt ere ken fo lyik és a fegy ve -
rek sze re lé sét, ja ví tá sát, fa- és fém ipa ri mun kák el vég zé sét 
jelenti.

3.2. A mes ter fel adat kö re:

– az üze mi és sze mé lyi hi gi é ni ai sza bá lyok be tar tá sa,

– a kör nye zet vé del mi, a biz ton ság tech ni kai kö ve tel mé -
nyek be tar tá sa,

– a mun ka- és tûz vé del mi kö ve tel mé nyek be tar tá sa.

3.3.  A va dász pus ka mû ves mes ter szak má já nak gya -
kor lá sa so rán – szak mai el mé le ti és gya kor la ti tu dá sa alap -
ján, valamint az ügy vi te li, jogi és pénz ügyi is me re tek bir -
to ká ban – al kal mas va dász-, illetve pol gá ri kézi lõ fegy ve -
re ket ja ví tó vál lal ko zás, mû hely, üzem szak mai ve ze té sé -
re, irá nyí tá sá ra. Ezen kí vül részt vesz a szol gál ta tás, szak -
ta nács adás te rü le tén szak mai szer ve ze tek ben, tes tü le tek -
ben. Fel ada ta a pi ac ku ta tás, a kom mu ni ká ci ós és in for ma -
ti kai esz kö zök hasz ná la ta, az anyag- és ener gia gaz dál ko -
dás. Fel adat kö ré hez tar to zik a dol go zók és ta nu lók mun ká -
já nak em ber i és szak mai ve ze té se, irányítása.

IV. Szakmai követelmények és elvárások

4.1. A mes ter szak má ja gya kor lá sa so rán elõ for du ló
leg fon to sabb fel ada tok:

– a ha zai for ga lom ban lévõ és va dá sza ti célú hasz ná lat -
ra en ge dé lye zett sö ré tes és go lyós va dász pus kák tí pu sa i -
nak és meg hi bá so dá sa i nak fel is me ré se,

– fegy ver al kat rész ké szí té se, hi bás al kat rész cse ré je,

– fegy ver ágy cse ré je, ja ví tá sa,

– táv csö vek va dász lõ fegy ver re tör té nõ fel sze re lé se,

– sö ré tes és go lyós va dász lõ fegy ver be lö vé se, mû sza ki 
vizs gáz ta tá sa,

– sö ré tes töl tény össze ál lí tá sa,

– fegy ve rek, lõ sze rek szál lí tá sa, tá ro lá sa, ezzel kap cso -
la tos ta nács adás,

– a fegy ve rek ha tó sá gi vizs gá i ra vo nat ko zó jogi és mû -
sza ki elõ írások al kal ma zá sa,

– a fegy ve rek és lõ sze rek ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já -
rá sá nak is me re te, köz re mû kö dés.

4.2. Szak mai gya kor la ti kö ve tel mé nyek

Fegy ver mû he lyi gya kor la tok

A) Gép mun kák, szer szá mok hasz ná la ta te rén

Mun ka te vé keny ség is me re te szint jén tud ja:

– a fon to sabb szer szám gé pek fel épí té sét és az azok hoz
tar to zó szer szá mo kat.

Kész ség szint jén tud ja:

– a szer szám gé pe ken való mun ká la to kat (esz ter gá lás,
ma rás, gya lu lás, vé sés, fú rás).

B) Csõ gyár tás te rü le tén

Kész ség szint jén tud ja:
– a csõ egyen ge tést, a csõ sín és csõ kam pó for rasz tá sát

el vé gez ni,
– az irány zé kot és cél gömb tõ két fel sze rel ni (forrasz -

tani),
– a szíj ken gyelt fel erõ sí te ni,
– a hü vely vo nót sze rel ni,
– a ki e gé szí tõ ket fel sze rel ni (pél dá ul fegy ver lám pát),
– bar ní ta ni.

C) Al kat rész gyár tás te rén

Al ko tó al kal ma zás szint jén tud ja:
– a re te sze lõ ele me ket, hü vely vo nót el ké szí te ni,
– a sö ré tes lõ fegy ver hez csuk ló la pot ké szí te ni,
– zá ro ló-csa pot ké szí te ni,
– la ka t és el csat ta nó al kat ré sze ket ké szí te ni,
– jel zõ és biz to sí tó al kat ré sze ket ké szí te ni,
– gyor sí tó (shnel ler, ste cher) al kat ré sze ket ké szí te ni,
– kü lön bö zõ ru gó kat el ké szí te ni.

D) Fegy ver ja ví tás te rén

Kész ség szint jén tud ja:
– a hi ba ke re sést,
– a hiba meg ál la pí tá sát,
– a fegy ve rek szét sze re lé sét,
– a hi bás al kat ré szek cse ré jét,
– az új al kat ré szek szer ke zet be il lesz té sét,
– a sö ré tes és go lyós lõ fegy ver nél a csõ cse ré jét,
– a he lyes zá ro lás (re te sze lés) be ál lí tá sát,
– a kész re sze re lést,
– a fegy ver ha tás ta la ní tá sát.

E) Fa mun kák te rén

Kész ség szint jén tud ja:
– az ágya zás le bon tá sát,
– a ki sebb fa hi bák ja ví tá sát,
– az új ágya zás (elõ ágy és tusa) ké szí té sét, össze sze re -

lé sét és il lesz té sét,
– az ágya zás fe lü le té nek kész re mun ká lá sát (re cé zést,

fe lü let ke ze lést),
– a fegy ve ren új ágya zás be ál lí tá sát.

F) Táv csõ sze re lés te rén

Al ko tó al kal ma zás szint jén tud ja:
– fel fo gó-ele mek ké szí té sét,
– a táv csõ sze re lé sé hez a fegy ve ren át ala kí tás vég zé sét,
– a táv csõ fel sze re lé sét és be ál lí tá sát.

G) Be lö vé si gya kor la tok te rén

Jár tas ság szint jén tud ja:
– sö ré tes és go lyós töl té nyek ké szí té sét lõ szer-ele mek bõl,
– sö ré tes és go lyós lõ fegy ve rek szak sze rû be lö vé sét.
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4.3. Szak mai el mé le ti kö ve tel mé nyek

A) Fi zi kai és ké mi ai alap is me re tek te rén

Meg ér tés szint jén tud ja:
– a hely ze ti és moz gás i ener gia, a gyor su ló moz gás,

New ton tör vényének össze füg gé se it,
– az égé si fo lya ma tot (oxi dá ció),
– az ál ta lá nos gáztör vényt (Bo y le-Ma ri ot te, Gay-

 Lussac).
Al kal ma zás szint jén tud ja:
– az SI mér ték egy ség-rend szer fel épí té sét, en nek kap -

csán a me cha ni kai fo gal ma kat (tö meg, erõ, nyo más, ener -
gia).

B) Anyag is me ret te rén

Al kal ma zás szint jén tud ja:
– a vas, az acél, a réz öt vö ze tek, az ólom és öt vö ze tei, a

fegy ver gyár tás hoz hasz nált fa anya gok és fon to sabb mû -
anya gok tu laj don sá ga it,

– a fegy ve rek szer ke ze ti anya ga i nak szi lárd sá gi és
meg mun ká lá si (tech no ló gi ai) jel lem zõ it.

C) Bel sõ bal lisz ti ka te rén

Meg ér tés szint jén tud ja:
– a lõ por égés fo lya ma tát, a gáz nyo más ki ala ku lá sát és

ez utób bit be fo lyá so ló té nye zõ ket,
– a gáz nyo más mé ré sét,
– a fegy ver csõ ben a lö ve dék, sö rét raj moz gá sát,
– a gyor sí tó erõt, a fegy ver csõ szi lárd sá gi igény be vé te -

lét,
– a lõ por gá zok mun ká ját (gyor sí tás, hát ra lö kés, alak -

vál to zás, hõ vesz te ség, tor ko la ti je len ség ese té ben).

D) Kül sõ bal lisz ti ka te rén

Meg ér tés szint jén tud ja:
– a lö ve dék, sö rét raj súly pont és a súly pont kö rü li moz -

gá sát,
– a tö meg pont moz gá sát lég üres tér ben,
– a le ve gõ el len ál lá sát, annak las sí tó ha tá sát,
– a faj la gos ke reszt met sze ti meg ter he lés sze re pét,
– a röp pá lya ala ku lá sát a lég tér ben,
– a pász tá zást,
– a hu za go lás ha tá sa it, a le ve gõ ben moz gó test re ható

erõk ha tá sa it (kú pos in gás- vagy po is son-ha tás a sö ré tes
töl té nyek nél).

Al kal ma zás szint jén tud ja:
– a csõ len gé se ket,
– a lö ve dék se bes sé gé nek mé ré sét.

E) A lö vés fo lya mat és ha tá sa te rén

Is me ret szint jén tud ja:
– a lõ fegy ve rek ki ala ku lá sát, és a
– szer ke ze tük fel épí té sét,
– a lõ sze rek ki ala ku lá sát és fej lõ dé sét.

Meg ér tés szint jén tud ja:
– a lö vés fo lya ma tát,
– a go lyós töl té nyek szer ke ze ti fel épí té sét,
– a va dá szat ban hasz ná la tos lö ve dék tí pu so kat,
– ezek ha tá sát a cél ban (hid ro di na mi kai sokk, a lö ve -

dék szó rá sa),
– a sö ré tes töl té nyek szer ke ze ti fel épí té sét,
– a sö ré tek el osz lá sát a sö rét ra jon be lül,
– a csõ szû kí tés (cho ke) sze re pét,
– a ta lá la ti sû rû ség fo gal mát és sze re pét,
– a sö rét át mé rõ he lyes meg vá lasz tá sát,
– az egy go lyós sö ré tes töl tény hasz ná la tát.

F) Fegy ver is me ret te rén

a) a lõ fegy ve rek fej lõ dé sé nek tör té ne te te rén
is me ret szint jén tud ja:
– a fegy ve rek lét re jöt tét,
– a kézi lõ fegy ve rek kü lön vá lá sát,
– a fe ke te lõ por ki ala ku lá sát,
– a si ma csö vû elöl töl tõ lõ fegy ve rek ál ta lá nos fel épí té -

sét, ka li be re zés ki ala ku lá sát, a gyér füs tû lõ por meg je le né -
sét a XIX. szá zad ban,

– a hosszú kás lö ve dék ki ala ku lá sát,
– a csõ hu za go lás ki ala ku lá sát,
– a há tul töl tõ lõ fegy ve rek lét re jöt tét,
– a sö ré tes és go lyós lõ fegy ve rek kü lön vá lá sát,
– a fegy ve rek biz ton sá gi vizs gá la tá nak be ve ze té sét,
– a pró ba já rat meg je le né sét,
– a ka li be rek, mé ré si el já rá sok szab vá nyo sí tá sá ra

vonat kozó tö rek vé se ket;

b) az egy lö ve tû is mét lõ és ön mû kö dõ ké zi fegy ve rek
 terén

al kal ma zás szint jén tud ja:
– a kor sze rû kézi lõ fegy ve rek ál ta lá nos szer ke ze ti fel -

épí té sét, a fõbb szer ke ze ti egy sé ge ket (csõ, zár, biz to sí tás,
irány zék, ágy),

– az ön mû kö dõ fegy ver szer ke ze tek át te kin té sét, a sö ré -
tes és go lyós va dász lõ fegy ve rek ben hasz ná la tos ön mû kö -
dõ fegy ver szer ke ze tek fel épí té sét, mû kö dé sét,

– a sö ré tes va dász lõ fegy ve rek szer ke ze ti fel épí té sét, fõ 
szer ke ze ti egy sé ge it, ezek fel ada ta it és mû kö dé sét, go lyós
és sö ré tes vál tó csö ve ket,

– a go lyós va dász lõ fegy ve rek szer ke ze ti fel épí té sét, fõ
szer ke ze ti egy sé ge it, ezek fel ada ta it és mû kö dé sét,

– a lég fegy ve rek, gáz-ri asz tók, elekt ro mos sok ko lók fõ
szer ke ze ti egy sé ge it, ezek fel ada ta it és mû kö dé sét,

– a szög be lö võk (ipar i, vá gó hí di) fõ szer ke ze ti egy sé -
ge it, ezek fel ada ta it és mû kö dé sét,

– a sport fegy ve rek, pus kák, pisz to lyok, re vol ve rek
(for gó tá ras ma rok lõ fegy ve rek) szer ke ze ti fel épí té sét, fõ
szer ke ze ti egy sé ge it, ezek fel ada ta it és mû kö dé sét;

c) a fegy ver csõ ké szí té se te rén
al kal ma zás szint jén tud ja:
– az egyes csö vek ké szí té sét ré gen és ma (ko vá cso lás,

fú rás, dör zsö lés, hu za go lás, egye sí tés, kész re ko vá cso lás),
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– a sö ré tes csö vek fu ra tá nak és töl tény ûré nek szab vá -
nyos mé re tét, a cho ke tí pu sa it és szo ká sos mé re te it,

– a hu za golt csõ jel lem zõ it az át me ne ti kúp, a hu za go -
lás faj tái, csa var zat szög, csa var zat hossz ese té ben,

– a fegy ver csõ szi lárd ság igény be vé te lét, mé re te zé sét,

– a csõ kom bi ná ci ó kat több csö vû (dril ling, boch stb.)
fegy ve rek hez, a csõ egye sí té sek faj tá it, a hü vely vo nó kat, a
kész csõ fe lü let ke ze lé sét;

d) a zár szer ke ze tek, zá ro lás, re te sze lés te rén

al kal ma zás szint jén tud ja:

– a go lyós va dász lõ fegy ve rek zár szer ke ze té nek fel épí -
té sét, a re te sze lõ ele me ket, az el sü tõ szer ke ze tet, a biz to sí -
tót, a gyor sí tót, az al kat ré szek pót lá si le he tõ sé ge it,

– a sö ré tes va dász lõ fegy ve rek re te sze lé sét, a zá ro ló -
csa pot, a zá ro ló éket, a kul csot, ezek szi lárd sá gi igény be -
vé te lét lö vés kor, a zár tes tet, a csuk ló csap és csõ kam pó szi -
lárd sá gi igény be vé te lét;

e) az el sü tõ-szer ke zet (la ka t) és az el csat tan tó szer ke zet 
te rén

is me ret szint jén tud ja:

– a la ka t és az el csat ta nó tör té nel mi fej lõ dé sét;

al kal ma zás szint jén tud ja:

– a kü lön bö zõ la ka tok (ol dal la kat, vil lám la kat stb.) fel -
épí té sét, mû kö dé sét, az egy bil len tyûs el sü tõ szer ke ze tet,

– az el csat ta nók faj tá it, fel épí té sü ket, az al kat ré szek
pót lá si le he tõ sé ge it;

f) a jel zõk, biz to sí tók, ejek to rok te rén

al kal ma zás szint jén tud ja:

– a jel zõ be ren de zé sek fel ada tát, szer ke ze ti fel épí té sét,
mû kö dé sét, al kat rész pót lá sát,

– a biz to sí tók tí pu sa it (bil len tyû, ütõ ru gó-biz to sí tás
stb.) he lyes mû kö dé sü ket, al kat ré szük pót lá sát,

– dup la pus kák nál és boch pus kák nál az ejek to ro kat;

g) a pus ka ágya zá sa te rén

al kal ma zás szint jén tud ja:

– a fegy ver ágy fel ada tát, fel épí té sét, a kü lön bö zõ (an -
gol, né met stb.) tu sá kat, bal ke zes tu sát, a fon to sabb fa mun -
kák el vég zé sé nek mód ját,

– az elõ ágy és a tusa sze re lé sét, illetve fel sze re lé sét a
pus ká ra, vég sõ be ál lí tá sát.

G) A pus ka táv csö vek fel sze re lé se te rén

Meg ér tés szint jén tud ja:

– az op ti kai alap is me re te ket (kép al ko tás, na gyí tás).

Al kal ma zás szint jén tud ja:

– a pus ka táv csö vek szer ke ze tét, mû kö dé sét, be ál lí tá -
sát, valamint a fon to sabb össze füg gé se ket az irány zó vo -
nal, a röp pá lya és a be lö vé si tá vol ság kö zött,

– az ún. egy pon tos (sing le po int) irány zé kot, a hi deg be -
lö võ táv csö vet és hasz ná la tát, a táv csö vek fel sze re lé si
mód ját, a be fo gá sok és rög zí té sek al kat ré sze i nek el ké szí -
té sét.

H) A va dá szat alap jai te rén

Al kal ma zás szint jén tud ja:
– a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, valamint a

va dá szat ról  szóló tör vény ren del ke zé sei sze rint a va dá szat
fel té te le it, a ti lal mi idõ ket,

– a va dá szat biz ton sá gi sza bá lya it, kü lö nös te kin tet tel a 
fegy ver hasz ná lat ra.

I) Fegy ve rek re és lõ sze rek re vo nat ko zó ha tó sá gi elõ -
írások te rén

Meg ér tés szint jén tud ja:
– a fegy ve rek és lõ sze rek vá sár lá sá ra és tar tá sá ra vo nat -

ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé se ket,
– a fegy ve rek és lõ sze rek szál lí tá sá ra, ke ze lé sé re és tá -

ro lá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat, sza bály za to kat,
– a fegy ve rek kö te le zõ biz ton sá gi vizs gá la tát, a pró ba -

je le ket, ezek nem zet kö zi el is me ré sét,
– a kri mi na lisz ti kai fegy ver is me re tet,
– az éj jel lá tó ké szü lé kek (inf ra ke re sõ táv csö vek) is me -

re tét.

J) Mun ka vé de lem te rén

Al kal ma zás szint jén tud ja:
– a mun ka hely egész ség ügyi elõ írásait,
– a fog lal ko zá si ár tal ma kat,
– az ál ta lá nos bal ese ti ve szé lye ket, ezek el há rí tá sá nak

mód ja it,
– a tûz ke let ke zé sé nek meg elõ zé si mód ja it,
– az el sõ se gély nyúj tás alap ja it.

K) Mun ka szer ve zé si kö ve tel mé nyek te rén

Al kal ma zás szint jén tud ja:
– a szak ma mun ka te rü le té re vo nat ko zó jel lem zõ koc -

ká za to kat, azok mi ni ma li zá lá sát,
– a fenn tart ha tó fej lõ dés meg va ló sí tá sa ér de ké ben kör -

nye zet kí mé lõ mun kák vég zé sét,
– a hul la dék ke ze lés, -gaz dál ko dás mód sze re it,
– az el vár ha tó em ber i ma ga tar tá si, illetve kap cso lat tar -

tá si sza bá lyo kat, kö ve tel mé nye ket,
– a gya kor la ti szak kép zés le he tõ sé ge it, mód szer ta nát a

tör vényi sza bá lyok figye lembe véte lével, a pe da gó gi ai is -
me re te ket,

– a gaz da sá gi, pénz ügyi, adó zá si, szám la adá si alap sza -
bá lyo kat.

V. A mestervizsga részei és tartalmi jellemzõi

Va dász pus ka mû ves mes ter vizs gát te het az a va dász pus -
ka mû ves kép zett sé gû ter mé sze tes sze mély, aki

– el sa já tí tot ta a szak má ja ma gas szin tû gya kor lá sá hoz
szük sé ges szak mai gya kor la ti, el mé le ti is me re te ket,
valamint a vál lal ko zá si is me re te ket, to váb bá a pe da gó gi ai
alap is me re te ket,
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– ké pes mun ká ját ma gas szín vo na lon, ön ál ló an vé gez -
ni, és be osz tott jai mun ká ját irá nyí ta ni, vál lal ko zá sát fenn -
tar ta ni,

– al kal mas ta nu lók gya kor la ti fog lal koz ta tá sá ra, kép -
zé sé re.

5.1. A mes ter vizs ga szer ve ze ti rend je

A va dász pus ka mû ves mes ter vizs gát a Ma gyar Ag rár ka -
ma ra és az érin tett fel ügye le ti ha tó sá gok ál tal ki ne ve zett
ta gok ból álló mes ter vizs ga bi zott ság elõtt le het ten ni.

A mes ter vizs ga ré szei:
5.1.1. Írás be li vizs ga
5.1.2. Gya kor la ti vizs ga
5.1.3. Szó be li vizs ga

5.1.1. Szak mai írás be li vizs ga
A szak mai írás be li vizs ga kér dé se it a Ma gyar Ag rár ka -

ma ra ál lít ja össze. Ke ze lé sük a rész le tes vizs ga sza bály zat
sze rint tör té nik. A fel ada tok a vizs ga tan tár gyak kö ve tel -
mény rend sze ré re épül nek.

Az írás be li vizs ga fel adat nak le he tõ vé kell ten nie annak
meg ál la pí tá sát, hogy a vizs gá zó az össze füg gé se i ben meg -
ér tett és el sa já tí tott el mé le ti is me re te ket a konk rét gya kor -
la ti jel le gû fel adat meg va ló sí tá sá nál mi lyen szin ten ké pes
al kal maz ni.

Az írás be li fel adat meg ol dá sá ra leg alább 3 órát, leg fel -
jebb 5 órát kell biz to sí ta ni.

Az a je lölt, aki a ma xi má li san ad ha tó pont szám öt ven
szá za lé kát nem éri el, a vizs gát foly tat hat ja, de az írás be lit
meg kell is mé tel nie.

5.1.2. A gya kor la ti vizs ga
A gya kor la ti vizs ga me ne tét – a vizs ga hely szín elõ ze tes

be já rá sa után – a mes ter vizs ga bi zott ság el nö ke ha tá roz za
meg.

A gya kor la ti vizs ga fel adat a kö vet ke zõ két rész bõl áll:
a) a je lölt ál tal ké szí tett re mek mun ka be mu ta tá sa,
b) konk rét gya kor la ti fel adat vég re haj tá sa.
A vizs gá zó az el nök dön té se alap ján min den gya kor la ti

rész bõl vizs gá zik, té tel hú zás alap ján. Az egyes gya kor la ti
fel ada tok ra for dít ha tó idõt a he lyi fel té te lek függ vé nyé -
ben, a vizs ga bi zott ság el nö ke ha tá roz za meg, de a fel ada -
tok el vég zé sé re leg alább 1-1 óra, össze sen 2 óra for dít ha -
tó. A gya kor la ti vizs ga ré szek szer ve sen nem tar toz nak
össze, tér ben és idõ ben szét vá laszt ha tók.

A gya kor la ti vizs ga té te le it a Ma gyar Ag rár ka ma ra ál tal
ki adott vizs ga fel ada tok alap ján kell össze ál lí ta ni.

A szak mai, gya kor la ti vizs ga fo lya mán a gya kor la ti fel -
adat ke re té ben al kal maz ni kell a kér dés sel kap cso la tos
mun ka- és kör nye zet vé del mi sza bá lyo kat. A mes ter vizs ga
gya kor la ti ré szét meg elõ zõ en mun ka vé del mi ok ta tást kell
tar ta ni a je löl tek ré szé re.

Az a je lölt, aki a gya kor la ti vizs ga ré szen nem éri el az
öt ven szá za lé kos tel je sít ményt, annak mi nõ sí té se nem
meg fe le lõ és a vizs gát nem foly tat hat ja.

A gya kor la ti vizs ga rész le zá rá sa után a je löl te ket tá jé -
koz tat ni kell az ered mény rõl.

5.1.3. A szó be li vizs ga
A szó be li vizs ga he lyét a mes ter vizs ga bi zott ság je lö li

ki. A szó be li vizs ga rend jét a mes ter vizs ga bi zott ság el nö -
ke ha tá roz za meg a szó be li vizs ga meg kez dé se elõtt. A
vizs ga rend jé rõl tá jé koz tat ni kell a je löl te ket.

5.1.3.1. Szak mai szó be li vizs ga
A szak mai szó be li vizs gát a Ma gyar Ag rár ka ma ra ál tal

meg adott té te lek kel kell le bo nyo lí ta ni, a fegy ver is me ret,
fegy ver ja ví tás, pus ka táv csö vek tárgy kö re i bõl.

5.1.3.2. Vál lal ko zá si is me re tek
A vizs ga bi zott ság elõtt szá mot kell adni a vál lal ko zá sok 

ter ve zé sé hez, be in dí tá sá hoz, fenn tar tá sá hoz, ve ze té sé hez,
fej lesz té sé hez szük sé ges jogi, köz gaz da sá gi, pi a ci, köny -
ve lé si, szab vány- és áru is me re ti, adó zá si, üz le ti part ner -
kap cso la ti is me re tek bõl.

A vál lal ko zá si is me re tek tan tárgy vizs gá ja írás ban is le -
foly tat ha tó.

5.1.3.3. Pe da gó gi ai is me re tek
A szó be li vizs ga ke re té ben alap ve tõ pszi cho ló gi ai, di -

dak ti kai, szak mód szer ta ni, pe da gó gi ai el mé le ti kér dé sek -
bõl kell szá mot adni a je lölt nek.

A mes ter vizs gán a Ma gyar Ag rár ka ma ra ál tal ki adott té -
te le ket kell al kal maz ni.

A je löl tek nek min den tan tárgy ból leg alább 20 perc fel -
ké szü lé si idõt kell biz to sí ta ni.

Az a vizs gá zó, aki va la me lyik tan tárgy ból 50%-os tel je -
sít ményt nem ér el, nem fe lel t meg, de az adott tan tárgy ból
ja ví tó vizs gát te het.

5.2. A mes ter vizs ga mi nõ sí té se

A mes ter vizs gán el ér he tõ mi nõ sí té si fo ko zat:
– meg fe lelt,
– nem fe lel t meg.
A „meg fe lelt” mi nõ sí tést az a je lölt kap ja, aki mind a

gya kor la ti, mind az el mé le ti vizs ga rész va la mennyi tan tár -
gyá ból öt ven szá za lé kot meg ha la dó ered ményt ért el.

„Nem fe lel t meg” az a je lölt, aki a gya kor la ti vizs ga ré -
szen va la me lyik mun ka fel ada tot „nem fe lel t meg” szin ten
tel je sí tet te, vagy az el mé le ti vizs ga ré szen egy tan tárgy ból
nem érte el a „meg fe lelt” szin tet.

5.3. Ja ví tó-, pót ló vizs gá ra vo nat ko zó elõ írások

Meg kell is mé tel nie tel jes egé szé ben a gya kor la ti vizs -
gát annak a je lölt nek, aki a gya kor la ti fel ada tok kö zül bár -
me lyi ket nem meg fe le lõ szin ten tel je sí tet te.

Az el mé le ti vizs ga rész ben ab ból a tan tárgy ból kell ja ví -
tó vizs gát ten ni, amely bõl a je lölt nem fe lel t meg.

5.4. A mes ter vizs ga aló li fel men tés fel té te lei

A gya kor la ti vizs ga alól fel men tés nem ad ha tó.
Az el mé le ti vizs ga tár gyai alól – a je lent ke zõ kérel -

mére – a mes ter vizs gát szer ve zõ az egyes vizs ga tár gyak -
nak meg fe le lõ szak irá nyú fel sõ fo kú ké pe sí tés sel ren del ke -
zõk nek a Ki egé szí tõ Vizs ga sza bály zat ban meg ha tá ro zott
mó don, fel men tést ad hat.
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Az el mé le ti vizs gán fel men tés ad ha tó:
– szak mai el mé let bõl:
szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ nek
– vál lal ko zá si is me re tek bõl:
a jogi vég zett ség gel, to váb bá köz gaz da sá gi fel sõ fo kú

vagy az zal egyen ér té kû vég zett ség gel ren del ke zõ nek,
illetve annak, aki más szak te rü le ten két éven be lül mes ter -
vizs gát tett,

– pe da gó gi ai is me re tek bõl:
a szak ok ta tói, mû sza ki vagy mér nök ta ná ri vég zett ség -

gel ren del ke zõ nek, illetve annak, aki más szak te rü le ten
mes ter vizs gát tett.

5.5. A mes ter vizs ga szer ve zé se

Mes ter vizs gát csak olyan, ok ta tás ra jo go sult szer ve zet,
in téz mény szer vez het, amely ren del ke zik a vizs gáz ta tás -
hoz szük sé ges tár gyi és sze mé lyi fel té te lek kel; az ok ta tá si
in téz mé nyek re elõ írt irat ke ze lé si sza bály za ta van, és a Ma -
gyar Ag rár ka ma ra te rü le ti szer ve arra jo go sult nak mi nõ sí -
tet te

5.5.1. A mes ter vizs ga tár gyi fel té te lei
A mes ter vizs ga tár gyi fel té te le it a Ma gyar Ag rár ka ma ra 

ál tal ki adott gya kor la ti vizs ga kér dé sek ha tá roz zák meg.
Kü lö nö sen szük sé ge sek az aláb bi ak:

– fegy ver ja ví tó mû hely komp lett fa és fém meg mun ká -
ló gé pek kel,

– lõ tér,
– fegy ver-, szer szám-, anyag rak tár,
– sze mély szál lí tá si esz kö zök,
– szak tan ter mek,
– mun ka ter mek,
– ok ta tás tech ni kai fel sze re lé sek, esz kö zök,
– szer tá rak.

5.5.2. A mes ter vizs ga sze mé lyi fel té te lei
A mes ter vizs ga bi zott ság ban csak olyan sze mély ve het

részt, aki
– az adott szak te rü le ten el is mert szak em ber,
– ok ta tá si és vizs gáz ta tá si ta pasz ta la tok kal ren del ke -

zik,
A se gí tõ ta ná rok nak szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel 

és pe da gó gi ai ké pe sí tés sel kell ren del kez ni ük.

5.6. Irat ke ze lé si sza bá lyok

A mes ter vizs ga ira tai (ok le vél, törzs lap, osz tá lyo zó ív)
köz ok ira tok, ezért az ezek ke ze lé sé re, ki adá sá ra vo nat ko -
zó jog sza bá lyo kat be kell tar ta ni. Csak olyan szer ve zet al -
kal mas a mes ter ké pe sí tés ki adá sá ra, amely ren del ke zik a
vizs ga ira ta i nak ke ze lé sé vel kap cso la tos elõ írások be tar tá -
sá hoz, a vizs ga ira tok tit kos ke ze lé sé hez szük sé ges fel té te -
lek kel, valamint tör vényes se lej te zé si és le vél tár ba tör té nõ
át adá si le he tõ ség gel. A szak mai fel ké szí tés sel és a mes ter -
vizs gá val kap cso la tos ira tok, le ve lek és egyéb kül de mé -
nyek irat ke ze lé sé re, irat tár ba he lye zé sé re, se lej te zé sé re,
le vél tá ri át adá sá ra, to váb bá a vizs ga bi zott ság ha tá ro za ta i -
nak zá ra dé ko lá sá ra a törzs la pon, vagy az ok le vél ben a be -

jegy zé sek ja ví tá sá ra, il le tõ leg név vál to zás ese tén al kal ma -
zan dó el já rás ra az ok ta tá si in téz mé nyek mû köd te té sé rõl
ki adott, valamint a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló kü lön jog sza bá lyok az irány adók.

VI.

A va dász pus ka mû ves mes ter vizs gá ra való szer ve zett
fel ké szí tés le he tõ sé gét min den je lent ke zõ nek biz to sí ta ni
kell. Szer ve zett fel ké szí tést csak olyan, ok ta tás ra jo go sult
szer ve zet, in téz mény szer vez het, amely ren del ke zik a
vizs gáz ta tás ra elõ írt tár gyi és sze mé lyi fel té te lek kel.

Az igazságügy-miniszter
8/2006. (II. 22.) IM

rendelete

az egészségügyi területen mûködõ igazságügyi
szakértõi testület szervezetérõl és mûködésérõl

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi XLVII. tör vény 31. §-a (6) be kez dé sé nek
c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – az egész ég -
ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

A Szakértõi Testület feladatai

1.  §

(1) Az or vo si és pszi cho ló gi ai szak ér tõi tes tü let
(a továb biak ban: Szak ér tõi Tes tü let) fel ada ta, hogy bí ró -
ság és más ha tó ság meg ke re sé sé re vagy meg bí zás alap ján
a szak te rü le té be tar to zó szak kér dé sek ben szak vé le ményt
ad jon. A Szak ér tõi Tes tü let a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. 
évi XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 111.  §-ának (5) be -
kez dé se sze rint szak vé le ményt ad hat.

(2) A Szak ér tõi Tes tü let a kü lön jog sza bály ban meg -
határozott, az or vo si, to váb bá egyes pszi cho ló gi ai és bioló -
giai szak te rü le tek nek meg fe le lõ szak kér dé sek ben jár el.

A Szakértõi Testület szervezete

2.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü let kü lön jog sza bály sze rint az
Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács szer ve ként mû kö dik.
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(2) A Szak ér tõi Tes tü let tag ja it az igaz ság ügy -m inis zter
az egész ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben öt évi idõ tar -
tam ra ne ve zi ki.

(3) A Szak ér tõi Tes tü let lét szá ma leg fel jebb negy ven fõ
le het. A Szak ér tõi Tes tü let el nö ke – ha a Szak ér tõi Tes tü let 
mû kö dõ ké pes sé gé nek meg õr zé se ér de ké ben szük sé ges –
az (1) be kez dés ben elõ írt öt éves idõ tar tam le jár tát meg elõ -
zõ en is ja va sol hat ja újabb testületi tagok kinevezését.

(4) Amennyi ben a Szak ér tõi Tes tü let tag jai kö zül a ta -
gok va la me lyi ké nek ki ne ve zé se – annak le jár tát meg elõ -
zõ en – meg szû nik, az új on nan ki ne ve zett tag meg bí za tá sa
az ere de ti leg ki ne ve zett tag meg bí za tá si idejének
hátralévõ idõtartamára szól.

(5) A Szak ér tõi Tes tü let nem igaz ság ügyi szak ér tõ tag -
jai a szak ér tõi es küt az egész ség ügyi mi nisz ter és az igaz -
ság ügy -m inis zter kép vi se lõi elõtt teszik le.

(6) A Szak ér tõi Tes tü let tag já nak meg bí za tá sa meg szû -
nik, ha

a) a meg bí za tás idõ tar ta ma le jár,
b) a meg bí za tá sát vissza von ják,
c) tag sá gá ról le mond,
d) meg halt.

3.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü let el nö két és két el nök he lyet te sét
öt évre az igaz ság ügy -m inis zter az egész ség ügyi mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben ne ve zi ki a Szak ér tõi Testület tagjai
közül.

(2) A Szak ér tõi Tes tü le tet az el nök kép vi se li és irá nyít -
ja. Tá vol lé te vagy tar tós aka dá lyoz ta tá sa ese tén fel ada ta it
az ál ta la ki je lölt el nök he lyet tes lát ja el. Ha a Szak ér tõi
Tes tü let el nö ke a ki je lö lés ben aka dá lyoz tat va van, az el -
nök fel ada ta it el lá tó el nök he lyet test az igazságügy-
 minisz ter je lö li ki.

4.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü let tit ká rát (a továb biak ban: tit kár)
– a Szak ér tõi Tes tü let el nö ké nek ja vas la tá ra – öt évre az
igaz ság ügy -m inis zter az egész ség ügyi mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben ne ve zi ki.

(2) A tit kár
a) el lát ja a Szak ér tõi Tes tü let ügy vi te li fel ada ta it,
b) kap cso la tot tart a kül sõ szak ér tõk kel, a Szak ér tõi

Tes tü let tag ja i val és a meg ke re sõ szer vek kel,
c) nyil ván tart ja, el szá mol ja a Szak ér tõi Tes tü let díj át és 

az el nök dön té se alap ján gon dos ko dik a szak ér tõ ket meg il -
le tõ díj ki fi ze té sé rõl.

(3) A Szak ér tõi Tes tü let el nö két, el nök he lyet te sét és tit -
ká rát fel ada ta i nak el lá tá sá ért tisz te let díj il le ti meg.

A Szakértõi Testület mûködése

5.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü let a ta gok ál tal meg ál la pí tott és az
igaz ság ügy -m inis zter ál tal jó vá ha gyott ügy rend sze rint
mû kö dik. A Szak ér tõi Tes tü let el nö ke éven te be szá mol a
Szak ér tõi Tes tü let mun ká já ról az igaz ság ügy-mi nisz ter -
nek. Az éves be szá mo lót meg kell kül de ni az egész ség ügyi 
mi nisz ter nek, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ké nek és a Leg -
fõbb Ügyész nek is.

(2) A Szak ér tõi Tes tü let tag ja i nak név so rát, az ügy ren -
det és az éves be szá mo lót az Igaz ság ügyi Köz löny ben köz -
zé kell ten ni.

A Szakértõi Testület eljárása

6.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü let ne vé ben a szak ér tõi vé le ményt
a Szak ér tõi Tes tü let el nö ke ál tal ki je lölt – az ügy ter mé sze -
té nek meg fele lõen há rom vagy öt – tag ból álló ese ti bi zott -
ság (a továb biak ban: ese ti bi zott ság) adja. Az ügy elõ adó -
ját és az ese ti bi zott ság el nö két a Szak ér tõi Tes tü let el nö ke
je lö li ki.

(2) Az ese ti bi zott ság leg alább egy tag já nak igaz ság ügyi 
or vos tan szak vizs gá val kell ren del kez nie.

(3) A Szak ér tõi Te sü le tet az egyes ügyek ben az ese ti bi -
zott ság el nö ke kép vi se li.

7.  §

(1) Ha a szak ér tõi vé le mény ki ala kí tá sá hoz olyan kü lön -
le ges szak ér te lem szük sé ges, amellyel a Szak ér tõi Tes tü let 
tag jai nem ren del kez nek, meg fe le lõ szak ér te lem mel ren -
del ke zõ sze mély (kül sõ szak ér tõ) az ese ti bi zott ság tag ja -
ként be von ha tó. Kül sõ szak ér tõ be vo ná sa ese tén az ese ti
bi zott ság tag ja i nak több sé gét a Szak ér tõi Tes tü let tag jai
kö zül kell ki je löl ni.

(2) A kül sõ szak ér tõ be vo ná sá ról és sze mé lyé rõl a szak -
vé le ményt ké rõt tá jé koz tat ni kell, a kül sõ szak ér tõ rész vé -
te lé re a szak vé le mény ben utal ni kell.

8.  §

(1) Az ese ti bi zott ság elé ke rü lõ ügy in té zé sé ben és tár -
gya lá sá ban nem ve het részt a Szak ér tõi Tes tü let azon tag -
ja, illetve nem von ha tó be kül sõ szak ér tõ ként az a sze mély, 
aki re az adott ügy ben az el já rá si tör vényekben és az igaz -
ság ügyi szak ér tõk re vo nat ko zó jog sza bá lyok ban meg ha tá -
ro zott ki zá ró ok áll fenn. A ki zá ró ok fenn ál lá sát az érin tett 
kö te les a Szak ér tõi Tes tü let el nö ké nek be je len te ni.
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(2) Az ese ti bi zott ság tag ja ként nem jár hat el az adott
ügy ben az a sze mély sem, aki az adott ügy ben ko ráb ban
már szak vé le ményt adott, vagy vé le ményt nyil vá ní tott. A
Szak ér tõi Tes tü let el nö ke hi va tal ból biz to sít ja, hogy ki zárt 
szak ér tõ ne ve gyen részt a szak ér tõi vé le mény kialakítá -
sában.

(3) A Szak ér tõi Tes tü let a fel tett kér dé sek és a be nyúj -
tott ira tok alap ján ala kít ja ki a szak ér tõi vé le mé nyét. A té -
nyek meg ál la pí tá sá ra – az ügy ben fel me rü lõ in do kolt sze -
mé lyi vizs gá la tot ki vé ve – nem vé gez kü lön bi zo nyí tást,
szük ség ese tén azon ban to váb bi ada tok szol gál ta tá sát kér -
he ti a meg ke re sõ bí ró ság tól, ha tó ság tól, illetve a megbí -
zótól.

9.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü let hez ér ke zõ bí ró sá gi, ha tó sá gi
meg ke re sé se ket, illetve meg bí zá so kat – a tit kár ál tal tör té -
nõ elõ ké szí tést köve tõen – a Szak ér tõi Tes tü let el nö ke fo -
gad ja el és iga zol ja vissza.

(2) Az ese ti bi zott ság zárt ülé sen ala kít ja ki a szak ér tõi
vé le ményt, me lyet a bi zott ság tag jai ír nak alá. Az ese ti bi -
zott ság dön té sét egy sze rû szó több ség gel hoz za meg. Az
ülés rõl em lé kez te tõ ké szül, me lyet az ese ti bi zott ság el nö -
ke ír alá.

(3) Az ülé sen ké szí tett vagy rög zí tett, a Szak ér tõi Tes tü -
let dön té sé nek meg ala po zá sát szol gá ló adat nyil vá nos sá -
gá ra a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok 
nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény
19/A.  §-ának ren del ke zé sei az irány adó ak.

(4) Az ese ti bi zott ság a szak vé le ményt a sa ját szak mai
fe le lõs sé ge mel lett, a Szak ér tõi Tes tü let ne vé ben adja, és
annak bé lyeg zõ jét hasz nál ja. Az ese ti bi zott ság el nö ké nek
fel ter jesz té sé re az írás ba fog lalt vé le ményt a Szak ér tõi
Tes tü let el nö ke el len jegy zi és a ren del ke zés re bo csá tott
ira tok kal együtt meg kül di a meg ke re sõ bí ró ság nak, ha tó -
ság nak vagy meg bí zó nak.

A Szakértõi Testület díjazása

10.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü le tet a szak vé le mény elkészíté -
séért a mel lék let sze rin ti dí ja zás il le ti meg. A Szak ér tõi
Tes tü let az alap dí jat ki vé te les eset ben leg fel jebb 50%-kal
fel emel he ti, ha az ügy hosszabb tu do má nyos vizs gá ló dást
igé nyel, vagy a szak ér tõi díj fel eme lé sét a szak vé le mény
el ké szí té sé nek mun ka- vagy költ ség igé nye egyé bként in -
do kol ja.

(2) A szak ér tõi vé le mény el ké szí té sé ért az ese ti bi zott -
ság tag ja it és a kül sõ szak ér tõt díj il le ti meg. A díj mér té két 
a Szak ér tõi Tes tü let ügy rend jé ben kell meg ha tá roz ni és a
Szak ér tõi Tes tü let hez be folyt díj ból kell meg fi zet ni.

Záró és átmeneti rendelkezések

11.  §

(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba. A ren -
de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács Igaz ság ügyi
Bi zott sá ga mû kö dé sé rõl  szóló 13/1994. (IX. 13.) NM ren -
de let,

b) az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács Igaz ság ügyi
Bi zott sá ga mû kö dé sé rõl  szóló 13/1994. (IX. 13.) NM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 18/1999. (VI. 16.) EüM ren -
delet,

c) az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács Igaz ság ügyi
Bi zott sá ga mû kö dé sé rõl  szóló 13/1994. (IX. 13.) NM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/2000. (III. 29.) EüM ren de let,

d) az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló 3/1986.
(II. 21.) IM ren de let 2.  §-a (7) be kez dé sé bõl „a szak vé le -
ményt fe lül vizs gá ló bi zott ság tag ja it, a dön tés-elõ ké szí tõ
te vé keny sé get el lá tó szak re fe ren se ket,” szö veg rész.

(2) A ren de let ren del ke zé se it azok ban az ügyek ben kell
al kal maz ni, ame lyek ben a Szak ér tõi Tes tü let ki ren de lé sé -
re, il le tve meg bí zá sá ra a ren de let ha tály ba lé pé sét köve -
tõen ke rült sor. Az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács
Igaz ság ügyi Bi zott sá ga azok ban az ügyek ben, ame lyek -
ben 2005. de cem ber 31-ig ki ren del ték, vál to zat lan össze -
té tel ben és mû kö dé si ke re tek kö zött 2006. áp ri lis 1-jé ig
jár el.

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

Melléklet
a 8/2006. (II. 22.) IM rendelethez

Há rom ta gú
ta nács ese tén

Öt ta gú
ta nács ese tén

A szak ér tõi vé le mény
alap dí ja 90 ezer Ft 150 ezer Ft

A Be. 111.  §-ának (5) be -
kez dé se alap ján ké szí tett
szak értõi vé le mény alap -
dí ja 60 ezer Ft 100 ezer Ft

A to váb bi ülé sek pót dí ja 30 ezer Ft 50 ezer Ft

Költ ség áta lány az alap díj
35%-a

az alap díj
35%-a
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Az ok ta tá si mi nisz ter
3/2006. (II. 22.) OM

ren de le te

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok

módosításáról  szóló
17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról*

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör vény) 94.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) és f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, to váb bá a köz ok ta tás ról  szóló tör vény 8/A.  §-ának 
és 45.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak vég re haj tá sá ra a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ke ret tan ter vek ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak rend jé -
rõl, valamint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
 szóló 17/2004. (V. 20.) OM ren de let 2. szá mú mel lék le te
e ren de let mel lék le té vel egé szül ki.

2.  §

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

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

Melléklet
a 3/2006. (II. 22.) OM rendelethez

[2. szá mú mel lék let
a 17/2004. (V. 20.) OM ren de let hez]

8. A ke ret tan terv neve: Ké pes ség fej lesz tõ és ér ték õr zõ
ke ret tan terv az ál ta lá nos is ko lák 1–8. év fo lya mai szá -
má ra.
A ke ret tan terv be nyúj tó ja:
Ál ta lá nos Is ko la (Za la bér)

9. A ke ret tan terv neve: Ké pes ség fej lesz tõ és ér ték õr zõ
ke ret tan terv a gim ná zi u mok 9–12. év fo lya mai szá má ra.
A ke ret tan terv be nyúj tó ja:
Ké pes ség- és Te het ség fej lesz tõ Ma gán Ál ta lá nos Is ko la,
Szak kép zõ Is ko la, Gim ná zi um, Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
és Kol lé gi um (Vár pa lo ta)

* A ren de let mel lék let tel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
20. szá má nak II/1–6. kö te te tar tal maz za, me lyet az érin tett elõ fi ze tõk
( iskolák) ké rés  nélkül, más elõ fi ze tõk ké rés re CD-n meg kap nak (telefon :
266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394  Budapest 62,
Pf. 357).

10. A ke ret tan terv neve: Ké pes ség fej lesz tõ és ér ték õr zõ
ke ret tan terv a gim ná zi u mok 7–12. év fo lya mai szá má ra.
A ke ret tan terv be nyúj tó ja:
Mak lá ry La jos Ál ta lá nos, Mû vé sze ti Is ko la és Gim ná zi um
(Haj dú ná nás)

11. A ke ret tan terv neve: Ké pes ség fej lesz tõ és ér ték õr zõ
ke ret tan terv a szak is ko lák 9–10. év fo lya mai szá má ra.
A ke ret tan terv be nyúj tó ja:
Ké pes ség- és Te het ség fej lesz tõ Ma gán Ál ta lá nos Is ko la,
Szak kép zõ Is ko la, Gim ná zi um, Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
és Kol lé gi um (Vár pa lo ta)

 III. rész HATÁROZATOK

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
7/2006. (II. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bá lyi ren del ke zé sek alkot -
mány elle nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló el já -
rás ban és mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány el le nes -
sé g meg ál la pí tá sa tár gyá ban – dr. Ba logh Ele mér,
dr.  Kovács Pé ter és dr. Tersz tyánsz ky né dr. Vas adi Éva
alkot mánybírók kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet -
ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a Nem ze ti
Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör vény 8.  § (3) be kez -
dé se, valamint a ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör -
vényerejû ren de let 4.  § (1) be kez dés p) pont ja alkot mány -
elle nes, ezért azo kat a ha tá ro zat ki hir de té se napjával
megsemmisíti.

2. Az Alkot mány bíró ság a szö vet ke ze tek rõl  szóló
1992. évi I. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl és az át me ne ti sza -
bá lyok ról  szóló 1992. évi II. tör vény 25.  § (6) és (7) be kez -
dé se i nek; a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 3.  §
h), i) pont 4. al pont já nak, k) és m) pont ja i nak, 10.  § (1) be -
kez dé sé nek és 21.  § (1) be kez dé sé nek, 25/A.  § (6) be kez -
dé sé nek, 25/D.  § (3) be kez dé sé nek és 90.  § (1) be kez dés
g) pont já nak, valamint (2) be kez dés b) pont já nak; a Nem -
ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör vény 8.  § (1) és
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(4) be kez dé se i nek; a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör -
vényt mó do sí tó 2001. évi CXVII. tör vény 18.  § (4) be kez -
dé sé nek; to váb bá a csa lá di gaz da sá gok lét re ho zá sá ról,
nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, mû köd te té sé rõl, valamint ki -
emelt tá mo ga tá suk ról  szóló 326/2001. (XII. 30.) Kor mány
ren de let 4.  § (2) be kez dés a) pont já nak és 5.  § (2) be kez dés 
b) pont já nak, to váb bá a ter mõ föld re vo nat ko zó elõ vá sár lá -
si és elõ ha szon bér le ti jog gya kor lá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 16/2002. (II. 18.) Kor m. ren de let 4.  § má so -
dik mon da tá nak és 6.  § (1) be kez dé sé nek az alkot mány -
elle nessége meg ál la pí tá sá ra irá nyuló in dít vá nyo kat el uta -
sít ja.

3. Az Alkot mány bíró ság a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi 
LV. tör vény 26.  § (1) be kez dé sé vel kap cso lat ban be nyúj -
tott, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkotmány elle nesség
meg ál la pí tá sát kez de mé nye zõ in dít ványt el uta sít ja.

4. Az Alkot mány bíró ság a föld ren de zõ és föld ki adó bi -
zott sá gok ról  szóló 1993. évi II. tör vény 12/F.  § (4) be kez -
dés má so dik mon da tá nak, a 2001. évi CXVII. tör vény ál tal 
mó do sí tott, az in dít vány be nyúj tá sa kor ha tály ban lévõ, a
ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 10.  §-ának, 13.  §
(1)–(5) be kez dé se i nek és 21.  §-ának, a Nem ze ti Föld alap -
ról  szóló 2001. évi CXVI. tör vény 2.  § (2) be kez dé sé nek,
6.  § (1) be kez dés e) pont já nak, 13.  § (2) be kez dé sé nek és
21.  §-ának, to váb bá a csa lá di gaz da sá gok lét re ho zá sá ról,
nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, mû köd te té sé rõl, valamint ki -
emelt tá mo ga tá sá ról  szóló 326/2001. (XII. 30.) Kor m.
 rendelet 10.  § (1) be kez dés d) pont já nak, a ter mõ föld re vo -
nat ko zó elõ vá sár lá si és elõ ha szon bér le ti jog gya kor lá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 16/2002. (II. 18.) Kor m.
ren de let 8.  § má so dik mon da tá nak, a Nem ze ti Föld alap va -
gyon nyil ván tar tá sá nak, va gyon ke ze lé sé nek és hasz no sí tá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 17/2002. (II. 18.) Kor m.
ren de let 6.  § (3) be kez dé sé nek, vé gül a bir tok po li ti ka el -
veirõl  szóló 1010/2002. (II. 1.) Kor m. ha tá ro zat nak és a
Nem ze ti Föld alap ba tar to zó föld rész le tek hasz no sí tá sá val
össze füg gõ fel ada tok ról  szóló 1043/2002. (V. 4.) Kor m.
ha tá ro zat nak az al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tá ra in dult
al kot mány bí ró sá gi el já rást meg szün te ti.

5. Az Alkot mány bíró ság a Nem ze ti Föld alap ról  szóló
2001. évi CXVI. tör vény egé szé nek, a föld ren de zõ és föld -
ki adó bi zott sá gok ról  szóló 1993. évi II. tör vé ny mó do sí tá -
sá ról  szóló 2001. évi CXVIII. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé -
nek, to váb bá a csa lá di gaz da sá gok lét re ho zá sá ról, nyil ván -
tar tás ba vé te lé rõl, mû köd te té sé rõl, valamint ki emelt tá mo -
ga tá sá ról  szóló 326/2001. (XII. 30.) Kor m. ren de let egé -
szé nek a meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít vá nyo kat vissza -
uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz több in dít vány ér ke zett a
Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör vény
(a továb biak ban: Földalaptör vény), a ter mõ föld rõl  szóló
1994. évi LV. tör vényt (a továb biak ban: Termõföldtör -
vény) mó do sí tó 2001. évi CXVII. tör vény és a 2002. évi
XXIII. tör vény, valamint a föld ren de zõ és föld ki adó bi -
zott sá gok ról  szóló 1993. évi II. tör vény (a továb biak ban:
Földtör vény) mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi CXVIII. tör -
vény szá mos ren del ke zé se és a csa lá di gaz da sá gok lét re -
ho zá sá ról, nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, mû köd te té sé rõl,
valamint ki emelt tá mo ga tá sá ról  szóló 326/2001. (XII. 30.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.1.), to váb bá a ter mõ -
föld re vo nat ko zó elõ vá sár lá si és elõ ha szon bér le ti jog gya -
kor lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 16/2002. (II. 18.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.2.) és a Nem ze ti Föld -
alap va gyon nyil ván tar tá sá nak, va gyon ke ze lé sé nek és
hasz no sí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 17/2002.
(II. 18.) Korm. ren de let (a továbbiak ban: R.3.), valamint a
bir tok po li ti ka el ve i rõl  szóló 1010/2002. (II. 1.) Korm. ha -
tá ro zat (a továb biak ban: H.1.) és a Nem ze ti Föld alap ba
tar to zó föld rész le tek hasz no sí tá sá val össze füg gõ fel ada -
tok ról  szóló 1043/2002. (V. 4.) Korm. ha tá ro zat (a továb -
biak ban: H.2.) alkot mány elle nességének a megállapítá -
sára.

Az Alkot mány bíró ság el já rá sát kez de mé nye zõ in dít vá -
nyo zók a ter mõ föld ki sa já tí tá sá ra, a csa lá di gaz da ság ra,
illetve a csa lá di gaz dál ko dók ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket 
sé rel mez ték, és az elõ vá sár lá si és elõ ha szon bér le ti jog jo -
go sult ja i nak a termõföldtör vény ben sza bá lyo zott sor rend -
jét, valamint az ál lam „elõ szer zé si” jo gá ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat ki fo gás ol ták. Az Alkot mány bíró ság az in dít vá -
nyo kat egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

2.1. Az in dít vá nyo zók a Földalaptör vény szá mos ren -
del ke zé sé nek al kot má nyos sá gi vizs gá la tát kér ték be ad vá -
nyuk ban. Ál lás pont juk sze rint a Földalaptör vény 2.  §
(2) be kez dé se sér ti a jog biz ton sá got az ál tal, hogy a bir tok -
po li ti kai el ve ket nem tör vény, ha nem kor mány ha tá ro zat
sza bá lyoz za.

2.2. A tu laj don hoz való jog ra, a pi ac gaz da ság ra és a
diszk ri mi ná ció-ti la lom ra hi vat koz va kér ték meg sem mi sí -
te ni a 6.  § (1) be kez dé sé nek azt a ré szét, amely alap ján a
Nem ze ti Föld alap tu laj do ná ba ke rül nek azok a föl dek,
ame lyek az arany ko ro na hi ány pót lá sát köve tõen meg ma -
rad tak, illetve ame lyek nem tar toz tak egyik föld alap ba
sem. Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint arány ta lan
szank ció az „ál la mo sí tás” arra az eset re, ha a szö vet ke zet
el mu lasz tot ta vol na a ma rad vány föld te rü le tek ma gán tu -
laj don ba adá sát. Ezen túl tu laj don el vo nás tör té nik, mert a
ma gán tu laj do no sok (a szö vet ke ze tek ak ko ri tag jai, azok,
akik nek tag sá gi vi szo nya ko ráb ban va la mi lyen ok nál fog -
va meg szûnt, illetve a kár pót lás ra jo go sul tak) jog gal bíz -
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hat tak tu laj do nuk meg szer zé sé ben. A ma gán tu laj don „ál -
la mo sí tá sá ra” ke rül te hát sor a Földalaptör vény 6.  § (1) be -
kez dé se alap ján, anél kül, hogy a tör vény ki sa já tí tá si el já -
rást ren delt vol na el. Ezzel kap cso lat ban kér ték az in dít vá -
nyo zók a Földtör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
CXVIII. tör vény 7.  § (2) be kez dé se a) pont já nak meg sem -
mi sí té sét is, mert az ál lás pont juk sze rint a szö vet ke ze ti tu -
laj don el vo ná sát va ló sít ja meg.

2.3. A Földalaptör vény 8.  § (1) be kez dé se elõ vá sár lá si
jo got biz to sí t az ál lam szá má ra a Termõföldtör vény sze rin -
ti sor rend ben. E ren del ke zés az in dít vá nyok sze rint sér ti a
tu laj don hoz való jo got, a ma gyar ál lam ugyan is a for gal mi
vi szo nyok ban „nem gaz da sá gi sze rep lõ ként, ha nem a köz -
ha ta lom bir to ko sa ként van je len”. A Nem ze ti Föld alap ke -
ze lõ Szer ve zet (a to váb bi ak ban: NFA) ugyan is, amely az
elõ vá sár lá si jo got az ál lam kép vi se le té ben gya ko rol ja,
nem a piac el vei sze rint mû kö dõ gaz da sá gi tár sa ság, ha -
nem „meg ha tá ro zott pri vi lé gi um mal ren del ke zõ és a töb bi
pi a ci sze rep lõ ma ga tar tá sát be fo lyá so ló kép zõd mény”–
vé lik az in dít vá nyo zók.

2.4. Az in dít vá nyo zók a Földalaptör vény 8.  § (4) be -
kez dé sét is tá mad ták, amely alap ján az ál la mot meg il le tõ
elõ vá sár lá si jog a ter mõ föld és ta nya in gye nes át ru há zá sa
ese tén is gya ko rol ha tó, ha az át ru há zás nem kö ze li hoz zá -
tar to zó ja vá ra tör tént. Az in dít vá nyo zók sze rint a föld tu laj -
do nos, bár meg vá laszt hat ja, hogy ki nek aján dé koz za el
föld jét, ha az aján dé ko zott nem a hoz zá tar to zó ja, ak kor az
ál lam „be lép het” az aján dé ko zá si szer zõ dés be, ez ál tal az
aján dé ko zá si szán dék, és így a tu laj do nos ren del ke zé si
joga sé rel met szen ved. Az aján dé ko zott ré szé re nyúj tan dó
kár ta la ní tá si összeg vi szont meg sem kö ze lí ti a föld bõl a
szak sze rû gaz dál ko dás foly ta tá sá val nyer he tõ hasz not.

2.5. Több in dít vá nyo zó ki fo gás ol ta a 8.  § (3) be kez dést
is, amely alap ján az ál lam a tu laj don szer zés tõl szá mí tott
há rom éven be lül ki sa já tít hat ja a 2002. ja nu ár el se jét köve -
tõen vá sá rolt ter mõ föl det, ha az nem a termõföldtörvény -
ben meg ha tá ro zott elõ vá sár lás ra jo go sult tu laj do ná ba ke -
rült. Az in dít vá nyo zó ezzel kap cso lat ban a Földalaptör -
vény 22.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ját is sé rel me zi, ez
ugyan is mó do sít ja a ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör -
vényerejû ren de le tet ak kép pen, hogy le he tõ vé te szi az in -
gat lan ki sa já tí tá sát a hely ben la kók és a csa lá di gaz da sá -
gok ter mõ föld del kap cso la tos igé nye i nek a ki elé gí té se,
valamint a spe ku lá ci ós tö rek vé sek vissza szo rí tá sa ér de ké -
ben. Az in dít vá nyok sze rint ez el len té tes az Alkot mány
2.  § (1), 8.  § (2), 9.  § (1) és 13.  § (1) és (2) be kez dé se i vel, és 
sér ti a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal mát. Az in dít vá -
nyo zók sze rint nem fe le l meg a „ki vé te les ség” Al kot mány -
ba fog lalt kö ve tel mé nyé nek az az elõ írás, amely ál ta lá no -
san te szi le he tõ vé a ter mõ föl dek ki sa já tí tá sát, és nem te -
kint he tõ „köz ér dek nek” a hely ben la kók és a csa lá di gaz -
da sá gok ter mõ föld szük ség le te i nek a ki elé gí té se. A diszk -
ri mi ná ció ti lal mát sér tõ nek tart ják a ké rel me zõk, hogy a
Termõföldtör vény sze rin ti elõ vá sár lás ra jo go sul tak ál ta li
ter mõ föld vé tel ese té ben nem ad le he tõ sé get a tör vény a ki -

sa já tí tás ra. Az in dít vá nyo zók sze rint a Földalaptör vény
8.  § (3) be kez dé se ön ké nye sen tesz kü lönb sé get a 2002. ja -
nu ár el se je elõtt és után vá sá rolt ter mõ föl dek kö zött, elõ -
nyö sebb hely zet be hoz va a ko ráb ban ter mõ föl det vá sár ló -
kat. Ezen túl a jog biz ton sá got sér tõ nek vé lik, hogy a há -
rom éves ha tár idõ hosszú ide ig bi zony ta lan ság ban tart ja a
ter mõ föl det meg szer zõ új tu laj do nost.

2.6. Egy in dít vá nyo zó a Földalaptör vénynek az in dít -
vány be nyúj tá sa kor ha tá lyos 13.  § (2) be kez dé sét tá mad ta,
mond ván a jog biz ton sá got sér ti, hogy az e be kez dés ben
fog lalt „elsõ sor ban” ki té tel le he tõ vé te szi „a föld rész le tek
hasz no sí tá sát tet szés sze rint ki vá lasz tott ve võk szá má ra”.

2.7. Ugyan ezen in dít vá nyo zó sze rint jog biz ton sá got
sér tõ a Földalaptör vény 21.  §-a is, amely fel ha tal ma zást ad 
a Kor mány ré szé re az NFA va gyon ke ze lé se, hasz no sí tá sa
rész le tes sza bá lya i nak a meg al ko tá sá ra. E ren del ke zés
alap ján kér te egy má sik in dít vá nyo zó mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló al kot mány sér tés meg ál la pí tá sát, mond ván, a
Kor mány nem tett ele get a Földalaptör vény 21.  §-ában
fog lal tak nak, mi vel nem al ko tott ren de le tet az NFA-hoz
tar to zó ter mõ föld va gyon nyil ván tar tá sá ra, va gyon ke ze lé -
sé re és hasz no sí tá sá ra.

3.1. Az in dít vá nyo zók a Termõföldtör vény több sza ka -
szát is tá mad ták al kot mány bí ró sá gi be ad vá nyuk ban.

Jog biz ton sá got sér tõ nek és az Alkot mány 15.  §-ába üt -
kö zõ nek ta lál ták a „csa lá di gaz da ság” és a „hely ben lakó”
Termõföldtör vény 3.  § h) és m) pont ja i ban adott de fi ní ci ó -
ját, és diszk ri mi na tív nak a 3.  § i) pont 4. fel té te lét, amely
alap ján az le het csa lá di gaz dál ko dó, aki nek a be je len tett
ál lan dó la kó he lye leg alább há rom éve a csa lá di gaz da ság
köz pont ja ként meg je lölt te le pü lé sen van. Az in dít vá nyo -
zók sze rint e meg szo rí tás nak nincs éssze rû in do ka és kor -
lá toz za a fi a ta lok gaz dál ko dá si le he tõ sé gét. E ren del ke zés
és a 3.  § m) pont ja olyan fel té te le ket tar tal maz, vé lik az in -
dít vá nyo zók, ame lyek in do ko lat la nul aka dá lyoz zák a tu -
laj do nost tu laj do ná nak el ide ge ní té sé ben.

Az in dít vá nyok jog biz ton sá got sér tõ nek tart ják a me zõ -
gaz da sá gi te vé keny ség nek a Termõföldtör vény 3.  §
k) pont já ban fog lalt de fi ní ci ó ját is, ami ért az nem fe le l meg 
a me zõ gaz da sá gi te vé keny ség KSH ál tal azo no sít ha tó be -
so ro lá sá nak.

Egy al kot mány jo gi pa nasz nak ne ve zett, de va ló já ban
utó la gos nor ma kont roll ra irá nyuló in dít vány azt sé rel me -
zi, hogy a csa lá di gaz da ság for má ban való mû kö dést csak
több sze mély nek en ge di meg a Termõföldtör vény, és az
in dít vá nyo zó egy sze mély ben nem le het csa lá di gazdál -
kodó. Emel lett, az in dít vá nyo zó az alkot mány elle nesnek
tar tott jo gal kal ma zói gya kor lat meg vál toz ta tá sa ér de ké -
ben kez de mé nyez te a Termõföldtör vény 3.  § h), i) és
j) pont ja it ér tel me zõ jog gya kor lat al kot má nyos sá gi vizs -
gá la tát.

3.2. A Termõföldtör vény 10.  §-ába fog lalt elõ vá sár lá si
sor ren det és a 21.  § ál tal meg ál la pí tott elõ ha szon bér le ti
sor ren det ki fo gás ol ta több in dít vá nyo zó. Ál lás pont juk
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sze rint az elõ vá sár lá si jog biz to sí tá sá nak nincs olyan
éssze rû in do ka, amely a szer zõ dé si sza bad ság ilyen mér vû
kor lá to zá sát ten né szük sé ges sé. Emel lett, vé le mé nyük
sze rint a tu laj don hoz való jo got is arány ta la nul kor lá toz za
az elõ vá sár lá si jog, a ter mõ föld mû ve lé si ág sze rin ti hasz -
no sí tá sá nak ugyan is nem ez a jog in téz mény az el sõd le ges
esz kö ze, és nincs arra biz to sí ték, hogy az elõ vá sár lás ra jo -
go sult tény le ge sen meg is mû ve li a föl det, hi szen a
Termõföldtör vény ki zá ró lag a csa lá di gaz dál ko dó ese té -
ben írja elõ fel té tel ként, hogy a gaz dál ko dó nak me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ nek kell len nie. A tu laj don hoz való jo got
sér tõ nek tart ják az in dít vá nyo zók a hely ben lakó szom -
széd, illetve a hely ben lakó ré szé re biz to sí tott elõ vá sár lá si, 
elõ ha szon bér le ti jo got is. Az elõ ha szon bér let ese té ben a
tu laj don jog sé rel me még nyil ván va lóbb, mint az elõ vá sár -
lá s ese té ben, ír ják az in dít vá nyo zók, a ha szon bér let so rán
ugyan is a bér lõ ki vá lasz tá sa bi zal mi kér dés. A tu laj do nos
ele mi ér dek e, hogy a ha szon bér lõ meg te gyen min den
szük sé ges in téz ke dést a föld ter mõ ké pes sé gé nek a meg tar -
tá sa ér de ké ben. Kü lö nö sen sé rel mes nek tart ják az in dít vá -
nyo zók, hogy az NFA az elõ vá sár lá si, elõ ha szon bér le ti
sor rend ben meg elõ zi a tény le ge sen me zõ gaz da sá gi te vé -
keny sé get foly ta tó ha szon bér lõ ket, fe les bér lõ ket, ré szes -
mû ve lõ ket. Ez a sza bály az utób bi ak vál lal ko zás hoz való
jo gát sér ti – vé lik a be ad ványt be nyúj tók.

Az elõ vá sár lá s és az elõ ha szon bér let sor rend jét meg ál -
la pí tó sza bályt az in dít vá nyo zók a diszk ri mi ná ció ti lal má -
ba üt kö zõ nek tart ják, a jog al ko tó ugyan is „a csa lá di gaz -
dál ko dó elõ vá sár lá si jo gát és elõ ha szon bér le ti jo go sult sá -
gát a kö zös ház tar tás ban élõ csa lád tag elé he lyez te”. Eh hez 
kap cso ló dó an tá mad ja a Termõföldtör vényt mó do sí tó
2001. évi CXVII. tör vény 18.  § (4) be kez dé sét az in dít vá -
nyo zók egyi ke, mond ván, a „pri vi le gi zált hely zet hez elég
a csa lá di vál lal ko zó vá vá lás ígé re te”.

3.3. A ké rel me zõk sze rint a hát rá nyos meg kü lön böz te -
tés ti lal mát sér tõ ek és az Alkot mány 9.  § (1) be kez dé sé be
üt kö zõ ek a Termõföldtör vény 13.  § (1)–(5) be kez dé sei. Az 
in dít vány be nyúj tá sa kor ha tály ban lévõ jogi sza bá lyo zás
alap ján az NFA mint ha szon bér be adó öt ven évre  szóló
 haszonbérleti szer zõ dést köt he tett, más föld tu laj do nos
 viszont csak tíz évre  szólót.

3.4. A Termõföldtör vény 25/A.  § (6) be kez dé se alap ján
a föld hasz ná la ti szer zõ dés be je len té sé nek el mu lasz tá sa a
szer zõ dés ér vény te len sé gét von ja maga után. Az in dít vá -
nyo zók sze rint e sza bály sér ti a jog ál la mi ság al kot má nyos
el vét, arány ta lan szank ci ót ren del ugyan is e mu lasz tás hoz.
Az egyik in dít vá nyo zó az e ren del ke zés re vissza uta ló
25/D.  § (3) be kez dést is al kot mány sér tõ nek tart ja.

3.5. Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány sér tést lát
a ké rel me zõk egyi ke ab ban, hogy az Or szág gyû lés mind -
ed dig nem al kot ta meg a Termõföldtör vény 26.  § (1) be -
kez dé sé ben elõ írt bir tok ren de zé si tör vényt.

3.6. Egy má sik in dít vá nyo zó pe dig a jog biz ton sá got sér -
tõ nek tart ja a Termõföldtör vény 90.  § (1) be kez dés

g) pont ját, amely fel ha tal ma zást ad a Kor mány szá má ra,
hogy ren de let tel ál la pít sa meg a csa lá di gaz da sá gok lét re -
ho zá sá ra, nyil ván tar tás ba vé te lé re és mû kö dé sé re vo nat -
ko zó anya gi és el já rá si sza bá lyo kat. Az in dít vány ban fog -
lal tak sze rint a Termõföldtör vény a csa lá di gaz dál ko dó fo -
gal má nak meg ha tá ro zá sán túl a csa lá di gaz da ság ról ér -
demi ren del ke zést nem tar tal maz, „ezért al kot má nyo san
meg en ged he tet len vég re haj tá si jog sza bály ra bíz ni a jog in -
téz mény vol ta kép pe ni tel jes sza bá lyo zá sát”. Ugyan ezt a
ki fo gást fo gal maz za meg a ké rel me zõ a Termõföldtör vény 
90.  § (2) be kez dés b) pont ja vo nat ko zá sá ban, amely fel -
hatalmazást ad a szak tár ca mi nisz te re szá má ra, hogy a
föld mi nõ sí tés rész le tes sza bá lya it ren de let ben szabá -
lyozza.

4.1. Né hány in dít vá nyo zó a hát rá nyos meg kü lön böz te -
tés al kot má nyos ti lal má ba üt kö zõ nek tart ja a Földtör vény
in dít vány be nyúj tá sa kor ha tály ban volt 12/F.  § (4) be kez -
dés má so dik mon da tát, amely sze rint az osz tat lan kö zös
 tulajdon meg osz tá sát le he tõ ség sze rint a föld rész let leg -
jobb mi nõ sé gû te rü let ré szén kel lett kez de ni. Az in dít vá -
nyo zó sze rint e sza bály kö vet kez té ben hát rá nyos hely zet -
be ke rül nek azok, akik a meg osz tást nem kér ték vagy kér -
het ték. Az in dít vá nyo zók egyi ke az Al kot mány bí ró ság tól
jog tech ni kai okok ból kér te a 12/F.  § egé szé nek a meg sem -
mi sí té sét és meg ha tá roz ta e sza kasz egyes be kez dé se i nek
sze rin te he lyes sor rend jét. Ugyan ezen in dít vá nyo zó a jog -
államiságot sér tõ nek tart ja, hogy ha a tu laj do nos tár sak kö -
zöt ti egyez ség hi á nyá ban sor so lás dönt a ki osz tás sor rend -
jé rõl, ak kor a sor so lás ellen a kör ze ti föld hi va tal nál a me -
gyei föld hi va tal hoz cím zett ki fo gás nyújt ha tó be. A prob -
lé mát ab ban lát ja az in dít vá nyo zó, hogy e ki fo gás el uta sí -
tá sát köve tõen nincs to váb bi jog or vos la ti le he tõ ség.

4.2. Vé gül konk rét al kot mány jo gi in dok nél kül sé rel me -
zi az in dít vá nyo zó a Földtör vényt mó do sí tó 2001. évi
CXVIII. tör vény 7.  § (1) be kez dé sét, mond ván, „nem vi he -
tõ ke resz tül, hogy a tör vény 7.  §-a csak a föld ki adá sok kal
kap cso la tos, el nem bí rált ügyek re ter jesz ti ki a ha tá lyát”.

5. Egyes in dít vá nyo zók az R.1. egé szé nek, más in dít -
vá nyo zók csu pán e ren de let 10.  § (1) be kez dés d) pont já -
nak a meg sem mi sí té sét kér ték az Al kot mány bí ró ság tól.
Több ké rel me zõ diszk ri mi na tív nak, a jo gál la mi sá got sér -
tõ nek és az egye sü lé si sza bad ság ba üt kö zõ nek tart ja, hogy
a csa lá di gaz dál ko dó csak ak kor jo go sult a tá mo ga tás
igény be vé te lé re, ha ren del ke zik a Ma gyar Gaz da kö rök és
Gaz da szö vet ke ze tek Szö vet sé ge aján lá sá val. Az Al kot -
mány bí ró ság hoz utóbb ér ke zett be ad vá nyok az R.1. azon
elõ írásait tá mad ják, ame lyek sze rint a csa lá di gaz da ság
csak ak kor ve he tõ nyil ván tar tás ba, ha a csa lá di gaz dál ko -
dó nyi lat ko zik ar ról, hogy élet hi va tás sze rû en vé gez me zõ -
gaz da sá gi te vé keny sé get, to váb bá a csa lá di gaz da sá got
tör lik a nyil ván tar tás ból, ha az elõb bi kö te le zett sé get a csa -
lá di gaz dál ko dó 2005. ja nu ár el se jé ig nem tel je sí tet te [4.  §
(2) be kez dés a) pont, 5.  § (2) be kez dés b) pont]. Az in dít -
vá nyo zó sze rint ez az elõ írás túl zott mér ték ben kor lá toz za
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a csa lá di gaz dál ko dók vál lal ko zá si sza bad sá gát, és hát rá -
nyos hely zet be hoz za õket a me zõ gaz da sá gi ter me lõk höz
ké pest, akik kel kü lön ben mind adó zá si, mind tá mo ga tá si
szem pont ból azo nos el bí rá lás alá es nek.

6. Az R.2. 4.  § má so dik mon da tá ban ta lál ha tó „rang -
sor” ki fe je zést sé rel mez te az in dít vá nyo zók egyi ke. Ál lás -
pont ja sze rint sér ti a nor ma vi lá gos ság kö ve tel mé nyét,
hogy e ren de let nem a Termõföldtör vény ál tal hasz nált
„sor rend” ki fe je zést hasz nál ja. Ez ok ból kér te az in dít vá -
nyo zó az R.2. 6.  § (1) be kez dé sé nek a meg sem mi sí té sét is.

Több ké rel me zõ ki fo gás ol ta az R.2. 8.  § má so dik mon -
da tát, amely sze rint az R.2. ren del ke zé se it a föld hi va tal hoz 
2002. feb ru ár 22-tõl be nyúj tott ké rel mek ese té ben kell al -
kal maz ni.

7. Az R.3. in dít vány be nyúj tá sa kor ha tá lyos 6.  § (3) be -
kez dé se alap ján az NFA, ha a va gyon ke ze lé sé ben lévõ
föld hasz no sí tá sá val ál ta la meg bí zott a szer zõ dés ben vál -
lalt kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, a szük sé ges fel ada tok el -
vég zé sé vel a Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá la tot bíz za
meg. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint e ren del ke zés elõny -
ben ré sze sí ti a Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá la tot más
gaz da sá gi sze rep lõk höz ké pest, és ezzel a tu laj do ni for mák 
egyen ran gú sá gá nak al kot má nyos kö ve tel mé nyét és a
diszk ri mi ná ció ti lal mát sér ti.

8. Vé gül szá mos in dít vá nyo zó kér te az Al kot mány bí ró -
ság tól a H.1. és a H.2. meg sem mi sí té sét, to váb bá a tá ma -
dott jog sza bá lyi ren del ke zé sek pon tos meg je lö lé se nél kül
kér te né hány in dít vá nyo zó a Földalaptör vény és az R.1.
egé szé nek a meg sem mi sí té sét.

Az Alkot mány bíró ság el já rá sa so rán meg ke res te a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz tert, valamint az
igaz ság ügyi mi nisz tert.

II.

1. Az Al kot mány nak az in dít vá nyok ál tal érin tett ren -
del ke zé sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -
tikus jog ál lam.”

„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
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

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

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

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

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

„15.  § A Ma gyar Köz tár sa ság védi a há zas ság és a csa -
lád in téz mé nyét.”

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

2. A Földalaptör vénynek, a Termõföldtör vénynek és a
Földtör vénynek az in dít vá nyo zók ál tal sé rel me zett, az in -
dít vá nyok el bí rá lá sa kor ha tály ban lévõ rendelkezései:

Földalaptör vény: 2.  § (2) „A tu laj do no si jo gok gya kor -
lá sa és a Nem ze ti Föld alap ren del te tés sze rû hasz no sí tá sa a
föld bir tok-po li ti kai irány el vek sze rint tör té nik. A föld bir -
tok-po li ti ka irány el ve it – ide ért ve a szo ciá lis föld prog ram
szem pont ja it is – or szág gyû lé si ha tá ro zat ál la pít ja meg. A
föld bir tok-po li ti kai irány el vek ér vény re jut ta tá sá ról,
valamint a szük sé ges fel té te lek meg te rem té sé rõl a Kor -
mány gon dos ko dik.”

8.  § (1) „Az ál la mot a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi
LV. tör vény (a továbbiak ban: Tft.) sze rin ti sor rend ben elõ -
vá sár lá si jog il le ti meg min den ter mõ föld re, ki vé ve azt,
ami a Tft. ha tály ba lé pé se elõtt zárt ker ti föld rész let nek mi -
nõ sült (a továb biak ban: zárt ker ti föld). Az elõ vá sár lá si jo -
got az ál lam kép vi se le té ben a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ
Szer ve zet gya ko rol ja.

(2) A tu laj do nos a vé te li aján la tot a Nem ze ti Föld alap -
ke ze lõ Szer ve zet nek kö te les megküldeni.

(3) A hely ben la kók ter mõ föld igé nyé nek ki elé gí té se,
gaz dál ko dá si alap já nak meg te rem té se, a föld spe ku lá ci ós
tö rek vé sek vissza szo rí tá sa, a te le pü lé sek né pes ség meg tar -
tó ké pes sé gé nek meg õr zé se, illetve elõ se gí té se cél já ból
– 2002. ja nu ár 1. után vá sá rolt föld ese tén – a Ma gyar
 Állam ja vá ra ki sa já tí tás nak van he lye. E cí men nem sa já -
tít ha tó ki az a ter mõ föld, amely a Tft.-ben meg ha tá ro zott
elõ vá sár lás ra jo go sult tu laj do ná ba ke rült. A ki sa já tí tás
irán ti ké rel met – az erre irány adó sza bá lyok sze rint – a tu -
laj don szer zést kö ve tõ há rom éven be lül az érin tett föld -
rész let fek vé se sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat vé le mé -
nyé nek be szer zé se után a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve -
zet ter jeszt he ti elõ.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti, ál la mot meg il le tõ elõ vá sár -
lá si jog – a hoz zá tar to zó [Ptk. 685.  § b) pont] ja vá ra tör té nõ 
tu laj don-át ru há zás ki vé te lé vel – ter mõ föld, illetve ta nya
tu laj do ná nak rész ben vagy egész ben in gye nes át ru há zá sa
ese tén is gya ko rol ha tó. Eb ben az eset ben az in gye ne sen
vagy rész ben in gye ne sen szer zõ fél kö te le zett sé ge he lyé be 
a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet – ki sa já tí tá si kár ta la -
ní tás ra irány adó sza bá lyok sze rin ti – fi ze té si kö te le zett sé -
ge lép. A fi ze té si kö te le zett ség mér té ké nek meg ál la pí tá sa
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és a kö te le zett ség tel je sí té se te kin te té ben egye bek ben a ki -
sa já tí tá si el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyok az irány adók.”

21.  § „Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a Nem ze ti
Föld alap va gyon nyil ván tar tá sá nak, va gyon ke ze lé sé nek és
hasz no sí tá sá nak rész le tes sza bá lya it ren de let ben ál la pít sa
meg.”

Termõföldtör vény: 3.  § „h) csa lá di gaz da ság: leg fel jebb 
300 hek tár nagy sá gú ter mõ föld (ide ért ve a me zõ-, er dõ -
gaz da sá gi mû ve lés alatt álló bel te rü le ti föl det is) tu laj do -
ná val, ille tõ leg ha szon bér le té vel, hasz ná la tá val ren del ke -
zõ gaz dál ko dó csa lád va la mennyi ter mõ föld je, az ah hoz
tar to zó lel tár ban meg je lölt in gat lan és ingó va gyon tár gyak
(épü let, épít mény, me zõ gaz da sá gi be ren de zés, fel sze re lés, 
gép, ál lat ál lo mány, kész let stb.) hasz no sí tá sá val, leg alább
egy csa lád tag tel jes fog lal koz ta tá sán és a töb bi csa lád tag
köz re mû kö dé sén ala pu ló gaz dál ko dá si for ma;”

„i) a csa lá di gaz dál ko dó: a csa lá di gaz da sá got a csa lá di
gaz da ság köz pont ja sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si)
föld mû ve lés ügyi hi va tal nyil ván tar tá sá ba be je gyez te tõ
sze mély, aki [...]

4. leg alább 3 év óta a be je len tett ál lan dó lak he lye a csa -
lá di gaz da ság köz pont ja ként meg je lölt te le pü lé sen van;

j) a gaz dál ko dó csa lád tag jai: a csa lá di gaz dál ko dó,
annak há zas tár sa, élet tár sa, kis ko rú gyer mek e, uno ká ja,
valamint a gaz dál ko dó csa lád tag ja ként be je lent ke zett
nagy ko rú gyer mek e, szü lõ je; gyer me ken az örök be fo ga -
dott, a mos to ha és a ne velt gyer me ket is ér te ni kell;

k) me zõ gaz da sá gi te vé keny ség: nö vény ter mesz tés,
ker té szet, ál lat te nyész tés, ha lá szat, hal te nyész tés, sza po rí -
tó anyag ter mesz tés, vad gaz dál ko dás, er dõ gaz dál ko dás,
ve gyes gaz dál ko dás;”

„m) hely ben lakó:

1. az a ma gán sze mély, aki nek be je len tett la kó he lye
leg alább há rom éve azon a te le pü lé sen van, amely nek köz -
igaz ga tá si te rü le tén a ter mõ föld vagy ta nya fek szik;

2. az a ma gán sze mély, aki nek leg alább há rom éve a be -
je len tett la kó he lye olyan te le pü lé sen van, amely nek köz -
igaz ga tá si ha tá ra a ter mõ föld vagy ta nya fek vé se sze rin ti
te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rá tól köz úton vagy köz for ga -
lom elõl el nem zárt ma gán úton leg fel jebb 15 km tá vol ság -
ra van;

3. az i) pont 3. al pont ja sze rin ti szak irá nyú kép zett ség -
gel ren del ke zõ, hely ben la kást és me zõ gaz da sá gi te vé -
keny ség élet hi va tás sze rû foly ta tá sát vál la ló ma gán sze -
mély;

4. az olyan jogi sze mély, illetve jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ más szer ve zet, amely nek be vé te le több
mint 50%-ban a k) és l) pon tok sze rin ti me zõ gaz da sá gi és
ki egé szí tõ te vé keny ség bõl szár ma zik, és szék he lye az
1–2. al pont ban meg ha tá ro zott te le pü lé sen van; és

5. ter mé sze tes sze mély ese té ben csa lá di gaz dál ko dó
vagy nyil ván tar tá si (re giszt rá ci ós) szám mal ren del ke zõ
õs ter me lõ, ille tõ leg egyé ni me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó,
vagy a 4. al pont alat ti szer ve zet ter mé sze tes sze mély tag ja
vagy rész vé nye se;”

10.  § (1) „Ter mõ föld vagy ta nya el adá sa ese tén – ha tör -
vény más ként nem ren del ke zik – az aláb bi sor rend ben elõ -
vá sár lá si jog il le ti meg:

a) a ha szon bér lõt, fe les bér lõt és ré szes mû ve lõt; jogi
sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li más szer ve zet ha -
szon bér lõ ese tén annak hely ben lakó ter mé sze tes sze mély
tag ját, illetve hely ben lakó rész vé nye sét;

b) a hely ben lakó szom szé dot;
c) a hely ben la kót;
d) a ma gyar ál la mot a Nem ze ti Föld alap ról  szóló tör -

vény ben fog lal tak sze rint.”
21.  § (1) „A ter mõ föld re és ta nyá ra az aláb bi sor rend ben 

elõ ha szon bér le ti jog il le ti meg:
a) a volt ha szon bér lõt, illetve ha a volt ha szon bér lõ a

tu laj do nos hoz zá já ru lá sá val ül tet vényt te le pí tett vagy ha -
las ta vat lé te sí tett, az ál ta la ki je lölt sze mélyt fel té ve, hogy a 
ha szon bér let nem a tu laj do nos azon na li ha tá lyú fel mon dá -
sa kö vet kez té ben szûnt meg;

b) a hely ben lakó szom szé dot;
c) a hely ben la kót.”
25/A.  § „(6) A föld hasz ná la ti szer zõ dés be je len té sé nek

el mu lasz tá sa a szer zõ dés ér vény te len sé gét von ja maga
után. [...]”

25/D.  § „(3) A szer zõ dé sek be nyúj tá sá ra, en nek el mu -
lasz tá sá ra, valamint a szer zõ dé sek nyil ván tar tás ba vé te lé re 
a 25/A–25/C.  § ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz -
ni az zal az el té rés sel, hogy a szer zõ dés be nyúj tá sá nak el -
mu lasz tá sa ese tén a szer zõ dés bõl szár ma zó jo go kat és kö -
te le zett sé ge ket nem lé te zõ nek kell te kin te ni. [...]”

26.  § „(1) A tu laj do no sok szét ta golt kül te rü le ti ter mõ -
föld je i nek össze vo ná sá val, a ter mé sze ti adott sá gok hoz
job ban iga zo dó ter me lé si fel té te lek, ked ve zõbb üze mi mé -
re tek, az együt te sen mû vel he tõ csa lá di bir to kok ki ala kí tá -
sa cél já ból a te le pü lés te rü le té re vagy annak ter mé sze tes
ha tá rok kal el kü lö nít he tõ egy ré szé re ki ter je dõ bir tok ren -
de zé si el já rást kell le foly tat ni. Az ál ta lá nos bir tok ren de zé -
si el já rás ra a kü lön tör vény ren del ke zé sei az irány adók.”

90.  § „(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de -
let tel meg ál la pít sa [...]

g) a csa lá di gaz da sá gok lét re ho zá sá ra, nyil ván tar tás ba
vé te lé re és mû köd te té sé re vo nat ko zó anya gi és el já rá si
sza bá lyo kat.

(2) Fel ha tal ma zást kap a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter, hogy [...]

b) a föld mi nõ sí tés rész le tes sza bá lya it
ren de let tel meg ál la pít sa.”

A Termõföldtör vényt mó do sí tó 2001. évi CXVII. tör -
vény:

18.  § „(4) A csa lá di gaz dál ko dó ra irány adó sza bá lyok
vo nat koz nak arra a sze mély re is, aki vál lal ja, hogy a me zõ -
gaz da sá gi, illetve me zõ gaz da sá gi és ki egé szí tõ te vé keny -
ség élet hi va tás sze rû foly ta tá sát 2005. ja nu ár 1. nap já ig
meg kez di, fel té ve, ha a csa lá di gaz dál ko dó ra vo nat ko zó
egyéb fel té te lek nek meg fe lel. Ha e kö te le zett sé gé nek ha -
tár idõ re nem tesz ele get, az ed dig fel vett tá mo ga tá sok jog -
ta la nul fel vett tá mo ga tás nak mi nõ sül nek.”
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Földtör vény: 12/F.  § „(1) Amennyi ben a föld ki adá si el -
já rás ered mé nye ként lét re jött osz tat lan kö zös tu laj don tu -
laj do nos tár sa it meg il le tõ tu laj do ni há nya do kat az in gat -
lan-nyil ván tar tás ba már jog erõ sen be je gyez ték, az ille té -
kes kör ze ti föld hi va tal nál bár mely tu laj do nos társ ké rel mé -
vel e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül,
a továb biak ban éven te már ci us 1-jé ig kez de mé nyez he ti az
in gat lan meg osz tá sát annak ér de ké ben, hogy sa ját tu laj do -
ni há nya dát ön ál ló in gat lan ként kap has sa meg. [...]

(4) A ké re lem alap ján a kör ze ti föld hi va tal meg ha tá roz -
za a föld rész let meg osz tá sá nak mód ját, meg ál la pít ja a
meg osz tás ki in du lá si he lyét és irá nyát fi gye lem mel a ta laj -
vé del mi szem pon tok ra is.[...]

(9) A föld rész let meg osz tá sá ra csak ab ban az eset ben
ke rül het sor, ha ah hoz a meg osz tan dó in gat lant ter he lõ és
az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jo gok jo go sult jai,
valamint az érin tett szak ha tó sá gok hoz zá já rul tak.”

3. Egyéb, az in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt, az in dít vá -
nyok el bí rá lá sa kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek:

A szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény ha tály ba -
lé pé sé rõl és az át me ne ti sza bá lyok ról  szóló 1992. évi
II. tör vény (Ámt.):

25.  § „(6) Ha a szö vet ke zet (jog utód ja) az (1) és a (3) be -
kez dés ben fog lal tak nak a föld ki adás be fe je zé sét kö ve tõ
60 na pon be lül nem tesz ele get, a ma rad vány ter mõ föl dek
e tör vény ere jé nél fog va a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba és a
Ma gyar Nem ze ti Föld alap Kht. ke ze lé sé be ke rül nek, ki vé -
ve a vé dett vagy vé de lem re ter ve zett te rü le tek.

(7) Aki a va gyon ne ve sí tés sza bá lyai sze rint jo go sult sá -
gát hi telt ér dem lõ en iga zol ja, a Nem ze ti Föld alap föld -
kész le té bõl ter mõ föl det igé nyel het vagy pénz be ni kár ta la -
ní tás ra tart hat igényt 4000 Ft/AK ér té ken.”

A ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû ren de -
let: 4.  § „(1) In gat lant ki sa já tí ta ni az aláb bi cé lok ra le het:
[...] p) a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör -
vény 8.  §-a alap ján a hely ben la kók és a csa lá di gaz da sá -
gok ter mõ föld del kap cso la tos igé nye i nek ki elé gí té se,
valamint a spe ku lá ci ós tö rek vé sek vissza szo rí tá sa ér de ké -
ben;”

R.1.: 4.  § „(2) Az FM hi va tal a csa lá di gaz da sá got ak kor
ve szi nyil ván tar tás ba, ha a csa lá di gaz dál ko dó

a) a ki töl tött ké re lem hez a 2. szá mú mel lék let sze rin ti
nyi lat ko za tot csa tol ar ról, hogy a Tv. sze rint élet hi va tás -
sze rû en kí ván ja vé gez ni a me zõ gaz da sá gi és ki egé szí tõ te -
vé keny sé get,”

5.  § „(2) A csa lá di gaz da sá got ugyan csak tör li az FM hi -
va tal a nyil ván tar tás ból, ha a csa lá di gaz da ság [...] b) nem
tett ele get azon fel té tel nek, mi sze rint élet hi va tás sze rû en
me zõ gaz da sá gi és me zõ gaz da sá gi ki egé szí tõ te vé keny sé -
get vé gez.”

R.2.: 4.  § „A szer zõ dés az elõ vá sár lás ra jo go sult és az
el adó kö zött az elõ vá sár lás ra jo go sult el fo ga dó nyi lat ko za -
tá nak az el adó val tör tént köz lé sé vel jön lét re. Több elõ -
vásárlásra jo go sult el fo ga dó nyi lat ko za ta ese tén a szer zõ -

dés a rang sor ban elõ rébb ál ló val, több, azo nos he lyen álló
elõ vá sár lás ra jo go sult ese tén pe dig az el adó vá lasz tá sa
sze rin ti sze méllyel jön lét re.”

6.  § „(1) Az elõ ha szon bér le ti jog gya kor lá sá val össze -
füg gõ el já rás ra az 1–4.  § ren del ke zé se it kell meg fele lõen
alkalmazni.”

8.  § „Ez a ren de let 2002. feb ru ár 22-én lép ha tály ba.”

III.

1. Az Alkot mány bíró ság elõ ször a Földalaptör vény ter -
mõ föld ki sa já tí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lya i nak az al kot má -
nyos sá gát vizs gál ta. A Földalaptör vény 8.  § (3) be kez dé se
alap ján a 2002. ja nu ár el se jét köve tõen vá sá rolt ter mõ föl -
det az ál lam a tu laj don szer zés tõl szá mí tott há rom éven be -
lül ki sa já tít hat ja, ha azt nem a Termõföldtör vény ben meg -
ha tá ro zott elõ vá sár lás ra jo go sult sze rez te meg.

Az in dít vá nyo zók sze rint nem ki vé te les és nem köz ér -
de kû, ezért az Alkot mány 13.  § (2) be kez dé sét sér tõ a ki sa -
já tí tás le he tõ sé ge; a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal má -
ba üt kö zik, hogy az elõ vá sár lás ra jo go sult ál tal meg szer -
zett ter mõ föld ese té ben nincs le he tõ ség ki sa já tí tás ra; és
jog biz ton sá got sér tõ a há rom éves idõ tar tam, amely alatt
le he tõ sé ge van az ál lam nak a ki sa já tí tás ra.

1.1. Az Alkot mány 13.  § (2) be kez dé se alap ján tu laj -
dont ki sa já tí ta ni csak ki vé te le sen, köz ér dek bõl, tör vény -
ben sza bá lyo zott ese tek ben és mó don, tel jes, fel tét len és
azon na li kár ta la ní tás mel lett le het. Az Alkot mány maga
ha tá roz za meg a ki sa já tí tás fel té te le it, azt, aho gyan vég sõ
so ron a tu laj don ér té két ga ran tál ja. Mint hogy a ki sa já tí tás
az egyet len tör vényes esz köz a tu laj don el vo ná sá ra, az Al -
kot mány bí ró ság nak kü lö nös fi gyel met kell for dí ta nia arra, 
hogy a jog al ko tó va ló ban ki vé te les esz köz ként és va la -
mely köz ér de kû cél ér de ké ben al kal maz za azt.

Az Alkot mány bíró ság el sõ ként azt vizs gál ta, van-e a ki -
sa já tí tá si sza bá lyok be ve ze té sé nek köz ér de kû cél ja, és
hogy e ki tû zött cél el éré sét szol gál ja-e a Földalaptör vény
8.  § (3) be kez dé se.

A Földalaptör vény ki sa já tí tá si sza bá lya i hoz két kü lön -
bö zõ jog al ko tói cél ren del he tõ. A tu laj don el vo nás le he tõ -
sé ge a jog sza bály kö ve té sét biz to sí tó esz köz ként ke rült a
Földalaptör vénybe arra az eset re, ha a ter mõ föld a
Termõföldtör vény és a Földalaptör vény ha tá lyos ren del -
ke zé se it meg szeg ve ke rül ne a vevõ tu laj do ná ba. Ezt va ló -
szí nû sí ti, hogy a 8.  § (3) be kez dés ki zá ró lag a 2002. ja nu ár
el se je után vá sá rolt föld ese té ben te szi le he tõ vé a ki sa já tí -
tást, és az is, hogy há rom évig az a sze mély szá mít hat ter -
mõ föld tu laj do ná nak el vo ná sá ra, aki nem a ha tá lyos jog -
sza bá lyok sze rint sze rez te meg a föl det. Nem sa já tít ha tó ki
az a ter mõ föld, amely a Termõföldtör vény ben meg ha tá ro -
zott elõ vá sár lás ra jo go sult tu laj do ná ba ke rült.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint az Alkot mány
13.  § (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ tu laj don el vo nás nem
szol gál hat a jog sza bá lyi ren del ke zé sek kö ve té sé nek biz to -
sí té ká ul. A jog al ko tó nak le he tõ sé ge van arra, hogy a nor -
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ma kö ve tést szank ci ók ki lá tás ba he lye zé sé vel érje el. Az
Alkot mány 13.  § (2) be kez dé se sze rin ti ki sa já tí tás nak a
ren del te té se azon ban nem a jog hát rány-oko zás, ha nem az,
hogy ha va la mely köz ér de kû cél más kép pen nem ér he tõ el, 
meg fe le lõ kár ta la ní tás mel lett vég sõ esz köz ként sor ke rül -
hes sen tu laj don el vo nás ra. A jog sza bá lyi ren del ke zé sek
kö ve té sé nek ki kény sze rí té se ön ma gá ban nem fo gad ha tó el 
a ki sa já tí tás le gi tim in do ka ként.

A Földalaptör vény ben sze rep lõ ki sa já tí tá si ren del ke zés
al kot má nyos cél ja a föld bir tok-po li ti ka ér vé nye sí té se, az
NFA-n ke resz tül a ter mõ föld „el jut ta tá sa” az azt meg mû -
ve lõk höz: a föld hasz ná ló i hoz és a hely ben la kók hoz.

A föld tu laj don sa já tos ter mé sze ti és va gyo ni jel lem zõ i re 
ko ráb bi ha tá ro za tá ban már utalt az Alkot mány bíró ság.
Hang sú lyoz ta, hogy a föld – más ter mé sze ti erõ for rá sok -
hoz ha son ló an – kor lá to zott mér ték ben áll ren del ke zés re,
nem sza po rít ha tó és más sal nem he lyet te sít he tõ. A „ter mõ -
föld vé ges jó szág, a rá vo nat ko zó tu laj don szo ciá lis kö tött -
sé gei szük ség kép pen kap cso lód nak az ál lag hoz, a te rü le ti
ki ter jedt ség hez és az ér ték hez”. [35/1994. (VI. 24.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1994, 197, 201.] A ter mõ föld nek egy or szá -
gon be lü li mennyi sé ge adott, az nem nö vel he tõ. A ren del -
ke zés re álló föld vi szont kor lát lan ide ig hasz nál ha tó, nem
amor ti zá ló dik. Mind ezek a kö rül mé nyek in do kol hat ják a
föld tu laj do no sok ter mõ föld del való ren del ke zé si jo gát
kor lá to zó köz ér de kû be avat ko zást.

Az Alkot mány bíró ság mind ad dig köz ér de kû cél ként fo -
gad ja el a Kor mány és az Or szág gyû lés föld bir tok-po li ti -
kai cél ki tû zé se i nek az ér vé nye sí té sét, amed dig azok az
Alkot mány ke re tei kö zött ma rad nak: fo gal mi lag és nyil -
ván va ló an nem zár ják ki a pi ac gaz da ság lé tét, és tár gyi la -
gos mér le ge lés sze rint éssze rû in dok nél kül nem kor lá toz -
nak egyéb jo got. [35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH
1994, 197, 201.]

Je len ügy ben a Földalaptör vény meg al ko tá sá nak al kot -
má nyos cél ja a 48/2002. (VII. 19.) OGY ha tá ro zat ban kör -
vo na la zott föld bir tok po li ti kai el vek ér vény re jut ta tá sa,
ezért nincs je len tõ sé ge annak, hogy je len leg a tör vényhozó 
ál tal a Földalaptör vény ben köz ér de kû ként meg je lölt cél és
a ki sa já tí tás va ló sá gos in do ka kö zött nincs össz hang. A
Földalaptör vény 8.  § (3) be kez dé se a ki sa já tí tás köz ér de kû 
oka ként a hely ben la kók ter mõ föld igé nyé nek ki elé gí té sét,
a föld spe ku lá ci ós tö rek vé sek vissza szo rí tá sát, a te le pü lé -
sek né pes ség meg tar tó ké pes sé gé nek meg õr zé sét, elõ se gí -
té sét je löl te meg. Ezt a célt a 2001-ben el fo ga dott
Földalaptör vényt mó do sí tó 2002. évi XXIV. tör vény sem
vál toz tat ta meg. A Nem ze ti Föld alap ba tar to zó ter mõ föld -
vagy ont a Földalaptör vény 13.  § (1) be kez dé se alap ján az
NFA a föld rész let el adá sá val, ha szon bér be adá sá val vagy
va gyon ke ze lés be adá sá val hasz no sít ja. En nek so rán
elõny ben kell ré sze sí te ni a föld bir tok po li ti kai irány el vek -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ sze mé lye ket
[Földalaptör vény 13.  § (3) be kez dés]. A föld bir tok po li ti -
kai irány el vek rõl  szóló 48/2002. (VII. 19.) OGY ha tá ro zat
azon ban el sõd le ges cél ként a föld hasz ná lók hely ze té nek
sta bi li zá lá sát, fej lõ dé sé nek elõ se gí té sét je lö li meg, és csak

má sod sor ban em lí ti a csa lá di gaz da sá gok ki ala kí tá sát,
meg erõ sí té sét. A ki sa já tí tás te hát el sõ sor ban nem a jog al -
ko tó ál tal a ki sa já tí tás köz ér de kû oka ként meg je lölt cél: a
hely ben la kók és a csa lá di gaz da sá gok ter mõ föld del kap -
cso la tos igé nye i nek a ki elé gí té sét szol gál ja. A földhasz -
nálók (ha szon bér lõ, fe les bér lõ, ré szes mû ve lõ) ér de kei
ugyan is az OGY ha tá ro zat ered mé nye ként el sõbb sé get él -
vez nek. E sor rend be li mó do sí tás azon ban nem vál toz tat
azon, hogy a ki sa já tí tás vég sõ cél ja a ter mõ föld el jut ta tá sa
azok szá má ra, akik annak mû ve lé sé vel hi va tás sze rû en
fog lal koz nak.

1.2. Az Alkot mány ki vé te le sen és köz ér dek bõl te szi le -
he tõ vé a tu laj don el vo nást. Az Alkot mány bíró ság ezért
a továb biak ban azt vizs gál ta, a Földalaptör vény 8.  §
(3) be kez dé sé ben fog lal tak meg fe lel nek-e a ki vé te les ség
kö ve tel mé nyé nek.

Az Alkot mány bíró ság a ki vé te les ség kö ré ben ér té ke li,
hogy a köz ér de kû cél meg va ló sí tá sa ér de ké ben a ki sa já tí -
tás el ke rül he tet le nül szük sé ges esz köz-e. A ki sa já tí tás el -
ren de lé sé hez nem ele gen dõ, hogy „a tu laj don el vo ná sát
tör vény ben sza bá lyo zott köz ér de kû cél meg va ló sí tá sa in -
do kol ja, az Alkot mány köz ér de kû ség fenn ál lá sa ese tén is
csak ki vé te le sen te szi le he tõ vé a ki sa já tí tást. A ki vé te les -
ség elõ írása a ki sa já tí tás le he tõ sé gé nek to váb bi al kot má -
nyos kor lá to zá sát je len ti annak ér de ké ben, hogy a tu laj don 
köz ha tal mi esz kö zök kel tör té nõ el vo ná sá ra köz ér dek bõl,
tel jes és fel tét len kár ta la ní tás mel lett is csak ak kor ke rül -
hes sen sor, ha az a köz ér de kû cél meg va ló sí tá sa ér de ké ben 
el ke rül he tet le nül szük sé ges, ha a köz ér de kû cél más mó -
don, mint a tu laj don jog sé rel mé vel nem va ló sít ha tó meg”.
(479/B/1993. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 665, 667.) Ilyen
ki vé te les eset nek te kin ti az Alkot mány bíró ság, ha va la -
mely al kot má nyos köz ér de kû cél el éré se ér de ké ben a tu -
laj don ál lam ál ta li meg szer zé se el en ged he tet len, és e tu laj -
dont az ál lam pol gá ri jogi jog ügy le tek út ján nem ké pes
meg sze rez ni. A jog sza bá lyok nak te hát – a ki sa já tí tás ki vé -
te les sé gé re is te kin tet tel – a köz ér de kû cé lok azon ese te i re
kell kor lá toz ni uk a ki sa já tí tás le he tõ sé gét, ame lyek meg -
va ló sí tá sa vég sõ so ron csak a tu laj don el vo ná sá val le het -
sé ges. [35/2005. (IX. 29.) AB ha tá ro zat, ABK 2005. szep -
tem ber, 529, 533.]

A jog al ko tó ál lás pont ja sze rint a „bir tok po li ti kai cél ki -
tû zé sek meg va ló sí tá sá hoz, a gaz da sá gos bir tok struk tú ra, a
csa lá di gaz da sá gok ki ala ku lá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben
nem nél kü löz he tõ az ál lam fo ko zot tabb sze rep vál la lá sa a
föld pi ac élén kí té sé ben. Ezért szük ség van a ter mõ föld re az 
ál la mot meg il le tõ elõ vá sár lá si jog biz to sí tá sá ra”. A gaz da -
sá gos bir tok struk tú ra ki ala kí tá sá hoz te hát a ki sa já tí tás nál
eny hébb esz köz is ele gen dõ: az ál lam i elõ vá sár lá si jog biz -
to sí tá sa. Már pe dig a tu laj don köz ha tal mi esz kö zök kel tör -
té nõ el vo ná sa nem al kal maz ha tó más, a köz ér de kû cé lok
el éré sé re al kal mas eny hébb esz kö zök igény be vé te le mel -
lett, illetve he lyett.

Az elõ vá sár lá si jog az aláb bi ak sze rint eny hébb esz köz,
mint a tör vényen ala pu ló ki sa já tí tás. Az Alkot mány 13.  §-a 
a már meg lé võ tu laj dont védi; a tu laj don jog meg szer zé se
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elõtt gya ko rolt elõ vá sár lá si jog – amellyel min den föl det
vá sár ló nak szá mol nia kell – nem kor lá toz za al kot mány sér -
tõ mó don a tu laj don hoz való al kot má nyos jo got. Az elõ vá -
sár lá si jog a ter mõ föld tu laj do no sát ugyan is annyi ban aka -
dá lyoz za a tu laj do ná val való ren del ke zés ben, hogy nem
vá laszt hat ja meg szer zõ dõ part ne rét. A szer zõ dõ part ner
sze mé lyé nek az ano nim pi a ci tranz ak ci ók ban ak kor van
je len tõ sé ge, ha a ve võ ként je lent ke zõk a piac szem pont já -
ból re le váns tu laj don sá guk ban kü lön böz nek egy más tól. A
föld el adá sa kor a fi ze tõ ké pes ség le het a szer zõ dé si part ne -
rek kö zöt ti lé nye ges kü lönb ség. Eb bõl a szem pont ból az
NFA sem mi kép pen nem mi nõ sül rosszabb adós nak, mint
bár mely pi a ci sze rep lõ. A szer zõ dés tar tal ma pe dig a Ptk.
373.  § (2) be kez dé se alap ján vál to zat lan ma rad. Az elõ vá -
sár lá si jog ezért nem je len t alkot mány elle nes alapjog-
 korlátozást.

A Földalaptör vény al kot má nyos cél ja az Or szág gyû lés
ál tal meg je lölt föld bir tok po li ti kai el vek ér vé nye sí té se.
E köz ér de kû célt az ál lam nak – és a kép vi se le té ben el já ró
NFA-nak – az alap jo gok le he tõ leg ki sebb sé rel mé vel kell
meg va ló sí ta nia. A ki sa já tí tás az adott sza bá lyo zás ban min -
den ne héz ség nél kül pó tol ha tó eny hébb esz köz al kal ma zá -
sá val. A Földalaptör vény 8.  § (3) be kez dé se ezért nem fe -
le l meg a ki vé te les ség al kot má nyos kö ve tel mé nyé nek.

A ki sa já tí tá si sza bály szük ség te len azért is, mert ki zá ró -
lag olyan ese tek ben al kal maz ha tó, ami kor az NFA nem élt
a Termõföldtör vény 10.  § (1) be kez dés d) pont já ban biz to -
sí tott elõ vá sár lá si jo gá val. A Termõföldtör vény és a
Földalaptör vény sem kö te le zi az ál la mot vé te li aján la tá nak 
be nyúj tá sá ra. Ez azon ban nem jár hat az zal a kö vet kez -
ménnyel, hogy ha az NFA bár mely ok ból (pél dá ul for rás -
hi ány vagy az ál lam szer ve zet ne héz kes mû kö dé se  miatt)
el mu laszt ja be ad ni vé te li aján la tát, ak kor az ál lam utó lag
újabb le he tõ sé get kap a szó ban for gó ter mõ föld tu laj don -
jo gá nak meg szer zé sé re, még pe dig a leg drasz ti ku sabb esz -
köz, a ki sa já tí tás al kal ma zá sá val. A ki sa já tí tás nak je len leg
min den eset ben tény le ges elõ fel té te le, hogy az NFA ne
gya ko rol ja elõ vá sár lá si jo gát, jól le het erre a tör vény sze -
rint joga van. A tu laj don el vo nás utó-elõ vá sár lá si jel le gét
iga zol ja a Földalaptör vény ben a ki sa já tí tás ra meg sza bott,
a ki sa já tí tan dó föld meg vá sár lá sá tól szá mí tott há rom éves
ha tár idõ is. Ez a re la tív ha tár idõ sem mi kép pen nem áll hat
kap cso lat ban va la mi lyen ra ci o ná li san be lát ha tó – és al kot -
má nyo san vé dett – köz ér dek kel. Ha egy föld te rü let meg -
szer zé se köz ér dek,  akkor e köz ér dek fenn áll a tu laj don -
szer zés idõ pont já tól és jog cí mé tõl füg get le nül. [A Föld -
alaptör vény 8.  § (3) be kez dé se alap ján 2002. ja nu ár el se je
óta az ál lam – elõ vá sár lá si jo gá val élve – bár me lyik
 eladásra kí nált ter mõ föl det meg sze rez he ti. Ki sa já tí tás ra
vi szont csak a 2002. ja nu ár el se jét köve tõen vá sá rolt ter -
mõ föld ese té ben van le he tõ ség.] A ki sa já tí tá si jog ilyen
fel té te lek kel tör té nõ meg adá sa a föld tu laj do nos alkot -
mányos jo gá nak szük ség te len kor lá to zá sa.

Ha a Földalaptör vény és a Termõföldtör vény cím zett jei
kö ve tik e jog sza bá lyok ren del ke zé se it és az ál lam él az
e jog sza bá lyok ban biz to sí tott elõ vá sár lá si jo gá val, ak kor

nem ál lít ha tó, hogy a föld bir tok-po li ti kai cél szük ség kép -
pen és ki zá ró lag a kisajátítás eszközével érhetõ el.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság a Földalaptör -
vény 8.  § (3) be kez dé sét a ha tá ro zat ki hir de té se nap já val
meg sem mi sí tet te. Ugyan ezen ok ból sem mi sí tet te meg az
Alkot mány bíró ság a ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör -
vényerejû ren de let 4.  § (1) be kez dé sé nek p) pont ját is, az
ugyan is a Földalaptör vény szó ban for gó ren del ke zé se
alap ján, a hely ben la kók és a csa lá di gaz da sá gok ter mõ -
föld del kap cso la tos igé nye i nek ki elé gí té se, valamint a
spe ku lá ci ós tö rek vé sek vissza szo rí tá sa ér de ké ben te szi le -
he tõ vé a ki sa já tí tást.

Mi vel az Alkot mány bíró ság az Alkot mány 13.  §-a – és
az zal össze füg gés ben a 8.  § (2) be kez dé se – alap ján el vég -
zett al kot má nyos sá gi vizs gá lat ered mé nye ként alkot mány -
elle nesnek nyil vá ní tot ta a Földalaptör vény 8.  § (3) be kez -
dé sét, szük ség te len né vált annak az in dít vány nak az ér de -
mi el bí rá lá sa, amely az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé re, a
9.  § (1) be kez dé sé re és a 70/A.  §-ára hi vat koz va ki fo gás ol -
ta a ki sa já tí tá si sza bályt.

IV.

1. Az Alkot mány bíró ság a kö vet ke zõk ben együtt vizs -
gál ta a Termõföldtör vény 10.  § (1) be kez dé sét, amely az
elõ vá sár lá si jog sor rend jét ál la pít ja meg, és a Földalaptör -
vénynek az ál lam szá má ra elõ vá sár lá si jo got biz to sí tó 8.  §
(1) be kez dé sét.

Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint a je len leg ha tá lyos 
Termõföldtör vény 10.  § (1) be kez dé se túl szé les kör ben
biz to sí t elõ vá sár lá si jo got, arány ta la nul kor lá toz va ezzel a
szer zõ dé si sza bad sá got. Az in dít vá nyo zók emel lett a tu laj -
don hoz való jog szük ség te len és arány ta lan kor lá to zá sá -
nak tart ják, hogy az NFA meg elõ zi a ha szon bér lõ, a fe les -
bér lõ és a ré szes mû ve lõ elõ vá sár lá si jo gát. A
Termõföldtör vény je len leg ha tály ban lévõ 10.  § (1) be kez -
dé sé ben az elõ vá sár lás ra jo go sul tak köre je len tõs mér ték -
ben meg vál to zott, és a ma gyar ál la mot je len leg a jo go sul -
tak kö zül az utol só he lyen il le ti meg az elõ vá sár lá s joga.

1.1. Az elõ vá sár lá si jog jog sza bály ban tör té nõ biz to sí -
tá sa mind a tu laj do nos, mind a szer zõ fél szer zõ dé si sza -
bad sá gát kor lá toz za. Az Alkot mány 9.  §-a vé del mi kö ré be
tar to zó szer zõ dé si sza bad ság a tu laj do nos szá má ra a tu laj -
don jog ból fa ka dó ren del ke zé si jog egyik meg va ló su lá sa.
Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat ban az elõ vá sár lá si jog
tar tal mi lag a tu laj do nost meg il le tõ ren del ke zé si jog kor lá -
to zá sát je len ti. Ez a kor lá to zás a ve võ vá lasz tá si sza bad sá -
got érin ti, és ezt is csak ab ban az eset ben, ha az elõ vá sár -
lás ra jo go sult a vevõ aján la tá é val azo nos tar ta lom mal és
fel té te lek kel kész a tu laj do nos sal szer zõ dést köt ni. [Elõ -
ször lásd 18/1992. (III. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 110, 
112.]

Az Alkot mány bíró ság a ter mõ föld re vo nat ko zó elõ vá -
sár lá si jog al kot má nyos sá gát el sõ ként a ter mõ föld tu laj do -
no sá nak az Alkot mány 13.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott
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tu laj don hoz való joga szem pont já ból vizs gál ta. Jog sza -
bály ak kor ala pít hat elõ vá sár lá si jo got, ha a tu laj do nos ren -
del ke zé si jo gá nak kor lá to zá sa szük sé ges és ará nyos va la -
mely al kot má nyos cél el éré se ér de ké ben. A tu laj don jog
kor lá to zá sa szük sé ges sé gé nek vizs gá la tá nál ugyan ak kor
figye lembe kell ven ni az Alkot mány 13.  § (2) be kez dé sét,
amely a tu laj don el vo nás hoz csak a köz ér dek meg lé tét kö -
ve te li meg. En nél szi go rúbb szük sé ges ség ezért a tu laj don -
hoz való jog kor lá to zá sa kor sem al kot má nyos kö ve tel -
mény. A köz ér de kû ség vizs gá la ta kor az Al kot mány bí ró -
ság nak te kin tet tel kel lett len nie arra, hogy a tu laj don kor lá -
to zás vagy tu laj don el vo nás gyak ran „köz vet le nül más ma -
gán sze mé lyek ja vá ra szól (és csak a tár sa dal mi prob lé mák
meg ol dá sa ál tal a „köz” ja vá ra) – mint pél dá ul a vá ros ren -
de zés, föld re for mok, bér lõ vé de lem sok ese té ben”.
[64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 373,
381–382.]

Je len eset ben az ál lam bir tok po li ti ká já nak a meg va ló sí -
tá sa ér de ké ben in do kolt az elõ vá sár lá si jog meg ál la pí tá sa.
Ter mõ föld vagy ta nya el adá sa ese té ben a jog sza bály ál tal
meg ál la pí tott elõ vá sár lá si jog biz to sí tá sa olyan köz ér de kû
in téz ke dés, amely nek cél ja a ter mõ föld el jut ta tá sa az azt
hasz ná lók hoz, a ter mõ föl det hi va tás sze rû en mû ve lõk höz.
A Termõföldtör vény ezért el sõ sor ban a föl det meg mû ve lõ
hasz ná ló kat ré sze sí ti elõny ben, má sod sor ban, a hely ben
la kók kö ré ben elõnyt él vez nek a csa lá di vál lal ko zók, a
nyil ván tar tá si szám mal ren del ke zõ õs ter me lõk és az egyé -
ni me zõ gaz da sá gi vál lal ko zók. [10.  § (2) be kez dés] Rá -
adá sul, a Termõföldtör vény 10.  § (3) be kez dé se alap ján
nem kor lá toz za a tu laj do nost az elõ vá sár lá si jog kö ze li
hoz zá tar to zók és tu laj do nos tár sak kö zöt ti adás vé tel ese -
tén. Mind ezek alap ján az elõ vá sár lá si jog je len eset ben
olyan mél tá nyol ha tó okon ala pul, amely al kal mas a ki tû -
zött cé lok el éré sé re és azok kal arány ban álló sé rel met okoz 
a ter mõ föld vagy ta nya tu laj do no sá nak, akit csu pán ve võ -
vá lasz tá si sza bad sá gá ban kor lá toz ez az in téz ke dés.

1.2. Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint az elõ vá -
sár lá si jog biz to sí tá sa mind ad dig nem al kot mány sér tõ,
amíg az nem ve zet a tu laj don nal való ren del ke zés ki üre sí -
té sé re az egyik, a szer zõ dé si sza bad ság el le he tet le ní té sé re
a má sik ol da lon. A továb biak ban ezért az Alkot mány bíró -
ság azt vizs gál ta, hogy a szer zõ fél vo nat ko zá sá ban az elõ -
vá sár lá si jog jog sza bá lyi ki kö té se nem kor lá toz za-e alkot -
mány elle nes mó don a szer zõ dé si sza bad sá got.

A szer zõ dé si sza bad ság vissza ve zet he tõ az em ber i mél -
tó ság egyik lé nye ges as pek tu sát al ko tó ál ta lá nos cse lek vé -
si sza bad ság ra. A cse lek vé si au to nó mia a jog ügy le tek lét -
re ho zá sá nak sza bad sá gá ban nyil vá nul meg, és ab ban,
hogy e sza bad ság ön ál ló, min den ha tal mi be fo lyás tól men -
tes dön té si jo got biz to sí t e jog ügy le tek ben. Az, hogy a
szer zõ dé si sza bad ság joga vég sõ so ron az em ber i mél tó -
ság hoz való jog ból le ve zet he tõ, nem je len ti azt, hogy az
egy szers mind alap jo gi vé del met is kap. A szer zõ dé si sza -
bad sá got az Alkot mány bíró ság nem az egyén leg ben sõbb
szfé rá ját érin tõ meg ál la po dá sok meg kö té sé nek sza bad sá -
gá val azo no sít ja, ha nem en nél szû keb ben, az egyén gaz da -

sá gi élet ben való rész vé te lét biz to sí tó jog ként ré sze sí ti vé -
de lem ben, és azt hang sú lyoz za, hogy a szer zõ dé si sza bad -
ság a piac mû kö dé sé nek és a gaz da sá gi ver seny nek az
egyik fon tos fel té te le. Eb bõl kö vet ke zik az, hogy az al kot -
mány bí ró sá gi gya kor lat ban a szer zõ dé si sza bad ság az
Alkot mány 9.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott pi ac gaz da ság
lé nye gi ele mé nek és ön ál ló al kot má nyos jog nak (de nem
alap ve tõ jog nak) mi nõ sül [elõ ször lásd: 13/1990. (VI. 18.)
AB ha tá ro zat, ABH 1990, 54, 55.; 32/1991. (VI. 6.) AB
ha tá ro zat, ABH 1991, 146, 153.]. A gaz da sá gi ver seny
sza bad sá gá ról ren del ke zõ al kot má nyos sza bály [9.  §
(2) be kez dés] is a szer zõ dé si sza bad ság biz to sí tá sát kö ve -
te li meg [61/1993. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 358, 
360.]. Az Al kot mány ból ily mó don le ve ze tett szer zõ dé si
sza bad ság kor lá to zá sa ak kor nem al kot mány sér tõ, ha a
kor lá to zás nak éssze rû in do ka van. [16/1995. (III. 13.) AB
ha tá ro zat, ABH 1995, 466.; 66/1995. (XI. 24.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1995, 333.]

Je len eset ben a kor lá to zás csak a ter mõ föld re vo nat ko -
zik, és annak a meg szer zé sét sem zár ja ki tel jes mér té kig a
tör vényhozó, ha nem csu pán elõ vá sár lá si jog ki kö té sé vel
kor lá toz za a tu laj don szer zést. Az elõ vá sár lá si jog ki kö té se
a szer zõ fél szem pont já ból kor lá toz za ugyan a szer zõ dé si
sza bad sá got, de en nek éssze rû in do ka van. Ah hoz, hogy a
föld tu laj do no sok és a föld hasz ná lók hal ma zai kö zöt ti át fe -
dés nö ve ke dé sét cél zó ál lam i föld bir tok po li ti ka meg fele -
lõen ér vé nye sül ni tud jon, in do kolt olyan sza bá lyok meg al -
ko tá sa, ame lyek alap ján a föl det el sõ sor ban a ter mõ föld
meg mû ve lé sé vel élet vi tel sze rû en vagy üzem sze rû en fog -
lal ko zó föld hasz ná lók, a csa lá di gaz dál ko dók, a hely ben
la kók sze rez he tik meg. A ve võ ként je lent ke zõ sze mély az
elõ vá sár lá si jog lé té nek is me re té ben te szi meg aján la tát,
vagy tesz azt kö ve tõ en egy új aján la tot. Bi zo nyos föld tu -
laj don meg szer zé sé re sen ki nek nincs al kot má nyos joga,
ál ta lá ban a ter mõ föld tu laj don meg szer zé sé re vo nat ko zó
szer zõ dé si sza bad ság nak vi szont tág tere ma rad.

Mind ezek  miatt a Termõföldtör vény 10.  § (1) be kez dé -
se sem a ter mõ föld tu laj do no sa, sem pe dig a jog ügy let má -
sik ol da lán álló, elõ vá sár lá si jog gal nem ren del ke zõ szer zõ 
fél szem pont já ból nem al kot mány sér tõ. Nem ta lál ta az
Alkot mány bíró ság meg ala po zott nak azo kat az in dít vá nyi
ki fo gá so kat sem, ame lyek sze rint az elõ vá sár lá si jo gok
sor rend je ön ké nyes, és a jo go sul tak köre in do ko lat la nul
szé les. Al kot mány jo gi lag nem ki fo gá sol ha tó ön ma gá ban
véve az elõ vá sár lá si jo gok rang so rá nak a meg ál la pí tá sa
[39/1992. (VII. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 235, 239.].

1.3. A Földalaptör vény 8.  § (1) be kez dé se alap ján az ál -
la mot a Termõföldtör vény sze rin ti sor rend ben il le ti meg
az elõ vá sár lá si jog. A Termõföldtör vény 10.  § (1) be kez -
dés d) pont já ban az ál lam szá má ra biz to sí tott elõ vá sár lá si
jog alap ján, amennyi ben az elõ vá sár lá si sor rend ben elõbb -
re ál lók: a ha szon bér lõ, a fe les bér lõ, a ré szes mû ve lõ, a
hely ben lakó szom széd és a hely ben lakó a ve võ ként je -
lent ke zõ sze mély ál tal adott aján lat nak meg fe le lõ szer zõ -
dést nem tud ják meg köt ni, az ál lam mal, illetve az ál lam
ne vé ben el já ró NFA-val kö tött szer zõ dést köve tõen a ter -
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mõ föld a Föld alap ba ke rül. Az NFA a Föld alap ba tar to zó
ter mõ föld vagy ont a Föld alap tör vény 13.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint hasz no sí ta ni kö te les: e föl de ket el ad -
hat ja, ha szon bér be vagy va gyon ke ze lés be ad hat ja. En nek
so rán a föld bir tok po li ti kai irány elv ben meg ha tá ro zott sze -
mé lye ket kell elõny ben ré sze sí te nie, vagyis el sõ sor ban a
föld hasz ná ló it, illetve a csa lá di gaz da sá go kat [48/2002.
(VII. 19.) OGY ha tá ro zat a föld bir tok-po li ti kai irány el -
vek rõl]. Az ál lam szá má ra ga ran tált elõ vá sár lá si jog te hát
le zár ja a tör vényt, cél ja az ide ig le ne sen a kincs tá ri va gyon -
ba ke rült föld „el jut ta tá sa” az OGY ha tá ro zat ál tal ked vez -
mé nye zett cso por tok hoz, sze mé lyek hez. A köz ér de kû kor -
lá to zás arány ban áll az in téz ke dés sel el ért cél lal, hi szen a
tu laj do nos az adás vé te li szer zõ dést ugyan az zal a tar ta lom -
mal köti meg, vagyis õt ugyan az a kö te le zett ség ter he li,
 legyen az ügy let má sik ol da lán a tu laj do nos ál tal ki vá lasz -
tott vevõ vagy az elõ vá sár lás ra jo go sult NFA. Mind ezek
alap ján az Alkot mány bíró ság nem ta lál ta a ter mõ föld tu laj -
do nos tu laj don jog ból fa ka dó ren del ke zé si jo gát al kot -
mány sér tõ mó don kor lá to zó nak a Földalaptör vény 8.  §
(1) be kez dé sét. Emel lett, az 1.2. pont ban fog lal tak alap ján
a szer zõ fél szem pont já ból sem alkot mány elle nes az ál lam
szá má ra biz to sí tott elõ vá sár lá si jog.

2. Meg vizs gál ta az Alkot mány bíró ság a Termõföldtör -
vény 21.  § (1) be kez dé sé nek al kot má nyos sá gát is. E ren -
del ke zés elõ ha szon bér le ti jo got biz to sí t a föld ha szon bér -
lõ jé nek, az ál ta la ki je lölt sze mély nek (amennyi ben a volt
ha szon bér lõ ha las ta vat lé te sí tett vagy ül tet vényt te le pí -
tett), a hely ben lakó te lek szom széd nak és a hely ben la kó -
nak.

Az in dít vá nyo zók sze rint e sza bály sér ti az Alkot mány
13.  §-át. Ál lás pont juk sze rint a ha szon bér le ti szer zõ dés
olyan tar tós jog vi szony, amely fel té te le zi a fe lek kö zöt ti
bi zal mi vi szonyt, hi szen a ha szon bér lõ ki vá lasz tá sa kor lé -
nye ges szem pont a szak mai hoz zá ér tés, a tõ ke erõ, a fi ze té -
si ké pes ség és fi ze tõ kész ség. A Termõföldtör vény 21.  §-a
fi gyel men kí vül hagy ja ezt, mi vel olyan szer zõ dõ part ner -
rel lé te sí tett ha szon bér le ti jog vi szony ba kény sze rít he ti
bele a ha szon bér be adót, aki vel sza bad aka ra tá ból nem köt -
ne szer zõ dést.

Az Alkot mány bíró ság – az in dít vá nyok alap ján – a ter -
mõ föld tu laj do no sa szem pont já ból vizs gál ta az elõ ha szon -
bér le ti jog al kot má nyos sá gát. Mint hogy a szer zõ dé si sza -
bad ság itt a tu laj do nos ter mõ föld tu laj do nát érin tõ ren del -
ke zé si jog ban nyil vá nul meg, ame lyet az Alkot mány
13.  §-a tu laj do ni vé de lem ben ré sze sít, az Alkot mány bíró -
ság arra a kér dés re ke res te a vá laszt, hogy e jog biz to sí tá sa
köz ér de kû in téz ke dés nek mi nõ sül-e, és hogy az in téz ke -
dés arány ban áll-e az el ér ni kí vánt cél lal.

A Termõföldtör vény és az R.2. ren del ke zé sei alap ján,
ha a ter mõ föld tu laj do no sa úgy dönt, hogy ha szon bér be
adja ta nyá ját, illetve ter mõ föld jé nek egy ré szét vagy egé -
szét, kö te les a be ér ke zõ és az ál ta la el fo ga dott aján lat ról az 
elõ ha szon bér le ti jog jo go sult ja it ér te sí te ni. (R.2. 6.  §) A
szer zõ dés ak kor jön lét re, ha az elõ ha szon bér let re jo go sult

nyi lat ko zik szán dé ká ról, és azt köz li a ha szon bér be adó val. 
Ha több elõ ha szon bér let re jo go sult el fo ga dó nyi lat ko za ta
meg ér ke zik a tu laj do nos hoz, a szer zõ dés a rang sor ban elõ -
rébb álló sze méllyel jön lét re.

A föld tu laj don nak a föld hasz no sí tá sá ban van a kö zös -
sé gi funk ci ó ja. A Termõföldtör vény ben biz to sí tott elõ ha -
szon bér le ti jog meg ál la pí tá sá nak a cél ja a föld te rü le tek
szét ap ró zott sá gá nak és az át já rás ne héz sé gé nek a meg aka -
dá lyo zá sa.

Az Alkot mány bíró ság a továb biak ban azt az in dít vá -
nyo zók ál tal fel ve tett kér dést vizs gál ta, hogy az elõ ha -
szon bér le ti jog biz to sí tá sa ará nyos tu laj don kor lá to zást je -
lent-e, és nem ve zet-e a tu laj don nal való ren del ke zés ki -
üre sí té sé re a ha szon bér be adó ol da lán.

Az elõ ha szon bér le ti jog – mint jog vi szony egy ol da lú
nyi lat ko zat tal való lét re ho zá sá ra irá nyuló ala kí tó jog – az
elõ vá sár lá si jog ro kon in téz mé nye, ezért a bí rói gya kor lat
sze rint a jog sza bály ál tal nem ren de zett kér dé sek ben az
elõ ha szon bér le ti jog ra az elõ vá sár lá si jog sza bá lyai meg -
fele lõen al kal ma zan dók (BH 2000.538), a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Ptk.) ha szon bér let re vo nat ko zó elõ írásai (XXXVIII.
fe je zet) ugyan is az elõ ha szon bér let rõl nem ren del kez nek.

Az elõ ha szon bér le ti jog al kot má nyos sá gi vizs gá la ta kor
az Alkot mány bíró ság is fi gye lem mel volt az elõ vá sár lá si
jog gal kap cso la tos al kot mány bí ró sá gi gya kor lat ra. A jog -
sza bá lyon ala pu ló elõ ha szon bér le ti jog ugyan is – az elõ vá -
sár lá si jog hoz ha son ló an – a tu laj don jog ból fo lyó ren del -
ke zé si jog kor lá to zá sát je len ti [41/1995. (VI. 17.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1995, 175, 181–182.].

A ter mõ föld tu laj do no sa a ha szon bér le ti jog vi szony ban
föld jé nek hasz ná la tát en ge di át anél kül, hogy a tu laj don jog 
jo go sult já nak sze mé lyé ben vál to zás tör tén ne. Az elõ ha -
szon bér le ti jog jog sza bá lyi biz to sí tá sa  miatt azon ban a tu -
laj do nos nem fel tét le nül az ál ta la ki vá lasz tott ha szon bér -
be ve võ vel lép szer zõ dé ses vi szony ba. Amennyi ben a ha -
szon bér be ve võ ként je lent ke zõ ál tal adott aján la tot a jog -
sza bály ban elõ ha szon bér le ti jog gal ren del ke zõ sze mély
el fo gad ja, a ha szon bér be adó ez utób bi val kö te les meg köt -
ni a ha szon bér le ti szer zõ dést. A Termõföldtör vény 21.  §
(1) be kez dé se alap ján el sõ sor ban a volt ha szon bér lõt, fe -
les bér lõt és ré szes mû ve lõt, má sod sor ban a hely ben lakó
szom szé dot, har mad sor ban pe dig a hely ben la kót elõ ha -
szon bér le ti jog il le ti meg. [Az egyes ag rár ága za ti tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLVII. tör vény
4.  §-a a Termõföldtör vény 21.  §-át új (3)–(4) be kez dé sek -
kel egé szí tet te ki. Esze rint az ál lat tar tó te lep és ha las tó
üze mel te tõ jét az elsõ he lyen, a volt ha szon bér lõ vel azo nos
sor rend ben elõ ha szon bér le ti jog il le ti meg az in gat -
lan-nyil ván tar tás ban szán tó, rét, le ge lõ, valamint fá sí tott
te rü let mû ve lé si ág ban nyil ván tar tott ter mõ föld re. Az R.2.
4.  §-ában fog lal tak nak meg fele lõen több, azo nos he lyen
álló elõ ha szon bér let re jo go sult ese tén a ha szon bér be adó
dönt ar ról, hogy az egy rang sor ban álló jo go sul tak kö zül a
volt ha szon bér lõ vel vagy az ál lat tar tó te lep, ha las tó üze -
mel te tõ jé vel köti meg a ha szon bér le ti szer zõ dést.] A ha -
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szon bér be ve võ sze mé lye fon tos a tu laj do nos szá má ra,
mert az az ér dek e, hogy a tu laj do ná ban álló föl det a ha -
szon bér lõ ren del te tés sze rû en hasz nál ja és a föld ter mõ ké -
pes sé gét meg õriz ze. A Termõföldtör vény 21.  §-a a ter mõ -
föld tu laj do no sát ugyan is tar tó san ha szon bér le ti jog vi -
szony ba „kény sze rí ti” az elõ ha szon bér le ti jog jo go sult já -
val. [A ha szon bér le ti jog vi szony idõ tar ta ma leg fel jebb
húsz év le het, ki vé ve az er dõk, a szõ lõ és gyü möl csö sök
ha szon bér le tét (Ter mõ föld tör vény 13.  §).]

Az elõ ha szon bér le ti jog gya kor lá sá ra azon ban csak a tu -
laj do nos ér de ke i nek a sé rel me nél kül ke rül het sor. A tu laj -
do nos ér de ke i nek a vé del mét biz to sít ja az, hogy ha a tu laj -
do nos az elõ ha szon bér le ti jo go sul ta kon kí vü li sze méllyel
ked ve zõbb fel té te lek kel tud szer zõ dést köt ni, ak kor ezt
min den to váb bi nél kül meg te he ti.

Amennyi ben az elõ ha szon bér le ti jog jo go sult já val kö te -
les szer zõd ni a tu laj do nos, a szer zõ dés tar tal ma vál to zat -
lan, ugyan így a ha szon bér lõ kö te les sé ge is: a szer zõ dés ben 
fog lalt ho za dék biz to sí tá sa és a föld ter mõ ké pes sé gé nek a
meg õr zé se. Ha a ha szon bér be ve võ e szer zõ dés ben fog lalt
kö te les sé gé nek nem ten ne ele get, a Termõföldtör vény
18.  §-a és a Ptk. 457.  §-a alap ján a ha szon bér be adó a ha -
szon bér le tet azon na li ha tállyal fel mond hat ja. A Termõ -
föld tör vény 21.  §-a alap ján pe dig nem il le ti meg a volt ha -
szon bér lõt az elõ-ha szon bér le ti jog, ha a ha szon bér le ti
szer zõ dés a ha szon bér be adó azon na li ha tá lyú fel mon dá sa
 miatt szûnt meg.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság úgy ítél te meg,
hogy mi u tán a Termõföldtör vény és a Ptk. több, a föld tu -
laj do nos ér de ke it védõ ga ran ci át tar tal maz, a Termõföld -
tör vény 21.  § (1) be kez dé se nem kor lá toz za arány ta lan
mó don a tu laj do nos ren del ke zé si jo gát, ezért az e ren del -
ke zés meg sem mi sí té sé re vo nat ko zó in dít ványt elutasí -
totta.

3. A Földalaptör vény 8.  § (4) be kez dé se a ter mõ föld
vagy ta nya rész ben, illetve egész ben in gye ne sen tör té nõ
át ru há zá sa ese té ben az ál lam szá má ra elõ vá sár lá si jog hoz
ha son la to san gya ko rol ha tó „elõ szer zé si” jo got biz to sí t az -
zal, hogy a csa lá don be lü li és a hoz zá tar to zók kö zöt ti aján -
dé ko zá si szer zõ dés ese té ben az ál lam kép vi se le té ben az
NFA e jo got nem gya ko rol hat ja. [A ren del ke zés az ál la mot 
meg il le tõ elõ vá sár lá si jo got em lít egy olyan jog ügy let ese -
té ben, amely nek a tár gya nem adás vé tel, ha nem aján dé ko -
zás. Az Alkot mány bíró ság a továb biak ban elõ szer zé si jog -
ként utal e tör vényi jo go sít vány ra.]

Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint ez a jogi meg ol dás
egy részt sér ti a szer zõ dés sza bad sá gát, az aján dé ko zó ren -
del ke zé si jo gát, mert a föld tu laj do nos, bár meg vá laszt hat -
ja, hogy ki nek aján dé koz za el a föld jét, ha az aján dé ko zott
nem a hoz zá tar to zó ja, ak kor az ál lam „be lép het” az aján -
dé ko zá si szer zõ dés be, ez ál tal az aján dé ko zá si szán dék, és
így a tu laj do nos ren del ke zé si joga szen ved sé rel met.

Az Alkot mány bíró ság a Földalaptör vény ben biz to sí tott
„elõ szer zé si” jo got el sõ ként a szer zõ dé si sza bad ság al kot -
má nyos jo gá val ve tet te össze. Aho gyan azt az Alkot mány -

bíró ság az elõ vá sár lá si jog al kot má nyos sá gát vizs gá ló
IV.1. pont já ban rész le te sen ki fej tet te, a pi ac gaz da ság és a
gaz da sá gi ver seny sza bad sá gá nak al kot má nyos el vé bõl
[Alkot mány 9.  § (1) és (2) be kez dé sei] kö vet ke zõ szer zõ -
dé si sza bad ság jo gá nak kor lá to zá sa ak kor nem al kot mány -
sér tõ, ha a kor lá to zás nak éssze rû in do ka van.

3.1. Az Alkot mány bíró ság elé ke rült ügyek ben ed dig
jel lem zõ en a szer zõ dé si sza bad ság kor lá to zá sá ra a pi ac -
gaz da ság meg te rem té se, illetve a már lét re jött piac meg fe -
le lõ mû kö dé se ér de ké ben ke rült sor.

A 13/1990. (VI. 18.) AB ha tá ro zat ban al kot mány sér tõ -
nek mi nõ sült az erõ sebb gaz da sá gi po zí ci ó ban lévõ fe let
in do ko lat la nul elõny ben ré sze sí tõ, a ta ka rék be tét szer zõ -
dé sek hely ze tét ren de zõ jogi sza bá lyo zás. Az Alkot mány -
bíró ság te hát az ak kor ha tá lyos ren del ke zést alkot mány -
elle nesnek ta lál ta, de annak pro fu tu ro meg sem mi sí té sé vel
„a jog al ko tó nak le he tõ sé get kí vánt nyúj ta ni arra, hogy a
ko ráb bi jog sza bá lyok alap ján kö tött ta ka rék be tét szer zõ dé -
sek hely ze tét ren dez ze, s a gaz da sá gi vi szo nyok nak meg -
fe le lõ, de a szer zõ dé ses sza bad sá got tisz te let ben tar tó sza -
bá lyo zást dol goz zon ki”. (ABH 1990, 56.)

A fenn ál ló, tar tós szer zõ dé sek jog sza bállyal tör té nõ
meg vál toz ta tá sá nak al kot má nyos sá gát vizs gál ta az Alkot -
mány bíró ság a 32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro za tá ban. E dön -
té sé ben meg ál la pí tot ta, hogy „össz gaz da sá gi, to váb bá
nem zet gaz da sá gi szem pon tok a szer zõ dé si sza bad ság köz -
ér de kû kor lá to zá sát ese ten ként szük sé ges sé te szik”. Ilyen
kor lá to zá si te rü let az Alkot mány bíró ság sze rint a „ver -
seny kor lá to zá sok joga, a kar tell jog, a gaz da sá gi erõ fö -
lénnyel való vissza élés, a szer ve ze ti egye sü lé sek el len õr -
zé se, az ár sza bá lyo zás, a szab vány szer zõ dé sek, a kör nye -
zet vé de lem, a fo gyasz tó vé de lem”. (ABH 1991, 151.)

[A kö rül mé nyek lé nye ges meg vál to zá sa  miatt a szer zõ -
dés tar tal má nak jog sza bá lyi meg vál toz tat ha tó sá gá ról lásd
a 32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro za tot, a 66/1995. (XI. 24.)
AB ha tá ro za tot és utóbb a la kás bér le ti sza bá lyok mó do su -
lá sá ról  szóló 57/2003. (XI. 23.) AB ha tá ro za tot. Az ár sza -
bá lyo zás sal kap cso lat ban lásd a ha tó sá gi személytaxi-
 szolgáltatás leg ma ga sabb dí já nak ha tó sá gi ár ként való sza -
bá lyo zá sá ról  szóló 782/B/1998. AB ha tá ro za tot és leg -
utóbb a gyógy szer árak ha tó sá gi árát vizs gá ló 19/2004.
(V. 26.) AB ha tá ro za tot. A fo gyasz tók vé del me ér de ké ben
a szol gál ta tók tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé rõl lásd az
1270/B/1997. AB ha tá ro za tot.]

3.2. Je len ügy ben vi szont ép pen el len ke zõ leg, pi ac kor -
lá to zó in téz ke dést tar tal ma zó sza bá lyo zás al kot má nyos sá -
ga a kér dés. A Földalaptör vénynek az ál lam szá má ra „elõ -
szer zé si” jo got biz to sí tó 8.  § (4) be kez dé se a termõföld -
piac sza bad mû kö dé sét csak bi zo nyos ha tá rok kö zött en ge -
di ér vé nye sül ni. Az Alkot mány bíró ság a továb biak ban
arra a kér dés re ke res te a vá laszt, hogy en nek a szer zõ dé si
sza bad ság szû kí té sé ben meg nyil vá nu ló pi ac kor lá to zá si
sza bály nak van-e éssze rû in do ka.

Az Alkot mány bíró ság a 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro -
za tá ban al kot má nyos nak mi nõ sí tet te azt a ter mõ föld pi ac
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sza bad mû kö dé sét erõ sen kor lá to zó sza bályt, amely a jogi
sze mé lye ket és a jogi sze mé lyi ség nél kü li más szer ve ze te -
ket ki zár ta a ter mõ föld szer zés bõl. Meg ál la pí tot ta, hogy
annak le gi tim in do ka a tu laj don szer zé si ti lal mak (a bel föl -
di ek szá má ra bir tok ma xi mu mot sza bott a tör vé ny, a kül -
föl di ek szá má ra nem tet te le he tõ vé a ter mõ föld szer zést)
ki ját szá sá nak a meg elõ zé se. A Földalaptör vény ér tel mé -
ben vett ál lam i „elõ szer zé si” jog biz to sí tá sá nak a cél ja
szin tén a tör vényi sza bá lyok meg ke rü lé sé nek a meg aka dá -
lyo zá sa. A jog ala nyok el ret ten té se at tól, hogy szín lelt
aján dé ko zá si szer zõ dé sek kel pró bál ják ki ját sza ni a
Földalaptör vény és a Termõföldtör vény ren del ke zé se i ben
fog lalt tu laj don szer zé si ti lal mat.

Az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zás tól szá mí tott hét
évig Ma gyar or szág fenn tart hat ja a kül föl di ek és a jogi sze -
mé lyek ter mõ föld szer zé sé re vo nat ko zó ti lal mat. E mo ra tó -
ri u mot a ma gyar föld árak és az Euró pai Unió más (el sõ sor -
ban a 2004. má jus el se jét meg elõ zõ en csat la ko zott) tag ál -
la ma i nak a föld árai kö zöt ti nagy mér té kû el té rés in do kol -
ja. Az át me ne ti idõ szak har ma dik évé ben az EU Bi zott ság
je len té se alap ján az EU Ta nács le rö vi dít he ti az át me ne ti
idõ szak hosszát. [A Ma gyar Köz tár sa ság nak az Euró pai
Uni ó hoz – több más ál lam mal együtt – tör té nõ csat la ko zá -
sá ról  szóló szer zõ dést ki hir de tõ 2004. évi XXX. tör vény
I. mel lék le te ként köz zé tett Csat la ko zá si Ok mány X. mel -
lék le te, 3. (2)]

Az ál lam i „elõ szer zé si” jog eb ben a köz bül sõ idõ szak -
ban biz to sít ja a ter mõ föld szer zés re vo nat ko zó jog sza bá lyi
ti lal mak ér vé nye sü lé sét.

Az ál lam i „elõ szer zé si” jog a ter mõ föld tu laj do no sát
kor lá toz za ál ta lá ban a szer zõ dés lét re ho zá sá ban, a jog ügy -
let tí pu sá nak és a meg aján dé ko zott sze mély nek a meg vá -
lasz tá sá ban. Emel lett a ter mõ föl det rész ben vagy egész ben 
in gye ne sen szer zõ fél szer zõ dé si sza bad sá ga is kor lá to zott
az „elõ szer zés re” jo go sult ál lam mal szem ben. A meg aján -
dé ko zott ugyan is (amennyi ben õ nem a ter mõ föld tu laj do -
no sá nak a kö ze li hoz zá tar to zó ja) a ter mõ föl det csak ab ban
az eset ben kap ja meg, ha az „elõ szer zés re” jo go sult ál lam,
illetve a ne vé ben el já ró NFA nem kí ván szer zõ dést köt ni.

Az ál lam i „elõ szer zé si” jog az ál lam szá má ra biz to sí tott
elõ vá sár lá si jog hoz ha son ló an gya ko rol ha tó. Az ál lam
kép vi se le té ben el já ró NFA az elõ vá sár lá si jog jo go sult ja -
ként ak kor sze rez tu laj don jo got, ha a ve võ ként je lent ke zõ
sze mély ál tal tett aján lat nak meg fe le lõ szer zõ dést az elõ -
vá sár lá si sor rend ben elõbb re ál lók nem tud ják meg köt ni.
A Földalaptör vény 8.  § (2) be kez dé se alap ján a vé te li aján -
la tot a tu laj do nos kö te les meg kül de ni az NFA-nak, amely
így sze rez tu do mást a vá sár lás le he tõ sé gé rõl. A
Földalaptör vény ugyan nem ren del ke zik ar ról, hogy aján -
dé ko zá si szer zõ dés ese tén ki és mi kor kö te les ér te sí te ni az
NFA-t a szer zõ dés kö té si szán dék ról vagy akár a már lét re -
jött szer zõ dés rõl. A Ptk. 117.  § (3) be kez dé se sze rint vi -
szont in gat lan tu laj don jo gá nak az át ru há zá sá hoz az erre
irá nyuló szer zõ dé sen vagy más jog cí men fe lül a tu laj do -
nos vál to zás nak az in gat lan-nyil ván tar tás ba való be jegy zé -
se is szük sé ges. Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló

1997. évi CXLI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 109/1999.
(XII. 29.) FVM ren de let 75.  § (1) be kez dé se alap ján pe dig, 
ha jog sza bá lyon ala pu ló elõ vá sár lá si jog áll fenn, – mint
je len eset ben a Földalaptör vény 8.  § (4) be kez dé sé ben biz -
to sí tott ál lam i „elõ szer zé si” jog – és a tu laj don jog be jegy -
zé sét nem az elõ vá sár lá si jog jo go sult ja ja vá ra ké rik, a tu -
laj don jog be jegy zé si ké re lem hez csa tol ni kell a jo go sult
nyi lat ko za tát ar ról, hogy nem kí ván élni elõ vá sár lá si jo gá -
val. Az aján dé ko zó és a nem kö ze li hoz zá tar to zó meg aján -
dé ko zott kö zött ér vé nye sen lét re jö het ugyan a ter mõ föld re
vo nat ko zó an aján dé ko zá si szer zõ dés, de az ille té kes kör -
ze ti föld hi va tal nem jegy zi be a meg aján dé ko zott tu laj don -
jo gát anél kül, hogy az NFA ne nyi lat koz na elõ szer zé si
szán dé ká ról. Ter mõ föld vagy ta nya tu laj don jo gá nak in -
gye nes vagy rész ben in gye nes át ru há zá sa ese tén a szer zõ -
dõ fe lek en nek a kor lá to zó sza bály nak az is me re té ben köt -
nek szer zõ dést.

A Földalaptör vény ben biz to sí tott ál lam i „elõ szer zé si”
jog te hát olyan, a szer zõ dõ fe lek elõtt a szer zõ dés kö tést
meg elõ zõ en is mert, rend kí vü li, az Euró pai Unió ál tal meg -
ál la pí tott át me ne ti idõ re vo nat ko zó elõ írás, amely nek le gi -
tim cél ja a ter mõ föld szer zé si ti lal mak ki ját szá sá nak el ke -
rü lé se. Éssze rû in do ka van te hát a ter mõ föld-tu laj do nos és
a po ten ci á lis meg aján dé ko zott szer zõ dé si sza bad sá gát
kor lá to zó sza bály nak. Az Alkot mány bíró ság ezért el uta sí -
tot ta a Földalaptör vény 8.  § (4) be kez dé sét az Alkot mány
9.  § (1) és (2) be kez dé se i ben biz to sí tott szer zõ dé si sza bad -
ság szem pont já ból ki fo gá so ló in dít vá nyo kat.

3.3. Ezt köve tõen meg vizs gál ta az Alkot mány bíró ság
azt az in dít ványt, amely az Alkot mány 13.  §-ára, és ezzel
össze füg gés ben az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé re hi vat -
koz va ki fo gás ol ta az ál lam i „elõ szer zé si” jo got. Az in dít -
vá nyo zók sze rint a sé rel me zett ren del ke zés in do ko lat la nul 
kor lá toz za a tu laj do nos ren del ke zé si jo gát. Rá adá sul, „a
hi vat ko zott be kez dés bõl nem de rül ki, hogy ha ki sa já tí tás -
ra ke rül sor, ak kor ki kap ja a kár ta la ní tás össze gét”.

A Földalaptör vény 8.  § (4) be kez dé se sze rint, amennyi -
ben az ál lam ne vé ben az NFA szer zi meg a ter mõ föld tu laj -
dont a meg aján dé ko zott he lyett, ak kor az „in gye ne sen,
vagy rész ben in gye ne sen szer zõ fél kö te le zett sé ge he lyé be 
a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet – ki sa já tí tá si kár ta la -
ní tás ra irány adó sza bá lyok sze rin ti – fi ze té si kö te le zett sé -
ge lép”. Az aján dé ko zás in gye nes jut ta tás, amellyel szem -
ben nem áll sem mi lyen va gyo ni ér té kû kö te le zett ség vál la -
lás. A meg aján dé ko zott el fo ga dá si kö te le zett sé ge he lyé be
lép te hát az ál lam (NFA) fi ze té si kö te le zett sé ge. Az NFA
ál tal a ter mõ föld tu laj don jo gá ért fi ze tett el len szol gál ta tás
az aján dé ko zót il le ti. Ez azt je len ti, hogy a ter mõ föld-tu laj -
do nos föld je el len ér té ké hez jut, vagyis a Földalaptör vény
8.  § (4) be kez dé se az Alkot mány 13.  §-ának meg fele lõen
ér ték ga ran ci át nyújt a tu laj do nos szá má ra. Az pe dig már a
tu laj do nos dön té sén mú lik, hogy le mond va aján dé ko zá si
szán dé ká ról meg tart ja a ter mõ föl dért ka pott kár ta la ní tá si
össze get, vagy ere de ti in ten ci ó ját fenn tart va föld je el len ér -
té két át ad ja a meg aján dé ko zan dó sze mély nek. A meg aján -
dé ko zott ugyan is, amennyi ben az NFA él a Földalaptör -
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vény 8.  § (4) be kez dé sé ben biz to sí tott „elõ vá sár lá si” jo gá -
val, ér vé nyes aján dé ko zá si szer zõ dés hi á nyá ban nem vá lik 
a ter mõ föld tu laj do no sá vá, és a ter mõ föl dért járó kár ta la ní -
tá si összeg bõl is ak kor ré sze sül, ha az aján dé ko zó to vább ra 
is ki tart aján dé ko zá si szán dé ka mel lett.

Az Alkot mány bíró ság az elõ szer zé si jog al kot má nyos -
sá gi vizs gá la ta kor a ha tá ro zat IV. 1.1. pont já ban az elõ vá -
sár lá si jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos sá gá ról ír ta kat tar -
tot ta szem elõtt. Ez alap ján és fen ti in do ko kat ala pul véve
el uta sí tot ta a Földalaptör vény 8.  § (4) be kez dé sét az
Alkot mány 13.  §-a és az zal össze füg gés ben a 2.  § (1) be -
kez dé se szem pont já ból ki fo gá so ló in dít vá nyo kat.

V.

Az Alkot mány bíró ság ezek után sor ra vet te a
Termõföldtör vénynek az elõ vá sár lá si jo got és az elõ ha -
szon bér le ti jo got biz to sí tó ren del ke zé se in kí vü li egyéb, az
in dít vá nyo zók ál tal tá ma dott sza bá lya it, és az Ámt. ki fo -
gás olt ré sze it. Vé gül az R.1. és R.2. ki fo gás olt ren del ke zé -
se i nek az al kot má nyos sá gát vizs gál ta.

1. Több in dít vá nyo zó a jog biz ton ság al kot má nyos el -
vé re hi vat koz va kér te a Termõföldtör vény ben fog lalt fo -
ga lom meg ha tá ro zá sok: a csa lá di gaz da ság és a hely ben
lakó de fi ní ci ók vizs gá la tát.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a tá ma dott fo -
ga lom meg ha tá ro zá sok nem al kot mány sér tõ ek. A csa lá di
gaz da ság [Termõföldtör vény 3.  § h) pont] olyan gaz dál ko -
dá si, üze mi for ma, amely jog alany nak nem mi nõ sül. Ter -
mé sze tes sze mé lyek gaz dál kod hat nak eb ben az üze mi for -
má ban, a Termõföldtör vény cél ja ugyan is a csa lá di gaz dál -
ko dá si for ma fel élesz té se, a kis mé re tû vál lal ko zá sok tá -
mo ga tá sa a több ezer hek tá ron gaz dál ko dó vál lal ko zá si
for mák kal szem ben. Bir tok po li ti ká já nak meg va ló sí tá sa
ér de ké ben a tör vényhozó min den olyan lé pést meg te het,
amely az Alkot mány ke re tei kö zött ma rad va al kal mas a
meg je lölt cél el éré sé re. A csa lá di gaz da sá gi for ma lét re ho -
zá sa e ke re tek kö zött ma rad. Olyan le he tõ sé get je len t,
amely alap ján a me zõ gaz da sá gi ter me lõk mér le gel het nek,
hogy a tu laj do nuk ban, illetve hasz ná la tuk ban lévõ ter mõ -
föld te rü le tet a tör vény ben fog lalt ha tár ér té kig nö ve lik, és
így nem tar ta nak igényt a csa lá di gaz dál ko dá si for má ból
ere dõ elõ nyök re, vagy a föld tu laj don szer zé sü ket kor lá toz -
va igény be ve szik az ál lam i tá mo ga tást. A tör vényi de fi ní -
ció vi lá gos, egy ér tel mû en ér tel mez he tõ, jog bi zony ta lan sá -
got nem okoz, ezért nem sér ti az Alkot mány 2.  § (1) be kez -
dé sét.

Az egyik in dít vá nyo zó sze rint „mi köz ben az Alkot -
mány 15.  §-a védi a há zas ság és a csa lád in téz mé nyét, a
Tftm. sze rin ti csa lá di gaz da ság de fi ní ci ó ja alap ján két há -
za su lat lan ‘csa lá di gaz dál ko dó’ há zas ság kö té se ré vén csa -
lád el le nes ál la pot áll hat elõ”.

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy nem áll el -
len tét ben a csa lá di gaz da ság Termõföldtör vény ben fog lalt

fo gal ma az Alkot mány 15.  §-ával. Erre a ren del ke zés re
ala nyi jog nem ala pít ha tó, ez ugyan is az ál lam nak a há zas -
ság és a csa lád vé del mé re vo nat ko zó kö te les sé gét fo gal -
maz za meg: azt az ál lam célt, hogy a tör vényhozó jog sza -
bá lyok meg al ko tá sa út ján ré sze sít se vé de lem ben a há zas -
ság és a csa lád in téz mé nyét. Emel lett, az Alkot mány
15.  §-a a csa lá dot mint tár sa dal mi in téz ményt, és nem mint
„ter me lé si egy sé get” védi. A csa lá di gaz da sá gi for ma be -
ve ze té sé vel a tör vényhozó a kis mé re tû vál lal ko zá si for mát 
tá mo gat ja. Ez pe dig már nem az Alkot mány 15.  §-ának,
ha nem az Alkot mány 9.  § (2) be kez dé sé nek és a
70/B.  §-ának a vé del mi kö ré be tar to zik.

2. A hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal mát és a vál lal -
ko zás jo gát sér tõ nek tart ja az in dít vá nyo zók egyi ke a
Termõföldtör vény 3.  § i) 4. pont ját, amely alap ján csa lá di
gaz dál ko dó az le het, aki nek leg alább há rom év óta a be je -
len tett ál lan dó lak he lye a csa lá di gaz da ság köz pont ja ként
meg je lölt te le pü lé sen van. Az Alkot mány bíró ság ál lás -
pont ja sze rint a ki fo gás olt ren del ke zés nem al kot mány sér -
tõ, az ugyan is nem a vál lal ko zá si te vé keny ség vég zé sét
kor lá toz za. A jog sza bály ál tal nyúj tott ked vez mé nyek
igény be vé te lé hez szük sé ges az, hogy a me zõ gaz da sá gi te -
vé keny sé get vég zõ ál lan dó lak he lye leg alább há rom éve
az adott te le pü lé sen le gyen. Az Alkot mány 9.  § (2) be kez -
dé sé ben biz to sí tott vál lal ko zás joga azt je len ti, hogy az ál -
lam nem aka dá lyoz hat ja meg, nem te he ti le he tet len né a
vál lal ko zó vá vá lást. A vál lal ko zás jo gá tól kü lön bö zõ kér -
dés az, hogy a vál lal ko zó mi lyen köz gaz da sá gi fel té tel -
rend szer be lép be. A fel té tel rend szer nek azon ban meg kell
fe lel nie a pi ac gaz da ság kö ve tel mé nyé nek, és nem le het
diszk ri mi na tív [54/1993. (X. 13.) AB ha tá ro zat, ABH
1993, 340, 342.]. Je len eset ben azon ban a há rom éves
hely ben la kás kö ve tel mé nye nem je len ti a hát rá nyos meg -
kü lön böz te tés ti lal má nak (Alkot mány 70/A.  §) sé rel mét.
Bár mely ter mé sze tes sze mély cé lul tûz he ti a csa lá di gaz -
dál ko dó vá vá lást, aki élet hi va tás sze rû en me zõ gaz da sá gi
te vé keny sé get gya ko rol.

3. Nem ta lál ta az Alkot mány bíró ság az Alkot mány 2.  §
(1) be kez dé sé bõl fa ka dó jog biz ton ság kö ve tel mé nyét sér -
tõ nek a Termõföldtör vény hely ben la kó ra vo nat ko zó meg -
ha tá ro zá sát sem [3.  § m) pont].

Ön ma gá ban az a tény, hogy e tág de fi ní ció alap ján a
hely ben la kó nak mi nõ sü lõ elõ vá sár lás ra jo go sul tak szá ma
igen ma gas le het, al kot má nyos sá gi prob lé mát nem je len t.
A tör vény ren del ke zé se it vég re haj tó R.2. ál la pít ja meg az
elõ vá sár lá si és elõ ha szon bér le ti jog gya kor lá sá nak rész le -
tes sza bá lya it, a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé re bíz va
az in gat lan ra vo nat ko zó vé te li/ha szon bér le ti aján lat ki hir -
de té sé vel, és a be ér ke zett nyi lat ko za tok kal kap cso la tos
fel ada to kat. Az eh hez szük sé ges pénz ügyi fe de zet biz to sí -
tá sá nak a hi á nya  miatt ál la pí tott meg az Alkot mány bíró ság 
al kot mány sér tõ mu lasz tást a 33/2005. (IX. 29.) AB ha tá ro -
zat ban. (ABK 2005. szep tem ber, 517.)
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4. Nem alkot mány elle nes a Termõföldtör vény 3.  §
k) pont já ban fog lalt me zõ gaz da sá gi te vé keny ség definí -
ciója sem. Az in dít vá nyo zók sze rint e meg ha tá ro zás nem
fe le l meg a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé gek KSH ál tal azo -
no sít ha tó be so ro lá sá nak, ami pe dig „a gya kor la ti jog ér tel -
me zés so rán bi zony ta lan sá gok hoz ve zet het”, és ek kép pen
az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé se sé rül het. Az Alkot mány -
bíró ság ál lás pont ja sze rint a Termõföldtör vény és a gaz da -
sá gi te vé keny sé gek egy sé ges ága za ti osz tá lyo zá si rend -
sze ré rõl (TEÁOR 2003)  szóló 9003/2002 (SK 6.) KSH
köz le mény kö zöt ti jog sza bá lyi kol lí zió fel sem me rül het.
A Termõföldtör vény ren del ke zé sei ugyan is az e jog sza -
bály ha tá lya alá tar to zó jog ala nyo kat kö te le zik. A KSH
köz le mény vi szont a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Jat.) 52.  §-a sze rint az ál lam i irá nyí -
tás egyéb jogi esz kö ze, vagyis olyan nem jog sza bá lyi jog -
for rás, amely nem köz vet le nül a jog ala nyok ra, ha nem ki -
zá ró lag az adott szer ve zet re, je len eset ben a KSH-ra vo nat -
ko zó kö te le zõ ren del ke zést tar tal maz.

5. El uta sí tot ta az Alkot mány bíró ság az egyik in dít vány 
azon ér vét, amely sze rint sér ti a hát rá nyos meg kü lön böz te -
tés ti lal mát (Alkot mány 70/A.  §) a Termõföldtör vényt mó -
do sí tó 2001. évi CXVII. tör vény 18.  § (4) be kez dé se, az
alap ján ugyan is a csa lá di gaz dál ko dó vá vá lás hoz „elég a
csa lá di vál lal ko zó vá vá lás ígé re te”. Az Alkot mány bíró ság
ál lás pont ja sze rint min den egyes jog alany, aki egyéb ként a 
Termõföldtör vény ben fog lal tak alap ján csa lá di gaz dál ko -
dó vá vál hat, a tá ma dott ren del ke zés cím zett je le het, vagyis 
min den ki szá má ra nyit va állt a le he tõ ség arra, hogy a csa -
lá di gaz dál ko dó ra vo nat ko zó ren del ke zé sek sze mé lyi ha -
tá lya alá tar toz zon, amennyi ben vál lal ta, hogy a me zõ gaz -
da sá gi, illetve me zõ gaz da sá gi és ki egé szí tõ te vé keny ség
élet hi va tás sze rû foly ta tá sát 2005. ja nu ár 1. nap já ig meg -
kez di.

6. Az in dít vá nyo zók egy rész e a Termõföldtör vény
25/A.  § (6) be kez dé sét és a 25/D.  § (3) be kez dé sét is al kot -
mány sér tõ nek ta lál ta. E ren del ke zé sek alap ján a föld hasz -
ná la ti szer zõ dés be je len té sé nek el mu lasz tá sa a szer zõ dés
ér vény te len sé gét von ja maga után. Az in dít vá nyo zók sze -
rint e sza bály sér ti a jog ál la mi ság al kot má nyos el vét,
arány ta lan szank ci ót ren del ugyan is e mu lasz tás hoz, és
sér ti a tu laj do no sok Alkot mány 13.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt tu laj don fe let ti ren del ke zé si jo gát.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a tu laj do no -
sok ren del ke zé si jo gát nem érin ti a föld hasz ná la ti szer zõ -
dés föld hi va tal hoz tör té nõ be je len té sé nek kö te le zett sé ge.
Ez ugyan is a ter mõ föld tu laj do no sát sem a szer zõ dés kö tés -
ben, sem a szer zõ dés tí pu sá nak, a tar tal má nak a meg ha tá -
ro zá sá ban, és a szer zõ dõ fél ki vá lasz tá sá ban nem korlá -
tozza.

A föld hasz ná la ti nyil ván tar tás a ter mõ föld hasz ná la tá ra
vo nat ko zó jo gok és té nyek re giszt rá lá sá ra szol gál, ezért a
vál to zás be je len té sé re szük ség van annak ér de ké ben, hogy 
a nyil ván tar tás va ló ban egyez zen a tény le ges ál la pot tal.

A föld hasz ná la ti nyil ván tar tás 2000. ja nu ár el se jei be -
ve ze té sé nek egyik fon tos in do ka az volt, hogy ne csak a
ter mõ föld re vo nat ko zó tu laj do ni vi szo nyok, ha nem a föld -
hasz ná lat is kö vet he tõ, annak jog sze rû sé ge el len õriz he tõ
le gyen, a ter mõ föld höz kap cso ló dó jo gok és kö te le zett sé -
gek ala nya ugyan is leg több eset ben a föld hasz ná ló. A föld -
hasz ná la ti nyil ván tar tás va la mennyi jog cím sze rin ti ter mõ -
föld hasz ná la tot re giszt rál ja. Az Euró pai Unió ke re té ben
mû kö dõ Kö zös Ag rár po li ti ka (KAP) mû köd te té se, az
 uniós tá mo ga tá sok szi go rú el len õr zé si rend szert igé nyel -
nek, a KAP ke re té ben al kal ma zott köz vet len ter me lõi tá -
mo ga tá sok fo lyó sí tá sá nak el en ged he tet len fel té te le a föld -
hasz ná la ti nyil ván tar tás léte.

Mind ezek ér de ké ben in do kolt a hasz ná la ti szer zõ dés
be je len té sé re kö te le zés, és annak el mu lasz tá sa ese tén a
szer zõ dés ér vény te len sé gé nek a meg ál la pí tá sa.

Nem sér ti a ki lá tás ba he lye zett jog kö vet kez mény az
Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó jog ál la mi ság el -
vét sem. A jog hát rány a kö te le zet tek (a föld hasz ná lók)
szá má ra elõ re lát ha tó, emel lett, „[m]in den szank ci ó nak va -
la mi lyen mér ték ben van olyan ha tá sa, hogy az oko zott hát -
ránnyal vissza tart ha son ló cse lek mé nyek tõl. (Je len eset -
ben a tör vény ben fog lalt kö te le zett ség nem-tel je sí té sé tõl.)
E miatt a pol gá ri jogi szank ci ók nem te kint he tõk
alkotmány elle neseknek”. [57/2001. (XII. 5.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2001, 484, 505.]

7. Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány sér tést ki -
fog ásol az in dít vá nyo zók egyi ke, mond ván az Ország -
gyûlés el mu lasz tot ta meg al kot ni a Termõföldtör vény
26.  §-ában fog lalt bir tok ren de zé si tör vényt. Az Al kot -
mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb -
biak ban: Abtv.) 49.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra
ak kor ke rül het sor, ha a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel -
ha tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta 
és ezzel alkot mány elle nességet idé zett elõ. A két fel té tel -
nek te hát: a jog al ko tó mu lasz tá sá nak és az en nek foly tán
elõ idé zett alkot mány elle nes hely zet nek együt te sen kell
fenn áll nia. [22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990,
83, 86.; 1395/E/1996. AB ha tá ro zat, ABH, 1998, 667,
669.; 35/1999. (XI. 26.) AB ha tá ro zat; ABH 1999, 310,
317.; 6/2001. (III. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 93, 103.;
49/2001. (XI. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 351, 355.]

A Termõföldtör vény 26.  §-ában a jog al ko tó úgy ren del -
ke zett, hogy az ál ta lá nos bir tok ren de zés rõl kü lön tör vény
meg al ko tá sa szük sé ges. E tör vény hatályba lépéséig a
Termõföldtör vény ben biz to sí tott bir tok össze vo ná si célú
ön kén tes föld cse re az, amely a tu laj do no sok szét szórt
föld je i nek az össze vo ná sát szol gál ja. A Termõföldtör vény
te hát csu pán az ön kén tes föld cse ré rõl szól, a föld bir tok -
ren de zés eset le ges köz igaz ga tá si meg ol dá sá ról, az ún. ta -
go sí tás ról nem. A föld bir tok po li ti ka meg ha tá ro zá sa az Or -
szág gyû lés re és a Kor mány ra tar to zik, azt az Alkot mány -
bíró ság csu pán al kot má nyos sá gi szem pont ból vizs gál hat -
ja. Je len ügy ben a tör vényhozó a Termõföldtör vény
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26.  §-ában maga dön tött úgy, hogy a bir tok ren de zés rõl kü -
lön tör vény ben ren del ke zik. A bir tok ren de zés rõl  szóló tör -
vény meg al ko tá sa azon ban az Al kot mány ból kényszerí -
tõen nem kö vet ke zik, alkot mány elle nes hely zet te hát nem
jött lét re annak kö vet kez té ben, hogy a jog al ko tó 1994 óta
nem tel je sí tet te a sa ját maga szá má ra elõ írt jog al ko tá si kö -
te le zett sé get.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság a Termõ föld -
tör vény 26.  § (1) be kez dé sé vel kap cso lat ban be nyúj tott,
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál -
la pí tá sát kez de mé nye zõ in dít ványt el uta sí tot ta.

8. Az in dít vá nyo zók vé gül a Termõföldtör vény záró
ren del ke zé sei kö zül ket tõt [90.  § (1) be kez dés g) pont,
90.  § (2) be kez dés b) pont] tá mad tak, mond ván a fel ha tal -
ma zás alap ján szü le tett kor mány ren de let [R.1.] és a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz te ri ren de let
[105/1999. (XII. 22.) FVM ren de let] olyan jog te rü le tet
sza bá lyoz, amely ben tör vényi szin tû sza bá lyo zás ra vol na
szük ség.

Az Alkot mány 35.  § (2) be kez dé se sze rint a Kor mány a
maga fel adat kör ében ren de le te ket bo csát ki és ha tá ro za tot
hoz. A Jat. 7.  §-a pe dig úgy ren del ke zik, hogy a Kor mány
az Al kot mány ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében, ille tõ leg
tör vény ben vagy tör vényerejû ren de let ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján ad ki ren de le tet. A Termõföldtör vény 90.  §
(1) be kez dés g) pont já ban a csa lá di gaz da sá gok lét re ho zá -
sá ra, nyil ván tar tás ba vé te lé re és mû köd te té sé re vo nat ko zó
anya gi és el já rá si sza bá lyok meg al ko tá sá ra ka pott fel ha tal -
ma zást.

Az Alkot mány 37.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
alap ján a Kor mány tag jai fel ada tuk el lá tá sa kö ré ben ren de -
le te ket ad hat nak ki. Ezt rész le te zen dõ ren del ke zik a Jat.
8.  § (1) be kez dé se úgy, hogy a mi nisz ter fel adat kör ében és
tör vény ben, tör vényerejû ren de let ben vagy kor mány ren -
de let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján ad ki ren de le tet.

Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint a
Termõföldtör vény fel ha tal ma zó ren del ke zé se i ben fog lalt
sza bá lyo zá si kö te le zett ség nem von ha tó az Al kot mány ban 
meg ha tá ro zott alap ve tõ jo gok sza bá lyo zá sá nak kö ré be, és
a 90.  § (1) be kez dés g) pont, valamint a 90.  § (2) be kez dés
b) pont sem a Jat. 15.  § (2) be kez dé sé be üt kö zõ mó don ad
fel ha tal ma zást alap ve tõ jo gok és kö te les sé gek ren de le ti
sza bá lyo zá sá ra. Az Alkot mány bíró ság ezért e két ren del -
ke zést tá ma dó in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

9. Az Alkot mány bíró ság ezt köve tõen a 2001. évi
CXVIII. tör vény ál tal az Ámt.-be ke rült ren del ke zé sek
[25.  § (6), (7) be kez dé sek] al kot má nyos sá gi vizs gá la tát
vé gez te el.

A szö vet ke ze ti va gyon va gyon ne ve sí tés út ján tör té nõ
fel osz tá sá ról az Ámt. ren del ke zett, amely spe ci á lis sza bá -
lyo kat ál la pí tott meg a szö vet ke ze tek tu laj do ná ban, illetve
hasz ná la tá ban álló ter mõ föl dek fel osz tá sá ról (13–27. §). A 
szö vet ke ze ti va gyon át ala kí tá sa össze kap cso ló dott a kár -
pót lá si fo lya mat tal. A ter mõ föld-tu laj don át ala kí tá sá ról

ren del ke zett a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az
ál lam ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul
oko zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény (a továb biak ban: Kptv.). A Kptv. ter mõ -
föld re vo nat ko zó sza bá lya i nak a vég re haj tá sa után és a
Kptv. sze rin ti ár ve rés le bo nyo lí tá sa után meg ma ra dó, szö -
vet ke ze ti tu laj don ban lévõ föl det az Ámt. 25.  §-a alap ján a
ta gok és – a köz gyû lés dön té se alap ján – az egyéb jo go sul -
tak tu laj do ná ba kell adni. A szö vet ke ze te ket a ma rad vány -
föld je ik fel osz tá sá ra ösz tön zõ Ámt. 25.  § (6) be kez dé se
úgy ren del ke zik, hogy ha a szö vet ke zet a föld ki adás be fe -
je zé sét kö ve tõ 60 na pon be lül nem adja a ta gok és az al kal -
ma zot tak tu laj do ná ba a Kptv. sze rin ti, ár ve rés re való ki je -
lö lés sel nem érin tett, to váb bá az ár ve rés le bo nyo lí tá sa után 
meg ma ra dó szö vet ke ze ti hasz ná lat ban lévõ föl det, ak kor a 
ma rad vány föl dek a tör vény ere jé nél fog va a ma gyar ál lam
tu laj do ná ba ke rül nek és az NFA ke ze li azo kat. A 25.  §
(7) be kez dés alap ján azon ban a jo go sult sá gát iga zo ló sze -
mély az NFA föld kész le té bõl ter mõ föl det igé nyel het vagy
4000 Ft/AK ér té kû kár ta la ní tá si össze get kö ve tel het. A tu -
laj do ni igény jo go sult ja ugyan is nem maga a szö vet ke zet,
ha nem a va gyon ne ve sí tés sza bá lyai sze rin ti jo go sult sá gát
meg fele lõen iga zo ló tag vagy al kal ma zott. „A szö vet ke ze -
tek át ala ku lá sá ról  szóló tör vény alap ján a szö vet ke ze ti tag, 
aki nek tu laj don jo ga a szö vet ke zet be való be lé pés sel nem
szûnt meg, illetve a szö vet ke ze ti tör vény alap ján most ke -
let ke zik, jo go sult el dön te ni, hogy föld tu laj do nán to vább ra
is a szö vet ke zet ke re tei kö zött vagy ön ál ló an kí ván gaz dál -
kod ni. Ha nem kí ván a szö vet ke zet ben ma rad ni, és a föld -
jét ki ké ri, ak kor nem ‘el vett’ föld jét kap ja vissza, ha nem
meg lé võ föld tu laj do ná val ren del ke zik.” [elõ ször lásd
238/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 598–599.]

Mind ezek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a szö vet ke ze ti
tu laj don el vo ná sá ról nincs szó, kö vet ke zés kép pen az
Alkot mány bíró ság az Ámt. 25.  § (6) és (7) be kez dé se it tá -
ma dó in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

10. Az R.1. 4.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já val és az 5.  § 
(2) be kez dés b) pont já val szem ben fel ho zott ér vek sze rint
e ren del ke zé sek ön ké nye sen tesz nek kü lönb sé get „a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõk egy szû kebb, ho mo gén – õs ter me -
lõi – cso port ján be lül, de az összes me zõ gaz da sá gi ter me -
lõn be lül is”. Emel lett, az in dít vá nyo zó sze rint e ren del ke -
zé sek kor lá toz zák a csa lá di gaz dál ko dó vál lal ko zá si sza -
bad sá gát is.

Az R.1. 4.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján az FM
hi va tal a csa lá di gaz da sá got ak kor ve szi nyil ván tar tás ba,
ha a csa lá di gaz dál ko dó nyi lat ko zik ar ról, hogy a
Termõföldtör vény sze rint élet hi va tás sze rû en vég zi a me -
zõ gaz da sá gi és ki egé szí tõ te vé keny sé get. Az 5.  § (2) be -
kez dés b) pont ja alap ján pe dig az FM hi va tal tör li a nyil -
ván tar tás ból a csa lá di gaz da sá got, ha nem tett ele get azon
fel té tel nek, hogy élet hi va tás sze rû en vé gez me zõ gaz da sá gi 
és me zõ gaz da sá gi ki egé szí tõ te vé keny sé get.
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Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy az R.1.
imént idé zett ren del ke zé sei nem sér tik az Alkot mány 9.  §
(2) be kez dé sé ben biz to sí tott vál lal ko zás jo gát, ezek
ugyan is nem le he tet le ní tik el a csa lá di gaz dál ko dó vá vá -
lást, csu pán bi zo nyos fel té tel hez kö tik a tá mo ga tás jut ta tá -
sát. E fel té tel nem va ló sít hat meg az Alkot mány 70/A.  §
(1) be kez dé sé ben ti lal ma zott sze mé lyek kö zöt ti hát rá nyos
meg kü lön böz te tést. Az R.1. ki fo gás olt ren del ke zé sei meg -
fe lel nek e kö ve tel mény nek, azok alap ján ugyan is min den
egyes me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki vál lal ja, hogy élet hi va -
tás sze rû en vé gez me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get, (vagyis
az e te vé keny ség bõl szár ma zó net tó ár be vé te le/be vé te le,
illetve jö ve del me az összes net tó jö ve del mé nek leg alább
az öt ven szá za lé ka) jo go sult a csa lá di gaz dál ko dó kat meg -
il le tõ ki emelt tá mo ga tás ra.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta az
R.1. 4.  § (2) be kez dés a) pont ja és 5.  § (2) be kez dés
b) pont ja meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít ványt.

11. Al kot mány jo gi össze füg gés hi á nya  miatt el uta sí tot -
ta az Alkot mány bíró ság azt az in dít vá nyi ki fo gást, amely
az R.2. 4.  § 2. mon da tá ban ta lál ha tó „rang sor” ki fe je zést,
és az e ren del ke zés re vissza uta ló 6.  § (1) be kez dés meg -
sem mi sí té sét az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel 
kér te.

12. Vissza uta sí tot ta az Alkot mány bíró ság az in dít vá -
nyok nak azt a ré szét, ame lyek ben az in dít vá nyo zók jog -
sza bá lyi ren del ke zés és a vo nat ko zó al kot má nyos sza ka -
szok pon tos meg je lö lé se nél kül kér ték a Földalaptör vény
és az R.1. egé sze alkot mány elle nességének a meg ál la pí tá -
sát és meg sem mi sí té sét. Vissza uta sí tot ta az Alkot mány -
bíró ság a földtör vényt mó do sí tó 2001. évi CXVIII. tör -
vény 7.  § (1) be kez dé sét tá ma dó in dít ványt is, az in dít vá -
nyo zó ugyan is a ki fo gás olt ren del ke zés re vo nat ko zó an
– annak mi nõ sí té sén túl – nem ter jesz tett elõ ké rel met az
Al kot mány bí ró ság hoz, így az Alkot mány bíró ság az Abtv.
22.  § (1) be kez dé se alap ján a fel ve tést ha tá ro zott ké re lem
hi á nyá ban nem te kin tet te ér dem ben el bí rál ha tó in dít vá nyi
elem nek.

13. Az Alkot mány bíró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és
annak köz zé té te lé rõl  szóló mó do sí tott és egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (a továb biak -
ban: Ügy rend) 29.  § b) pont ja alap ján, ha tás kö re hi á nyá -
ban vissza uta sí tot ta az Alkot mány bíró ság azt az in dít -
ványt, amely a Földtör vény 12/F.  § egyes be kez dé sei he -
lyes sor rend jé nek a meg ál la pí tá sát kér te. Vé gül vissza uta -
sí tot ta az Alkot mány bíró ság azt az in dít ványt is, amely a
Termõföldtör vény 3.  § h), i) és j) pont ja it érin tõ jo gal kal -
ma zói gya kor la tot sé rel mez te, az Al kot mány bí ró ság nak
ugyan is nincs ha tás kö re a jog sza bá lyo kat ér tel me zõ köz -
igaz ga tá si és bí rói gya kor lat fe lül vizs gá la tá ra.

14. A Ma gyar Köz tár sa ság 2001–2002. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról

ren del ke zõ 2002. évi XXIII. tör vény je len tõs mér ték ben
meg vál toz tat ta a Termõföldtör vény 10. és 21.  §-ait. Ta nya
és ter mõ föld el adá sa ese tén a Termõföldtör vény 2001. de -
cem ber 31-ig ha tá lyos 10.  §-a a volt ha szon bér lõ, fe les bér -
lõ, ré szes mû ve lõ szá má ra ga ran tált elõ vá sár lá si jo got, a
21.  § pe dig a volt ha szon bér lõ szá má ra biz to sí tott elõ ha -
szon bér le ti jo got, ab ban az eset ben, ha a tu laj do nos a ha -
szon bér le ti szer zõ dést nem azon na li ha tállyal mond ta fel.
Ezt az elõ írást mó do sí tot ta 2002. ja nu ár el se jei ha tállyal a
2001. évi CXVII. tör vény, amely ter mõ föld és ta nya el adá -
sa ese tén az elõ vá sár lá si és elõ ha szon bér le ti jo got elsõ he -
lyen a csa lá di gaz dál ko dó nak, illetve a gaz dál ko dó csa lád
tag ja i nak tar tot ta fenn, és csak a ha to dik he lyen, a ma gyar
ál la mot köve tõen él he tett elõ vá sár lá si jo gá val a ha szon -
bér lõ, a fe les bér lõ és a ré szes mû ve lõ, illetve elõ ha szon bér -
le ti jo gá val a volt ha szon bér lõ. Mint hogy e ren del ke zést az 
Or szág gyû lés a 2002. évi XXIII. tör vénnyel mó do sí tot ta,
az elõ vá sár lá si jog ra jo go sul tak sor rend jé ben is mét elsõ
he lyen em lít ve a ha szon bér lõt, fe les bér lõt és ré szes mû ve -
lõt, az elõ ha szon bér le ti jog rang so rá ban pe dig a volt ha -
szon bér lõt, az Alkot mány bíró ság a Termõföldtör vénynek
az in dít vány be nyúj tá sa kor ha tály ban lévõ, de az al kot -
mány bí ró sá gi el já rás ide jén már ha tály ta lan 10.  §-a,
21.  §-a és a 13.  § (1)–(5) be kez dé sei al kot má nyos sá gi vizs -
gá la tá ra in dult el já rást meg szün tet te.

Az in dít vá nyok be nyúj tá sát köve tõen a 2002. évi
XXIV. tör vény 2.  § (2) be kez dé se és a 2005. évi CLXXV.
tör vény 2.  §-a mó do sí tot ta a Földalaptör vény 2.  § (2) be -
kez dé sét, és a föld bir tok po li ti ka el ve it az új sza bá lyo zás
sze rint or szág gyû lé si ha tá ro zat ál la pít ja meg, az Alkot -
mány bíró ság el já rá sát e te kin tet ben meg szün tet te. A 2002. 
évi XXIV. tör vény 9.  §-a mó do sí tot ta a Földalaptör vény
13.  § (2) be kez dé sét is. Ugyan ezen ok ból, a jog sza bály ha -
tá lyon kí vül he lye zé se  miatt szün tet te meg az Alkot mány -
bíró ság a Földalaptör vény 6.  § (1) be kez dés e) pont já nak, a 
Földtör vény 12/F.  § (4) be kez dés má so dik mon da tá nak, az 
R.1. 10.  § (1) be kez dés d) pont já nak, az R.2. 8.  § má so dik
mon da tá nak, az R.3. 6.  § (3) be kez dé sé nek és a H.1.,
valamint a H.2. egé szé nek az al kot má nyos sá gi vizs gá la tá -
ra irá nyuló el já rást. [Ügy rend 31.  § a) pont]

15. Az Ügy rend 31.  § e) pont ja alap ján szün tet te meg
az Alkot mány bíró ság a Földalaptör vény 21.  §-a alkot -
mány elle nességének a meg ál la pí tá sá ra irá nyuló el já rást. A 
Földalaptör vény 21.  §-a fel ha tal ma zást ad a Kor mány szá -
má ra, hogy ren de let ben ál la pít sa meg az NFA va gyon nyil -
ván tar tá sá nak, va gyon ke ze lé sé nek és hasz no sí tá sá nak
rész le tes sza bá lya it. Az in dít vá nyo zók sze rint a Kor mány
nem tett ele get a fel ha tal ma zó ren del ke zés nek, mert ren de -
let he lyett ha tá ro zat ban sza bá lyoz ta az NFA-ba tar to zó ter -
mõ föl dek hasz no sí tá sát. Az in dít vány be nyúj tá sát köve -
tõen ha tá lyát vesz tet te az in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt
H.2., je len leg a Földalaptör vény 21.  §-ában fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján a 254/2002. (XII. 23.) Korm. ren de let
sza bá lyoz za az NFA va gyon nyil ván tar tá sá nak, va gyon ke -
ze lé sé nek és hasz no sí tá sá nak rész le tes sza bá lya it. Az
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Alkot mány bíró ság ezért az Ügy rend 31.  § e) pont ja alap -
ján, az oka fo gyot tá vált in dít vá nyi ké re lem  miatt szün tet te
meg az el já rást.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án alapul.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 21.

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

Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

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

elõ adó alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 48/B/2002.

Dr. Tersz tyánsz ky né dr. Vas adi Éva alkot mány bíró
külön véleménye

1. Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ
rész e 1. pont já ban fog lal tak kal, azaz a Földalaptör vény
8.  § (3) be kez dé se alkot mány elle nessé nyil vá ní tá sá val és
ezzel össze füg gés ben a ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi
24. tör vényerejû ren de let 4.  § (1) be kez dé sé nek p) pont ja
meg sem mi sí té sé vel.

Az Alkot mány ki sa já tí tá si sza bá lya – mint azt az Alkot -
mány bíró ság a 21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro za tá ban (ABH
1990, 73.) le szö gez te – olyan ga ran ci á lis sza bály, amely a
tu laj don nak nem csak egye di ha tó sá gi ak tus sal, ha nem tör -
vénnyel való el vo ná sá ra is irány adó. Az Alkot mány
13.  §-ának (2) be kez dé se a tu laj don el vo ná sá nak fel té te le -
ként szab ja meg – a kár ta la ní tás mel lett – azt, hogy erre
csak ki vé te le sen ke rül jön sor, ha a köz ér dek ezt meg kö ve -
te li. A köz ér dek ál tal meg kö ve telt, ki vé te les kö rül mény je -
len ti eb ben az eset kör ben az alap ve tõ jog kor lá to zá sá nak
kény sze rí tõ okát. En nek meg fele lõen a tu laj don el vo ná sá -
nak ese te i ben az al kot má nyos sá gi vizs gá lat arra irá nyul,
hogy in do kolt-e a köz ér dek re való hi vat ko zás, valamint,
hogy a köz ér de kû nek mi nõ sí tett meg ol dás nem sért-e va la -
mely más al kot má nyos jo got is [64/1993. (XII. 22.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1993, 373, 382.].

Ki sa já tí tás nál az Alkot mány 13.  §-ának (2) be kez dé se
alap ján a tu laj don vé del mét szol gál ja annak vizs gá la ta,
hogy a köz ér dek meg lé te ese tén is fenn áll-e a ki vé te les ség
kö ve tel mé nye. Ez adott eset ben annak el len õr zé sét je len ti,
hogy a köz ér de kû célt an nál az in gat lan nál in do kolt-e
meg va ló sí ta ni, amely re a ki sa já tí tást ké rik (479/B/1993.
AB határozat, ABH 1993, 665, 667–668.).

Egyet ér tek az zal, hogy a ki sa já tí tás a tu laj don köz jo gi
esz kö zök kel tör té nõ el vo ná sa, ezért a tu laj don hoz való jog
vé del me ér de ké ben szi go rú al kot má nyos ga ran ci ák kal kö -
rül bás tyá zott el já rás, amely nek le he tõ sé gét és fel té te le it
maga az Alkot mány sza bá lyoz za. El fo ga dom, hogy az
Alkot mány köz ér de kû ség fenn ál lá sa ese tén is csak ki vé te -
le sen te szi le he tõ vé a ki sa já tí tást. Egyet ér tek az zal, hogy a
ki vé te les ség elõ írása a ki sa já tí tás le he tõ sé gé nek to váb bi
al kot má nyos kor lá to zá sát je len ti. Úgy gon do lom, hogy a
ki vé te les ség ér vé nye sü lé sé nek biz to sí té ka az a sza bály,
mely sze rint in gat lan tu laj don jo gát ki sa já tí tás sal csak ak -
kor le het meg sze rez ni, ha az adás vé tel út ján nem le het sé -
ges, és a ki vé te les ség ga ran ci á ját je len ti az az elõ írás is,
amely a ki sa já tí tá si ha tó ság kö te le zett sé gé vé te szi annak
vizs gá la tát, hogy a köz ér de kû célt a ki sa já tí ta ni kért in gat -
la non in do kolt-e meg va ló sí ta ni. A ki vé te les ség el vét sér te -
né to váb bá a 27/1991. (V. 20.) AB ha tá ro zat (ABH 1991,
73.) ér tel mé ben az olyan ál lam i tu laj don szer zés, a tu laj do -
no sok jo gá nak kor lá to zá sa, tu laj don tár gya ik el vé te le,
amely em be rek, tár sa dal mi cso por tok meg bé lyeg zé sén,
bár mi fé le diszk ri mi ná ci ó ján alap szik. Nem le het szó ki vé -
tel rõl ak kor sem, ami kor az ál lam ha tal mi po zí ci ó ból, ex
lege, a ma gán tu laj don túl nyo mó ré szé nek fel szá mo lá sá ról
ren del ke zik, pl. ál ta lá nos ság ban a ház in gat la nok tu laj don -
ba vé te lé rõl, ipar vál la la tok tu laj don ba vé te lé rõl, ipar i és
köz le ke dé si vál la la tok tu laj don ba vé te lé rõl; a ma gán tu laj -
don csak nem tel jes fel szá mo lá sa nem te kint he tõ köz ér de -
kû nek sem. A je len eset ben azon ban nem er rõl van szó.

2. A ki sa já tí tás le he tõ sé gé re vo nat ko zó sza bá lyok ér -
tel mez he tõk úgy is, mint a ter mõ föld tu laj don meg szer zé -
sé hez fû zõ dõ, ere de ti, át szál lás ko ri te her, a köz ér de kû cé -
lok (meg fe le lõ bir tok mé ret ki ala kí tá sa, szo ciá lis cé lok a
vi dé ki fõ fog lal ko zás és szak sze rû en foly ta tott me zõ gaz da -
sá gi te vé keny ség elõ se gí té se ér de ké ben, te lek spe ku lá ció
meg gát lá sa) ér vé nye sí té se ér de ké ben. Jól le het a tu laj don -
szer zés sel egy ide jû ter he lés ál ta lá ban fe les le ges sé te szi
annak vizs gá la tát, hogy a tu laj don tár gyá nak, a ter mõ föld -
nek a sa já tos sá gai nem ten nék-e egyéb ként is al kot má -
nyos sá a tu laj dont szer zõk tu laj don jo gá nak el vo ná sát ki sa -
já tí tás út ján, a több sé gi ha tá ro zat ban alkot mány elle nessé
nyil vá ní tott sza bály alap ján, a je len eset ben a vizs gá ló dás -
nak az in dít vá nyok el uta sí tá sá hoz kel lett vol na ve zet nie.

A Földalaptör vény ki sa já tí tást en ge dõ sza bá lya ter mõ -
föld re vo nat ko zik. A ter mõ föld tu laj don jo ga meg szer zé se
te kin te té ben a Termõföldtör vény kü lön fé le kor lá to kat ál lít 
fel. A ter mõ föld re vo nat ko zó sza bá lyok vizs gá la ta kor ab -
ból a tény bõl kell ki in dul ni, hogy a föld mint ter mé sze ti
tárgy kor lá to zott mér ték ben áll ren del ke zés re: nem sza po -

2006/20. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1597



rít ha tó és nem he lyet te sít he tõ. Eb bõl adó dik, hogy a ter -
mõ föld nél a tu laj don hoz ju tás le he tõ sé gé nek egyen lõ esé -
lye ne he zeb ben te remt he tõ meg, mint más, elv ben kor lát -
la nul ren del ke zés re álló ja vak nál. A ter mõ föld a me zõ gaz -
da sá gi ter me lés alap ja. A tu laj do ni, bir tok lá si, hasz ná la ti
vi szo nyok, a föld vé del mé nek sza bá lyai ki ala kí tá sá ban
meg ha tá ro zó, hogy az ál lam mi lyen ag rár po li ti kát kö vet,
mi lyen cé lo kat ér vé nye sít. Ha zánk nak az Euró pai Kö zös -
sé gek tag ja ként fi gye lem mel kell len nie arra is, hogy az
Euró pai Kö zös sé gek ag rár po li ti ká ja nem csak gaz da sá gi,
de szo ciá lis cé lo kat is ér vé nye sít, és nem tá mo gat ja az
olyan me zõ gaz da sá gi üze me ket, ame lyek nem je len tik a
fõ fog lal ko zás sze rû en, szak sze rû en foly ta tott me zõ gaz da -
sá gi te vé keny ség eg zisz ten ci á lis fel té te lét.

Ál ta lá ban úgy tart ják, hogy a ter mõ föl dek tu laj do no si és 
hasz ná la ti vi szo nya i nak vo nat ko zá sá ban a fõ vá lasz tó vo -
nal egy fe lõl a me zõ gaz da ság ban dol go zó, más fe lõl az
azon kí vü li föld tu laj do no sok kö zött hú zó dik. Ez utób bi ak
jel lem zõ en nem ren del kez nek ter me lé si té nye zõk kel, a
föl det ter me lés út ján nem ké pe sek hasz no sí ta ni, ezért csu -
pán a ha szon bér let tel el ér he tõ jö ve de lem szer zés re, ille tõ -
leg te lek spe ku lá ci ók ra tö re ked nek. A ked ve zõt len bir tok -
struk tú ra, a bir tok kon cent rá ció el ke rü lé sé re a leg több nyu -
gat-eu ró pai or szág ban szer zé si kor lá to kat al kal maz nak a
bir tok ma xi mum mel lett (te hát pl. meg kö tik, hogy a meg lé -
võ üzem hez egy jog ügy let tel leg fel jebb mek ko ra és a meg -
lé võ höz ké pest mi lyen tá vol ság ra fek võ te rü let sze rez he tõ
meg), a jog ügy le te ket ha tó sá gi jó vá ha gyás hoz kö tik,
illetve emel lett az el ap ró zó dás el le ni vé de ke zés ér de ké ben
is kü lön fé le jogi konst ruk ci ó kat al kal maz nak, pl. az örök -
lést csak egy örö kös ja vá ra en ge dik meg. A Földtör vény
is me ri a bir tok ma xi mum in téz mé nyét, de Ma gyar or szá gon 
– Nyu gat-Eu ró pa szá mos or szá gá val el len tét ben – nincs
bir tok mi ni mum.

Az ál lam nak szá mos jogi esz köz áll ren del ke zé sé re a kí -
vánt ag rár po li ti ka, bir tok struk tú ra meg va ló sí tá sá nak elõ -
se gí té sé re. Ezek egyi ke az elõ vá sár lá si jog ra vo nat ko zó
sza bá lyo zás. A most vizs gált ki sa já tí tás le he tõ sé ge nem áll 
fenn ab ban az eset ben, ha a ter mõ föl det elõ vá sár lás ra jo -
go sult sze rez te meg. A ki sa já tí tás az elõ vá sár lá si jog ér vé -
nye sü lé sé hez kap cso ló dik és az ál lam nak arra ad le he tõ sé -
get, hogy bir tok po li ti ká já nak az elõ vá sár lá si jog gya kor lá -
sa hi á nyá ban is ér vényt sze rez hes sen. Az elõ vá sár lá si jog -
ra vo nat ko zó sza bá lyok meg al ko tá sá val a jog al ko tó azt
jel zi, hogy mi lyen ala nyi kör szá má ra kí ván ja a gaz dál ko -
dás hoz szük sé ges ter mõ föld te rü le tet biz to sí ta ni, illetve
má sik ol dal ról, mi lyen ala nyi kör szá má ra ne he zí ti vagy
aka dá lyoz za a ter mõ föld tu laj do ná nak meg szer zé sét.
2001-ben a Földtör vény elõny ben ré sze sí tet te az ún. csa lá -
di gaz dál ko dót, az ál ta la mû velt föld del szom szé dos ter -
mõ föld adás vé te le ese tén. Õt kö vet te a tu laj do nos sal kö zös 
ház tar tás ban élõ csa lád tag, utá na har ma dik he lyen a hely -
ben lakó szom széd, ezt köve tõen a hely ben lakó. Ötö dik
volt a sor ban a Ma gyar Ál lam elõ vá sár lá si joga, bár mi lyen
ter mõ föld el ide ge ní té se ese té ben. Az utol só hely re ke rült
az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá ra jo go sul tak kö zött a ha -

szon bér lõ, a fe les bér lõ és a ré szes mû ve lõ, azaz a tény le ges
föld hasz ná ló.

A jog al ko tó 2002-ben mó do sí tot ta a sza bá lyo zást. A
Földtör vény mó do sí tá sá ra és ezzel a ha tá lyos sza bá lyo zás
be ve ze té sé re a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi
költ ség ve té sé nek mó do sí tá sá hoz kap cso lód va ke rült sor.
A 2002. szep tem ber 2-át köve tõen a föld hi va tal hoz be -
nyúj tott szer zõ dé sek ese té ben az elõ vá sár lá si jo got ille -
tõen elsõ hely re ke rült a ha szon bér lõ, a fe les bér lõ és a ré -
szes mû ve lõ az ál ta la ha szon bé relt ter mõ föld vo nat ko zá sá -
ban. Annak ér de ké ben, hogy ezzel a jog cím mel ne le hes -
sen vissza él ni, több ga ran ci á lis kor lá tot is be épí tett a tör -
vény. A sor rend ben a kö vet ke zõ a hely ben lakó szom széd,
õt pe dig har ma dik he lyen a hely ben lakó kö ve ti. A hely ben 
lakó szom széd és a hely ben lakó ka te gó ri á ján be lül van
egy bel sõ sor rend, amely sze rint ezek kö zül elsõ he lyen az
sze re pel, aki csa lá di gaz dál ko dó, egyé ni me zõ gaz da sá gi
vál lal ko zó vagy õs ter me lõ, vé gül – ha az adott fel té tel jogi
sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve -
zet ese tén áll fenn – az a sze mély, aki a gaz da sá gi tár sa ság -
nak tag ja (adott eset ben hely ben lakó rész vé nye se). És vé -
gül az utol só he lyen sze re pel az elõ vá sár lá si jo gok sor -
rend jé ben a Ma gyar Ál lam a Földalaptör vény alap ján. A
Földalaptör vény mó do sí tá sa rög zí ti azt is, hogy ez a sor -
rend nem ér vé nye sül ak kor, ha kö ze li hoz zá tar to zók kö -
zött tör té nik az át ru há zás, vagy ha kö zös tu laj don ról van
szó. A sza bá lyo zás arra irá nyul, hogy ter mõ föld höz a tény -
le ges föld hasz ná ló, a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get fog -
lal ko zás ként, szak sze rû en foly ta tó sze mély jus son és ne
az, aki a ter mõ föl det nem ter me lés út ján tö rek szik hasz no -
sí ta ni.

Vé le mé nyem sze rint a tu laj don tár gyá nak, a ter mõ föld -
nek a sa já tos sá ga i ra fi gye lem mel, a köz ér de kû cé lok
– ezek kö zött a meg fe le lõ bir tok mé ret ki ala kí tá sa, a vi dé ki
fõ fog lal ko zás és szak sze rû en foly ta tott me zõ gaz da sá gi te -
vé keny ség elõ se gí té se szo ciá lis okok ból is, a te lek spe ku -
lá ció meg gát lá sa – ér vé nye sí té se ha zánk vi szo nyai kö zött
nem kor lá toz za alkot mány elle nesen a tu laj dont szer zõk tu -
laj don jo gát. A vizs gált ki sa já tí tás, kor lá to zott kör ben, a
Földalaptör vény 8.  § (3) be kez dé se sze rint, nem el len té tes
a ki vé te les ség el vé vel. Az Al kot mány bí ró ság nak az in dít -
vá nyo kat tel jes egé szé ben el kel lett vol na uta sí ta nia.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 21.

Dr. Tersz tyánsz ky né dr. Vas adi Éva s. k.,

alkot mány bíró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zik:

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,

alkot mány bíró alkot mány bíró
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Az Alkotmánybíróság
8/2006. (II. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bá lyi ren del ke zés alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyuló bí rói kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a
kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a Nagy ka por -
nak köz ség Ön kor mány za tá nak a sze mé lyes gon dos ko dást 
nyúj tó el lá tá sok ról  szóló 4/1993. (XI. 1.) ren de le te 1.  §
(1) be kez dé se aa) al pont já nak „mun ka na po kon (hét -
fõ– péntek)” szö veg ré sze alkot mány elle nes, ezért azt meg -
sem mi sí ti.

A Nagy ka por nak köz ség Ön kor mány za tá nak a sze mé -
lyes gon dos ko dást nyúj tó el lá tá sok ról  szóló 4/1993.
(XI. 1.) ren de le te 1.  § (1) be kez dé se aa) al pont ja a kö vet -
ke zõ szö veg gel ma rad ha tály ban:

„aa) ét kez te tés, mely áll az idõs, be teg és rá szo ru ló em -
be rek ré szé re napi egy sze ri ebéd biz to sí tá sá ból”

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a Nagy ka por -
nak köz ség Ön kor mány za tá nak a sze mé lyes gon dos ko dást 
nyúj tó el lá tá sok ról  szóló 4/1993. (XI. 1.) ren de le te 1.  §
(1) be kez dé se aa) al pont ja meg sem mi sí tett szö veg ré sze a
Zala Me gyei Bí ró ság elõtt 1.K.22.533/2004. szám alatt fo -
lya mat ban lévõ per ben nem al kal maz ha tó.

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

INDOKOLÁS

I.

A Zala Me gyei Bí ró ság 1.K.22.533/2004. szám alatt fo -
lya mat ban lévõ per ben – az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 38.  §
(1) be kez dé se alap ján – kez de mé nyez te az Alkot mány -
bíró ság el já rá sát.

Az in dít vá nyo zó me gyei bí ró ság alkot mány elle nesnek
ítél te az elõt te fo lya mat ban lévõ per ben al kal ma zan dó,
Nagy ka por nak köz ség Ön kor mány za tá nak a sze mé lyes
gon dos ko dást nyúj tó el lá tá sok ról  szóló 4/1993. (XI. 1.)
ren de le te (a továb biak ban: Ör.) 1.  § (1) be kez dé se
a/aa) pont já nak egé szét. In dít vá nyá nak lé nye ge alap ján
azon ban csak a ki fo gás olt ren del ke zés „mun ka na po kon
(hét fõ–pén tek)” szö veg ré szét ki fo gás ol ta. Kér te ezért a tá -
ma dott ren del ke zés meg sem mi sí té sét, valamint a ren del -

ke zés al kal maz ha tó sá gá nak az em lí tett per ben tör té nõ ki -
zá rá sát.

Az in dít vá nyo zó me gyei bí ró ság ál lás pont ja sze rint az
Ör. ki fo gás olt ren del ke zé se el len té tes a szo ciá lis igaz ga -
tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Szoctv.) 62.  § (1) be kez dé sé vel.

Az in dít vá nyo zó me gyei bí ró ság ki fej tet te, hogy a
Szoctv. 62.  § (1) be kez dé se sze rint a szo ci á li san rá szo rul -
tak nak „leg alább napi egy sze ri me leg ét kez te té sé rõl” kell
gon dos kod ni. A Szoctv. 57.  § (1) be kez dés c) pont ja ér tel -
mé ben az ét kez te tés szo ciá lis alap szol gál ta tás nak mi nõ sül. 
A Szoctv. 86.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rint a te le pü lé si
ön kor mány zat kö te les az ét kez te tést, mint alap szol gál ta -
tást biz to sí ta ni. Eh hez ké pest Nagy ka por nak köz ség Ön -
kor mány za ta, mint te le pü lé si ön kor mány zat az Ör. 1.  §
(1) be kez dés aa) pont ja alap ján az alap el lá tá sok ke re té ben
csak „mun ka na po kon (hét fõ–pén tek)”, te hát „a tör vényi
ren del ke zést szû kít ve” biz to sít ja az ét kez te tést. Az in dít -
vá nyo zó ezért az Ör. ren del ke zé sét a tör vényi ren del ke zés -
sel, mint ma ga sabb szin tû jog sza bállyal el len té tes nek tar -
tot ta. A ma ga sabb szin tû jog sza bállyal el len té tes ön kor -
mány za ti ren de let  miatt pe dig az Alkot mány 44/A.  §
(2) be kez dé sé nek sé rel mét kér te meg ál la pí ta ni.

II.

1. Az Alkot mány érin tett ren del ke zé se:
„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében

ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

2. A Szoctv.-nek az in dít vánnyal érin tett rendelke -
zései:

„56.  § (1) A szo ci á li san rá szo rul tak ré szé re sze mé lyes
gon dos ko dást nyúj tó el lá tást (a továb biak ban: sze mé lyes
gon dos ko dás) az ál lam, valamint az ön kor mány za tok biz -
to sít ják.

(2) A sze mé lyes gon dos ko dás ma gá ban fog lal ja a szo -
ciá lis alap szol gál ta tá so kat és a sza ko sí tott el lá tá so kat.”

„57.  § (1) Szo ciá lis alap szol gál ta tá sok
(...)
c) az ét kez te tés, (...)”
„62.  § (1) Az ét kez te tés ke re té ben azok nak a szo ci á li san 

rá szo rul tak nak a leg alább napi egy sze ri me leg ét ke zé sé rõl
kell gon dos kod ni, akik azt ön ma guk nak, illetve ön ma guk -
nak és el tar tott ja ik ré szé re tar tó san vagy át me ne ti jel leg gel 
nem ké pe sek biz to sí ta ni.

(2) Ét kez te tés ben kell ré sze sí te ni azt az igény lõt, illetve
ál ta la el tar tot tat is, aki kora vagy egész sé gi ál la po ta  miatt
nem ké pes az (1) be kez dés sze rin ti ét ke zés rõl más mó don
gon dos kod ni.

(3) A te le pü lé sen élõ fo gya té kos sze mé lyek, pszichiát -
riai be te gek, haj lék ta lan sze mé lyek vagy szen ve dély be te -
gek ré szé re le he tõ sé get kell biz to sí ta ni az ét kez te tés igény -
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be vé te lé re, illetve se gít sé get kell nyúj ta ni a sa ját la kó he -
lyü kön tör té nõ ét ke zés biz to sí tá sá ra.”

„86.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat kö te les biz to sí ta ni
(...)
b) ét kez te tést, (...)”
„92.  § (1) A he lyi ön kor mány zat a sze mé lyes gon dos ko -

dást nyúj tó el lá tá sok ról, azok igény be vé te lé rõl, valamint a
fi ze ten dõ té rí té si dí jak ról ren de le tet alkot.

(2) Ha tör vény más ként nem ren del ke zik, a he lyi ön kor -
mány zat az (1) be kez dés sze rin ti ren de let ben sza bá lyoz za

a) az ön kor mány zat ál tal biz to sí tott sze mé lyes gon dos -
ko dás for má it;

(...)”

3. Az Ör.-nek az in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé se:
„1.  § (1) Nagy ka por nak köz ség Ön kor mány za ta az aláb -

bi sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis el lá tá si for má -
kat biz to sít ja:

a) Alap el lá tá sok:
aa) ét kez te tés, mely áll az idõs, be teg és rá szo ru ló em -

be rek ré szé re mun ka na po kon (hét fõ–pén tek) napi egy sze ri 
ebéd biz to sí tá sá ból. (...)”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Alkot mány bíró ság ko ráb bi ha tá ro za tá ban össze -
fog lal ta az ön kor mány za ti ren de let al ko tás sza bá lya it, s
azo kat elvi jel leg gel ér tel mez te; esze rint: az „Alkot mány
44/A.  § (1) be kez dés a) pont ja ki mond ja, hogy a he lyi kép -
vi se lõ-tes tü let ön kor mány za ti ügyek ben ön ál ló an sza bá -
lyoz, a 44/A.  § (2) be kez dé se pe dig rög zí ti, hogy a he lyi
kép vi se lõ-tes tü let a fel adat kör ében ren de le te ket al kot hat,
amely nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû jog sza -
bállyal. Az Alkot mány e té te lei az ön kor mány zat ren de let -
al ko tá si sza bad sá gát rög zí tik (amely így az Alkot mány ál -
tal vé dett ön kor mány za ti alap jog), de egy ben meg ha tá roz -
zák a ren de let al ko tá si sza bad ság kor lá ta it is: az ön kor -
mány za ti ren de let nem le het el len té tes ma ga sabb szin tû
jog sza bállyal. Az ön kor mány za ti ren de let al ko tást érin tõ en 
az Ötv. 16.  § (1) be kez dé se ga ran ci á lis jel leg gel rög zí ti,
hogy »A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza bá lyo -
zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá tör -
vény fel ha tal ma zá sa alap ján, annak vég re haj tá sá ra ön kor -
mány za ti ren de le tet alkot.« Az Alkot mány és az Ötv. fen ti
ren del ke zé sei egy más ra vo nat koz ta tott ér tel me zé se so rán
az Alkot mány bíró ság a 17/1998. (V. 13.) AB ha tá ro za tá -
ban elvi él lel ál la pí tot ta meg: »ön ma gá ban véve az, hogy a
tár sa dal mi vi szo nyok meg ha tá ro zott kö rét or szá gos ér vé -
nyû jog sza bály a sza bá lyo zá si kö ré be von ta, nem aka dá lya 
az ön kor mány za ti ren de let al ko tás nak. Ha ugyan is he lyi
köz ügy rõl van szó, az ön kor mány za ti tes tü let köz vet le nül
az Alkot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö -
ré ben – kü lön tör vényi fel ha tal ma zás hi á nyá ban is – jo go -
sult az or szá gos szin tû sza bá lyo zás sal nem el len té tes,

 ahhoz ké pest ki egé szí tõ jel le gû he lyi jog al ko tás ra.« (ABH
1998, 155.)

Az ön kor mány zat ren de let al ko tá si sza bad sá ga te hát
egy részt a tör vény fel ha tal ma zá sá ból ere dõ, a tör vény ke -
re tei kö zöt ti ren de let al ko tás ra vo nat ko zik, más részt mint -
egy »ere de ti«, az Al kot mány ból fo lyó – a he lyi köz ügyek
sza bá lyo zá sá ra ál ta lá ban is irány adó – ren de let al ko tá si
sza bad ság ból áll.” [69/2002. (XII. 17.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 398, 403–404.]

2. A je len ügy tár gyát ké pe zõ, az ét ke zés, mint sze mé -
lyes gon dos ko dást nyúj tó el lá tás ön kor mány za ti sza bá lyo -
zá sa tör vényi fel ha tal ma zá so kon nyug szik.

A Szoctv. 56.  § (1) be kez dé se sze rint a „szo ci á li san rá -
szo rul tak ré szé re sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó el lá tást
(a továb biak ban: sze mé lyes gon dos ko dás) az ál lam,
valamint az ön kor mány za tok biz to sít ják”. A Szoctv. 56.  §
(2) be kez dé se ér tel mé ben a „sze mé lyes gon dos ko dás ma -
gá ban fog lal ja a szo ciá lis alap szol gál ta tá so kat”. A Szoctv.
57.  § (1) be kez dés c) pont já nak meg fele lõen az ét kez te tés
szo ciá lis alap szol gál ta tás nak mi nõ sül. A Szoctv. 86.  §
(1) be kez dés b) pont ja sze rint a te le pü lé si ön kor mány zat
kö te les az ét kez te tést biz to sí ta ni. A Szoctv. 92.  § (1) be -
kez dé se alap ján a he lyi ön kor mány zat „a sze mé lyes gon -
dos ko dást nyúj tó el lá tá sok ról”, töb bek kö zött te hát az ét -
kez te tés rõl, „azok igény be vé te lé rõl, valamint a fi ze ten dõ
té rí té si dí jak ról ren de le tet alkot”. A Szoctv. hi vat ko zott
ren del ke zé sei így kö te le zik Nagy ka por nak köz ség Ön kor -
mány za tát, mint te le pü lé si ön kor mány za tot arra, hogy a
szo ci á li san rá szo rul tak ré szé re nyúj tott sze mé lyes gon dos -
ko dás kö ré ben ét kez te tést biz to sít son, s en nek igény be vé -
te lé rõl ren de le tet al kos son.

A Szoctv. 62.  § (1) be kez dé se az ét kez te tés sel kap cso la -
to san rész le te sen meg ha tá roz za: „Az ét kez te tés ke re té ben
azok nak a szo ci á li san rá szo rul tak nak a leg alább napi egy -
sze ri me leg ét ke zé sé rõl kell gon dos kod ni, akik azt ön ma -
guk nak, illetve ön ma guk nak és el tar tott ja ik ré szé re tar tó -
san vagy át me ne ti jel leg gel nem ké pe sek biz to sí ta ni.” A
Szoctv. 62.  § (2) be kez dé se sze rint: „Ét kez te tés ben kell ré -
sze sí te ni azt az igény lõt, illetve ál ta la el tar tot tat is, aki kora 
vagy egész sé gi ál la po ta  miatt nem ké pes az (1) be kez dés
sze rin ti ét ke zés rõl más mó don gon dos kod ni.” Ezen túl me -
nõ en a Szoctv. 62.  § (3) be kez dé se tá gabb sze mé lyi kör ré -
szé re is gon dos ko dik az ét kez te tés biz to sí tá sá ról. A
Szoctv. 62.  § (1) és (2) be kez dé se sze rint te hát a szo ciá lis
rá szo rul tak nak, illetve az idõ sek nek és be te gek nek „a leg -
alább napi egy sze ri me leg ét ke zé sé rõl” gon dos kod ni kell,
fel té ve, hogy az em lí tett sze mé lyek „azt ön ma guk nak,
illetve ön ma guk nak és el tar tott ja ik ré szé re tar tó san vagy
át me ne ti jel leg gel nem ké pe sek biz to sí ta ni”, illetve nem
ké pe sek ar ról „más mó don gon dos kod ni”.

Az Ör.-t a Szoctv. fen ti ek ben hi vat ko zott fel ha tal ma zó
ren del ke zé sei alap ján, annak vég re haj tá sá ra al kot ta meg
Nagy ka por nak köz ség Ön kor mány za ta. Erre utal az Ör.
pre am bu lu ma is. Az Ör. 1.  § (1) be kez dé se Nagy ka por nak
köz ség Ön kor mány za tá nak a sze mé lyes gon dos ko dást
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nyúj tó szo ciá lis el lá tá si for má it ha tá roz za meg, ezen be lül
az a) pont ban az alap el lá tá sok kö rét. Az alap el lá tá sok ré -
sze ként az Ör. 1.  § (1) be kez dés aa) pont ja biz to sít ja az ét -
kez te tést, „mely áll az idõs, be teg és rá szo ru ló em be rek ré -
szé re mun ka na po kon (hét fõ–pén tek) napi egy sze ri ebéd
biz to sí tá sá ból”.

Az Ör. a Szoctv.-hez ha son ló an az idõs, be teg és rá szo -
ru ló em be rek ré szé re biz to sít ja az ét kez te tést, de a sze mé -
lyi kört érin tõ en nem al kal maz za a Szoctv. 62.  § (1) és
(2) be kez dé se sze rin ti meg szo rí tó fel té te le ket. Az Ör. te hát 
a Szoctv. 62.  § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lal tak nál tá gab -
ban ha tá roz za meg az ét kez te tés re jo go sul tak kö rét. Erre a
he lyi ön kor mány zat nak le he tõ sé ge van, hi szen a he lyi ön -
kor mány zat „jo go sult az or szá gos szin tû sza bá lyo zás sal
nem el len té tes, ah hoz ké pest ki egé szí tõ jel le gû he lyi jog al -
ko tás ra”. [17/1998. (V. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1998,
155.]

Az Ör. 1.  § (1) be kez dés aa) pont ja ugyan ak kor az ét -
kez te tést csak „mun ka na po kon (hét fõ–pén tek)” biz to sít ja.
Ezzel el len tét ben a Szoctv. 62.  § (1) be kez dé se az el lá tot -
tak „leg alább napi egy sze ri me leg ét ke zé sé rõl” való gon -
dos ko dást kö te le zõ vé te szi, mely a Szoctv. 86.  § (1) be kez -
dés b) pont ja sze rint a te le pü lé si ön kor mány zat, vagyis a
je len eset ben Nagy ka por nak köz ség Ön kor mány za tá nak
kö te le zett sé ge. A te le pü lé si ön kor mány zat a min den na pi
ét kez te tés rõl való gon dos ko dá si kö te le zett sé gé nek nem
tesz ele get, ha az ét kez te tést csak mun ka na po kon biz to sít -
ja. Ezért az Ör. 1.  § (1) be kez dés aa) pont já nak „mun ka na -
po kon (hét fõ–pén tek)” szö veg ré sze el len té tes a Szoctv.
62.  § (1) be kez dé sé ben, mint ma ga sabb szin tû jog sza bály -
ban fog lal tak kal. A ma ga sabb szin tû jog sza bállyal el len té -
tes ön kor mány za ti ren de le ti sza bá lyo zás pe dig az Alkot -
mány 44/A.  § (2) be kez dé sé nek sé rel mét ered mé nye zi. Az
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa ered mé nye ként az
Alkot mány bíró ság az Ör. 1.  § (1) be kez dés aa) pont já nak
„mun ka na po kon (hét fõ–pén tek)” szö veg ré szét meg sem -
mi sí tet te. Az Alkot mány bíró ság az alkot mány elle nesnek
ítélt és meg sem mi sí tett ren del ke zés sel kap cso lat ban meg -
ál la pí tot ta, hogy az a Zala Me gyei Bí ró ság elõtt
1.K.22.533/2004. szám alatt fo lya mat ban lévõ per ben nem 
al kal maz ha tó.

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 20.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
elõ adó alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Tersz tyánsz ky né
dr. Vas adi Éva s. k.,

alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 415/B/2005.

Az Alkotmánybíróság
9/2006. (II. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság ön kor mány za ti ren de let ellen be -
nyúj tott al kot mány jo gi pa nasz alap ján meg hoz ta a kö vet -
ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy Sal gó tar -
ján Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé sé nek az ál la tok tar tá sá -
ról  szóló 35/2003. (XI. 27.) Ör. sz. ren de le té nek 20.  §-a
alkot mány elle nes, ezért azt a je len ha tá ro zat ki hir de té se
nap já val meg sem mi sí ti.

2. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy Sal gó tar -
ján Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé sé nek az ál la tok tar tá sá -
ról  szóló 35/2003. (XI. 27.) Ör. sz. ren de le té nek 20.  §-a a
Nóg rád Me gyei Bí ró ság ál tal jog erõ sen be fe je zett
10.K.20.708/2004/10. szá mú ügy ben nem al kal maz ha tó.

3. Az Alkot mány bíró ság Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá -
ros Köz gyû lé sé nek az ál la tok tar tá sá ról  szóló 35/2003.
(XI. 27.) Ör. sz. ren de le té nek 13.  § (1) be kez dé se és 3. szá -
mú mel lék le te ellen be nyúj tott al kot mány jo gi pa naszt el -
uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az al kot mány jo gi pa nasz elõ ter jesz tõ je in dít vá nyá ban
kér te Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé sé nek az
ál la tok tar tá sá ról  szóló 35/2003. (XI. 27.) Ör. sz. ren de le te
(a továb biak ban: Ör.) több ren del ke zé se al kot mány el le -
nes sé gé nek és al kal maz ha tó sá ga ti lal má nak ki mon dá sát a
vele szem ben fo lya mat ban volt, jog erõ sen be fe je zett
ügyek ben.

Az in dít vá nyo zót a Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá ros
 Polgármesteri Hi va tal Ok mány, Igaz ga tá si és Köz te rü -
let-fel ügye le ti Iro dá ja 31.055/2003. szá mú ha tá ro za tá val
kö te lez te rott we i ler faj tá jú ku tyá ja tar tá sá nak meg szün te -
té sé re, tár sas há zi la kó tár sai ál tal be nyúj tott be je len tés
alap ján. Az in dít vá nyo zó a ha tá ro za tot a Nóg rád Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal nál meg fel leb bez te, arra hi vat ko zás -
sal, hogy a ku tya az õ meg él he té sét is biz to sít ja. A Nóg rád
Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal 10.102/2003. szá mú ha tá -
ro za tá val hely ben hagy ta a Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá ros
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Pol gár mes te ri Hi va tal Ok mány, Igaz ga tá si és Köz te rü -
let-fel ügye le ti Iro dá ja 31.055/2003. szá mú ha tá ro za tát. Az 
in dít vá nyo zó ezt köve tõen bí ró ság hoz for dult, s a Nóg rád
Me gyei Bí ró ság ha tá lyon kí vül he lyez te a Nóg rád Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal 10.102/2003. szá mú ha tá ro za tát és
új el já rás ra kö te lez te azt. Ezen ha tá ro zat in do ko lá sa sze -
rint a Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za tá nak
az ál lat tar tás ról  szóló 7/1992. (V. 25.) Ör. sz. ren de le te
16.  § (1) be kez dé se le he tõ vé tet te azt, hogy a pol gár mes ter
mél tá nyos sá gi ala pon en ge dé lyez ze a ku tya tar tást. Ez ál tal
figye lembe le he tett vol na ven ni, hogy a ku tya az in dít vá -
nyo zó meg él he té sé nek biz to sí tá sá hoz szük sé ges.

Ezt köve tõen az in dít vá nyo zó ké re lem mel for dult Sal -
gó tar ján Me gyei Jogú Vá ros pol gár mes te ré hez, hogy mél -
tá nyos sá gi ala pon en ge dé lyez ze rott we i ler faj tá jú ku tyá ja
tar tá sát. 2003. de cem ber 1-jén ha tály ba lé pett az Ör., és
egy ide jû leg ha tá lyát vesz tet te a Sal gó tar ján Me gyei Jogú
Vá ros Ön kor mány za tá nak az ál la tok tar tá sá ról  szóló
7/1992. (V. 25.) Ör. sz. ren de le te. Az in dít vá nyo zó ál tal
ek kor elõ ter jesz tett ké re lem ügyé ben a Sal gó tar ján Me -
gyei Jogú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal Ok mány, Igaz ga tá -
si és Köz te rü let-fel ügye le ti Iro dá ja ho zott ha tá ro za tot
9.943-1./2004. szá mon, s a ké rel met el uta sí tot ta. A ha tá ro -
zat in do ko lá sa sze rint az idõ köz ben ha tály ba lé pett Ör.
20.  §-a alap ján az ál lat tar tá si ügyek ben a jegy zõ jár el, és
az Ör. nem te szi le he tõ vé, hogy a pol gár mes ter mél tá nyos -
sá gi ala pon en ge dé lyez ze a ku tya tar tást. Emel lett az Ör.
13.  §-a ki zár ta nagy tes tû vagy tá ma dó ter mé sze tû ebek tar -
tá sát több la ká sos épü le tek ben, az Ör. 3. szá mú mel lék le te
pe dig a rott we i ler faj tá jú ebe ket mind nagy tes tû, mind tá -
ma dó ter mé sze tû ebek ként so rol ta be. A Sal gó tar ján Me -
gyei Jogú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal Ok mány, Igaz ga tá -
si és Köz te rü let-fel ügye le ti Iro dá ja 9.943-1/2004. szá mú
ha tá ro za tát a Nóg rád Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal
10.199-3/2004. szá mú ha tá ro za tá val hely ben hagy ta.
Ezt köve tõen a Nóg rád Me gyei Bí ró ság
10.K.20.708/2004/10. szá mú íté le té ben kö te lez te az in dít -
vá nyo zót az eb tar tá sá nak meg szün te té sé re, ugyan azon in -
do ko lás alap ján, ame lyen a Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá -
ros Pol gár mes te ri Hi va tal Ok mány, Igaz ga tá si és Köz te rü -
let-fel ügye le ti Iro dá ja 9.943-1./2004. szá mú ha tá ro za ta is
ala pult. Vagyis az Ör. alap ján a jegy zõ jo go sult el jár ni ál -
lat tar tá si ügyek ben, és ki zárt az, hogy a pol gár mes ter mél -
tá nyos sá gi ala pon en ge dé lyez ze az ál lat tar tást.

Az in dít vá nyo zó – in dít vá nyá ban és az Alkot mány bíró -
ság fel hí vá sá ra be nyúj tott in dít vány-ki egé szí té sé ben –
egy részt azt sé rel me zi, hogy az Ör. 13.  § (1) be kez dé se és
3. szá mú mel lék le te több ma ga sabb szin tû jog sza bállyal
el len té tes. Így a tár sas há zak ról  szóló 1997. évi CLVII. tör -
vénnyel. Az Ör 13.  § (1) be kez dé se és 3. szá mú mel lék le te
ugyan is úgy zár ja ki bi zo nyos faj tá jú ebek tar tá sát a több -
la ká sos épü le tek ben, hogy nem tesz kü lönb sé get az ön kor -
mány za ti tu laj do nú és az „ala pí tó ok irat tal ren del ke zõ”
tár sas há zak kö zött. Ezzel az Alkot mány 44/A.  § (2) be kez -
dé sét sér tõ mó don be le avat ko zik a tár sas há zak ma gán éle -
té be és há zi rend jé be, amely az – idõ köz ben ha tá lyon kí vül

he lye zett – tár sas há zak ról  szóló 1997. évi CLVII. tör vény
22.  § d) pont já nak vé del me alatt áll. Az in dít vá nyo zó ál lás -
pont ja sze rint az Ör. „nem vet te figye lembe” a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 98., 100. és
115.  §-ában fog lal ta kat.

Az in dít vá nyo zó sze rint alkot mány elle nes, hogy az Ör.
20.  §-a a jegy zõ re ru ház ta az ál lat tar tá si ügyek ben való ha -
tó sá gi jog kört. Jegy zõ re ugyan is csak tör vény és kor mány -
ren de let te le pít het ha tó sá gi jog kört, ön kor mány za ti ren de -
let nem. Az in dít vá nyo zó ezzel kap cso lat ban a he lyi ön -
kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény (a továb -
biak ban: Ötv.) 9.  §-ára, valamint az Alkot mány 44/A.  §
(2) be kez dé sé re hi vat ko zik.

Az in dít vá nyo zó alkot mány elle nesnek véli az Ör. ál ta la
meg je lölt ren del ke zé se it azért is, mert az Ör. – a jog al ko -
tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vénnyel (a továb biak ban: Jat.) 
is el len té te sen – nem ál la pí tott meg át me ne ti sza bá lyo kat
az ál lat tar tás ra néz ve. Ez az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sét 
sér ti.

Az in dít vá nyo zó kér te az Ör. ál ta la hi vat ko zott ren del -
ke zé sei al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát, meg -
sem mi sí té sét és az ügyé ben való al kal ma zá si ti la lom ki -
mon dá sát. Az in dít vá nyo zó to váb bá iga zol ta, hogy a Nóg -
rád Me gyei Bí ró ság 10.K.20.708/2004/10. szá mú íté le tét
2004. no vem ber 22-én kéz be sí tet ték ré szé re. In dít vá nya
2005. ja nu ár 5-én ér ke zett az Al kot mány bí ró ság hoz,
vagyis az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vé ny (a továb biak ban: Abtv.) 48.  §-ában meg ha tá ro zott
60 na pos ha tár idõn be lül.

II.

Az Alkot mány bíró ság ren del ke zõ rész ben fog lalt dön -
té se az aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé se ken ala pul:

Alkot mány:
„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében

ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

Ötv.:
„7.  § (1) Tör vé ny vagy tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján

kor mány ren de let ki vé te le sen a pol gár mes tert, a fõ pol gár -
mes tert, a me gyei köz gyû lés el nö két ál lam igaz ga tá si ha tó -
sá gi ha tás kör rel ru ház hat ja fel. Tör vé ny vagy kor mány ren -
de let ál lam igaz ga tá si fel ada tot, ha tó sá gi ha tás kört ál la pít -
hat meg a jegy zõ nek, a fõ jegy zõ nek és ki vé te le sen a kép vi -
se lõ-tes tü let hi va ta la ügy in té zõ jé nek is.”

„9.  § (3) A kép vi se lõ-tes tü let egyes ha tás kö re it a pol gár -
mes ter re, a bi zott sá ga i ra, a rész ön kor mány zat tes tü le té re,
a ki sebb sé gi ön kor mány zat tes tü le té re, tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint tár su lá sá ra ru ház hat ja. E ha tás kör
gya kor lá sá hoz uta sí tást ad hat, e ha tás kört vissza von hat ja.
Az át ru há zott ha tás kör to vább nem ru ház ha tó.”

Ptk.:
„98.  § A tu laj do nost meg il le ti a bir tok lás joga és a bir -

tok vé de lem.”
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„100.  § A tu laj do nos a do log hasz ná la ta so rán kö te les
tar tóz kod ni min den olyan ma ga tar tás tól, amellyel má so -
kat, kü lö nö sen szom szé da it szük ség te le nül za var ná, vagy
amellyel jo ga ik gya kor lá sát ve szé lyez tet né.”

„115.  § (1) A tu laj don jo gi igé nyek nem évül nek el.
(2) A tu laj do nos a bir tok vé de lem sza bá lyai sze rint ön -

ha ta lom mal is ki zár hat vagy el há rít hat min den olyan jog -
el le nes be avat ko zást vagy be ha tást, amely tu laj don jo gá -
nak gya kor lá sát aka dá lyoz za, kor lá toz za vagy le he tet len -
né te szi.

(3) A tu laj do nos kö ve tel he ti a jog el le nes be avat ko zás
vagy be ha tás meg szün te té sét, ha pe dig a do log a bir to ká -
ból ki ke rült, kö ve tel he ti a vissza adá sát.”

A tár sas há zak ról  szóló 2003. évi CXXXIII. tör vény
(a továb biak ban: Tht.) ren del ke zé sei:

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

(2) A szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály zat nak – e tör vény
ke re tei kö zött – tar tal maz nia kell:

(...)
c) a tár sas há zi la kó épü let há zi rend jé re, (...)

vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.”
„26.  § (1) A szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály zat ban meg

kell ha tá roz ni a kü lön tu laj do non be lü li épí té si-sze re lé si
mun ka, és a zaj jal járó más te vé keny ség vég zé sé nek a lak -
ha tás nyu gal mát szol gá ló sza bá lya it (a továb biak ban: há -
zi rend); e sza bá lyok nem le het nek el len té te sek az épí tés re,
ille tõ leg a zaj szint ha tár ér té ké re a la kó épü let te kin te té ben
irány adó kü lön jog sza bá lyok ren del ke zé se i vel.

(2) A kö zös ség a há zi rend ben meg ha tá roz za a kö zös tu -
laj don ban lévõ épü let ré szek, te rü le tek és he lyi sé gek hasz -
ná la tá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat is.”

Ör.:
„13.  § (1) Több la ká sos épü let ben a nagy tes tû vagy tá -

ma dó ter mé sze tû eb tar tá sa ti los!
Ezen épü le tek elõ te ré ben, lép csõ há zá ban, ud va rán, kö -

zös hasz ná la tú he lyi sé ge i ben, pin cé i ben, bár mely eb tar tá -
sa ti los.”

„20.  § Ál lat tar tás sal kap cso la tos ügyek ben a jegy zõ jár
el.”

„3. szá mú mel lék let
1. Nagy tes tû ebek, így kü lö nö sen:
alasz kai ma la mut, an gol masz tiff, an gol vér eb, ar gen tin

dog, ber nát he gyi, ber ni pász tor, bri ard, fila bra si le i ro, ír
far kas ku tya, ka u ká zu si ju hász, ko mon dor, ku vasz leon -
bergi, ná po lyi masz tiff, né met dog, né met ju hász, ó an gol
 juhász, óri ás schna ut zer, rott we i ler, sarp la ni nac, új fund -
lan di faj ták és ke ve ré ke ik.

2. Tá ma dó ter mé sze tû ebek, így kü lö nö sen:
alasz kai ma la mut, an gol bull dog, an gol masz tiff, ar gen -

tin dog, ban dog, bo xer, bull ter ri er, do ber mann, fila bra si -
le i ro, ír far kas ku tya, jagd ter ri er, ka u ká zu si ju hász, kí nai
har ci ku tya, ko mon dor, ku vasz le on ber gi, ná po lyi masz tiff, 
né met dog, né met ju hász, ó an gol ju hász, óri ás schna ut zer,

puli, rott we i ler, staf fords hi re bull ter ri er, staf fords hi re ter -
ri er faj ták és ke ve ré ke ik.”

III.

Az al kot mány jo gi pa nasz az aláb bi ak sze rint rész ben
meg ala po zott.

1.1. Az Alkot mány bíró ság több ha tá ro za tá ban meg ál la -
pí tot ta, hogy a he lyi köz ha ta lom gya kor lá sá ba be le tar to zik 
az is, hogy a he lyi ön kor mány zat olyan tár sa dal mi vi szo -
nyo kat sza bá lyoz zon a la kos ság ér de kei vé del mé ben, ame -
lye ket ma ga sabb szin tû jog sza bály még nem sza bá lyo zott.
[Pél dá ul 23/2000. (VI. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 134, 
136.] He lyi köz ügy sza bá lyo zá sa so rán az ön kor mány zat
arra is jo go sult, hogy kü lön tör vényi fel ha tal ma zás hi á nyá -
ban, or szá gos ér vé nyû jog sza bály ál tal sza bá lyo zott tár sa -
dal mi vi szonyt a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal nem el len -
té te sen, azt ki egé szí tõ jel leg gel sza bá lyoz zon. [17/1998.
(V. 13.) AB ha tá ro zat, ABH, 1998, 155.] Az ön kor mány -
za tok ren de let al ko tá sá ra eb ben a te kin tet ben az Ötv.
16.  §-a irány adó.

Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta ér tel mé ben az ön kor -
mány zat dönt het úgy, hogy a la kos ság bé kés együtt élé se és 
a ké sõb bi jog vi ták el ke rü lé se ér de ké ben sza bá lyoz za az ál -
lat tar tás he lyi kér dé se it. Az Ör. 11.  §-ában fel so rolt ál la tok 
tar tá sá nak en ge dé lye zé se ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy,
amely re az Ötv. 9.  §-ában fog lal tak az irány adók.

Az Ötv. 9.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben azon ban csak ön -
kor mány za ti ha tó sá gi jog kör te kin te té ben van jog kör-át ru -
há zá si joga a kép vi se lõ-tes tü let nek az ott meg ha tá ro zott
szer vek re, esze rint a pol gár mes ter re, a bi zott sá gá ra, és a
rész ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té re, ki sebb sé gi ön -
kor mány zat tes tü le té re, tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint tár su lá sá ra.

A jegy zõ re csak tör vény, vagy kor mány ren de let te le pít -
het ki zá ró lag ál lam igaz ga tá si (és nem ön kor mány za ti) ha -
tó sá gi jog kört [Ötv. 7.  § (1) be kez dés; valamint Alkot -
mány 44/B.  § (3) be kez dés]. A jegy zõ re az ön kor mány zat
kép vi se lõ-tes tü le te te hát nem ru ház hat ön kor mány za ti ha -
tó sá gi jog kört.

Az Ör. 20.  §-a te hát az Ötv. 9.  § (3) be kez dé sé vel el len -
té te sen, és így az Alkot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét sér tõ
mó don adott ön kor mány za ti ha tó sá gi jog kört a jegy zõ nek.
Ezért az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör.
20.  §-a alkot mány elle nes, és azt meg sem mi sí tet te.

1.2. Az Abtv. 48.  § (3) be kez dé se sze rint al kot mány jo gi
pa nasz ese tén az Alkot mány bíró ság el já rá sá ra az Abtv.
40–43.  §-ában fog lal tak az irány adók.

A 23/1998. (VI. 9.) AB ha tá ro zat ban az Alkot mány bíró -
ság rá mu ta tott: „Az al kot mány jo gi pa nasz – mint az utó la -
gos nor ma kont roll tól kü lön bö zõ jog in téz mény – lét jo go -
sult sá gát ugyan is a fen ti ek sze rint ép pen az adja, hogy az
Alkot mány bíró ság az Abtv. 43.  § (4) be kez dé sé ben biz to -
sí tott jog kö ré vel élve az in dít vá nyo zót ért jog sé re lem re ak -
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kor is biz to sít son jog or vos lást, ha egyéb ként a sé rel me zett
ren del ke zést az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat köz zé té te lé -
nek nap já val, vagy a jö võ re néz ve sem mi sí ti meg.” (ABH
1998, 182, 187.)

Erre te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a
 Nógrád  Megyei Bí ró ság ál tal jog erõ sen be fe je zett
10.K.20.708/2004/10. szá mú ügy ben az alkot mány elle -
nesnek mi nõ sí tett és meg sem mi sí tett sza bály nak al kal ma -
zá si ti lal má ról is ren del ke zett.

2. Az Alkot mány bíró ság több ha tá ro za tá ban ki fej tet te
– elõ ször a 7/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat ban –, hogy „a tu -
laj don hoz való jog – az Alkot mány bíró ság ál lan dó gya kor -
la ta alap ján – alap ve tõ jog, amely azon ban nem kor lát lan.
A tu laj do nos nak joga gya kor lá sa so rán te kin tet tel kell len -
nie má sok jo ga i ra és jo gos ér de ké re. A tu laj don hoz való
jog te hát kor lá toz ha tó, a kor lá to zás azon ban ak kor al kot -
má nyos, ha az má sik jog vé del me vagy ér vé nye sü lé se,
illetve va la mely al kot má nyos cél ér de ké ben tör té nik, mely 
más mó don nem ér he tõ el, to váb bá ha a kor lá to zás arány -
ban áll az el ér ni kí vánt cél fon tos sá gá val.” (ABH 1991,
22.) A tu laj don jog tar tal mát és vé del mét a Ptk. X. fe je ze te
sza bá lyoz za rész le te sen, e ren del ke zé sek ke re tet ad nak
azok nak az egyéb jog sza bá lyok nak is, me lyek a köz ér dek
vagy jo gos ma gán ér dek ér vé nye sü lé sét a tu laj don sza bad -
sá gá val szem ben le he tõ vé te szik. (285/B/1994. AB ha tá ro -
zat, ABH 1994, 827, 828.)

„A he lyi ön kor mány zat nak a köz ér de ké ben jo gá ban áll
kor lá toz ni a tu laj don hoz (la kás hasz ná lat hoz) való jo got, a
la kók kö zöt ti jog vi ták meg elõ zé se ér de ké ben. Mint azt az
Alkot mány bíró ság ko ráb bi, az ál lat tar tás egyes sza bá lya i -
val fog lal ko zó ha tá ro za tá ban ki fej tet te: a he lyi ön kor -
mány zat a he lyi la kó kö zös ség együtt élé sé nek vé del me ér -
de ké ben jo go sult ön kor mány za ti ren de le tet al kot ni – a ma -
ga sabb szin tû jog sza bá lyok ke re tei kö zött.” [23/2000.
(VI. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 134.]

Az Alkot mány bíró ság idé zett ha tá ro za ta i ból is kö vet ke -
zõ en a Ptk. in dít vá nyo zó ál tal hi vat ko zott ren del ke zé sei
nem zár ják ki azt, hogy az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü -
le te az ál lat tar tás he lyi sza bá lya it ren de let ben ál la pít sa
meg. A Ptk. 98., 100., illetve 115.  §-a a bir tok, illetve tu laj -
don vé de lem egyes kér dé se it ren de zi. Ezen ren del ke zé sek
alap ján azon ban az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek
ren de let-al ko tá si joga nem ki zárt az ál lat tar tá si ügyek te -
kin te té ben. Ép pen ezért az Ör. 13.  § (1) be kez dé se és
3. szá mú mel lék le te a Ptk. ezen ren del ke zé se i vel nem el -
len té tes, így az Alkot mány 44/A.  §-át nem sér ti.

Az ál lat tar tás sza bá lya i nak meg al ko tá sa kor olyan sza -
bá lyo kat al kot hat a kép vi se lõ-tes tü let, ame lyek mind az
ön kor mány za ti, mind a nem ön kor mány za ti in gat la nok ra
(tár sas há zi la ká sok ra, vagy akár csa lá di há zak ra) is ki ter -
jed nek. A Tht. 13.  § (2) be kez dé se azt a kö te le zett sé get
rója a tár sas há zi kö zös ség re, hogy kö te le zõ en, a szer ve ze -
ti- és mû kö dé si sza bály zat ré sze ként al kos sa meg a há zi -

ren det. A tár sas há zi kö zös ség há zi rend al ko tá si joga azon -
ban nem kor lá toz za a kép vi se lõ tes tü let jog al ko tá si ha tás -
kö rét. A Tht. ren del ke zé se i bõl te hát nem ve zet he tõ le a
kép vi se lõ-tes tü let ren de let-al ko tá si jo gá nak kor lá to zott sá -
ga az ál lat tar tás sza bá lyo zá sát il le tõ en.

Ez alap ján az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy
az Ör. 13.  § (1) be kez dé se és 3. szá mú mel lék le te nem el -
len té tes a Tht. 13.  § (2) be kez dés c) pont já val, illetve
26.  §-ával, és így az Alkot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé vel.

Ugyan ak kor az Alkot mány bíró ság in dít vány hi á nyá ban
nem vizs gál ta azt, hogy az Ör. 3. sz. mel lék le té ben fog lalt
fel so ro lás, a ku tya faj ták ott ta lál ha tó cso por to sí tá sa, és a
ku tyák tar tá sá nak ezen fel so ro lás-cso por to sí tás alap ján
tör té nõ kor lá to zá sa az Ör. 13.  § (1) be kez dé sé ben nem el -
len té tes-e más ma ga sabb szin tû jog sza bállyal, illetve az
Alkot mány más ren del ke zé sé vel.

A ki fej tet tek alap ján az Alkot mány bíró ság az in dít ványt 
eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta.

Az in dít vá nyo zó kér te annak meg ál la pí tá sát is, hogy az
Ör. a 13.  § és a 3. szá mú mel lék le te te kin te té ben a kép vi se -
lõ-tes tü let nem al ko tott át me ne ti ren del ke zé se ket. Ez ál -
lás pont ja sze rint a jog biz ton sá got sér ti.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint az át me ne ti
ren del ke zé sek hi á nya ab ban az eset ben vet al kot má nyos -
sá gi prob lé mát, amennyi ben az át me ne ti sza bá lyok nél kül
sé rül ne a vissza ha tó ha tá lyú jog al ko tás ti lal ma. A Jat. 12.  § 
(2) be kez dé se sze rint „a jog sza bály a ki hir de té sét meg elõ -
zõ idõ re nem ál la pít hat meg kö te le zett sé get, és nem nyil -
vá nít hat va la mely ma ga tar tást jog el le nes sé”.

„Kö vet ke ze tes az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat a te kin -
tet ben, hogy va la mely jog sza bály nem csu pán ak kor mi nõ -
sül het az em lí tett ti la lom ba üt kö zõ nek, ha a jog sza bályt a
jog al ko tó vissza me nõ le ge sen lép tet te ha tály ba, ha nem ak -
kor is, ha a ha tály ba lép te tés nem vissza me nõ le ge sen tör -
tént ugyan, de a jog sza bály ren del ke zé se it – erre irá nyuló
ki fe je zett ren del ke zés sze rint – a jog sza bály ha tály ba lé pé -
se elõtt lét re jött jog vi szo nyok ra is al kal maz ni kell”.
[57/1994. (XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 316, 324.]

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör.
hatályba lépése nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te az ál lat -
tar tás ra vo nat ko zó ko ráb bi ren de le tet és annak mó do sí tá -
sát, to váb bá hogy az Ör. ki hir de té se nap já val lé pett ha tály -
ba. Az Ör. 22.  §-a, amely az Ör. ha tály ba lé pé sé rõl ren del -
ke zik, nem ál la pí tott meg át me ne ti sza bá lyo kat. Azon ban
az Ör. 22.  § (2) be kez dé se 30 na pos fel ké szü lé si idõt biz to -
sí tott az ál la tok tar tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok te kin te té -
ben.

Ezen kí vül is az Ör. ál tal ha tá lyon kí vül he lye zett, Sal -
gó tar ján Me gyei Jogú Vá ros nak az ál la tok tar tá sá ról  szóló
7/1992. (V. 25.) Ör. sz. ren de le te 12.  § (1) be kez dé se
ugyan csak ki zár ta nagy tes tû, valamint tá ma dó ter mé sze tû
(az in dít vá nyo zó ál tal vi ta tott, vagyis a rott we i ler faj ta)
ebek tar tá sát a több la ká sos épü le tek ben, így ezen ren del -
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ke zé sek te kin te té ben az Ör. ugyan olyan tar ta lom mal sza -
bá lyo zott.

Mi u tán az Ör. 13.  §-a, valamint 3. sz. mel lék le te te kin te -
té ben az ál la tok tar tá sá nak sza bá lyo zá sa nem elõ nyö sebb,
de nem is hát rá nyo sabb az érin tet tek re a ko ráb bi sza bá lyo -
zás nál, valamint nem te kint he tõk meg ha tá ro zott tár sa dal -
mi vi szonyt elsõ íz ben ren de zõ sza bá lyok nak, illetve mi u -
tán az Ör. kel lõ fel ké szü lé si idõt (30 nap) biz to sí tott
22.  §-ában, így a vissza me nõ le ges ha tály ti lal má ba üt kö -
zés az át me ne ti sza bá lyok hi á nya  miatt a te kin te tük ben
nem ál la pít ha tó meg. Mi vel az Ör. 13.  § (1) be kez dé se,
valamint 3. sz. mel lék le te te kin te té ben az Alkot mány 2.  §
(1) be kez dé sé nek sé rel me nem ál la pít ha tó meg, ezért az
Alkot mány bíró ság az in dít ványt eb ben a ré szé ben is el uta -
sí tot ta.

Az Alkot mány bíró ság je len ha tá ro za tá nak Ma gyar
Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az Al kot mány bí ró ság ról
 szóló 1989. évi XXXII. tör vény 41.  §-án ala pul.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 20.

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 8/D/2005.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
15/2006. (II. 22.) ME

határozata

központi tiszt cím megszûnésének megállapításáról

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 vé ny
245/J. § (4) be kez dé se alap ján – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vé ny 31/D. § (1) be kez dés
a) pont já ra te kin tet tel – meg ál la pí tom, hogy

dr. Mol nár Csa ba köz pon ti tiszt címe – hi va tá sos szol -
gá la ti jog vi szo nyá nak meg szün te té sé re te kin tet tel – 

2006. feb ru ár 28-i ha tállyal

meg szû nik.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Iroda

k ö z l e m é n y e

Az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény 38.  § (1) be kez dé se c) pont já ban 
fog lal tak alap ján az aláb bi tá jé koz ta tást te szi köz zé:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság tag jai:

Dr. Szi ge ti Pé ter (el nök)

Dr. Hal mai Gá bor (el nök he lyet tes)

Dr. Fa ze kas Ma ri an na

Dr. Ivan csics Imre

Dr. Mol nár Mik lós

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hi va ta li he lyi sé gé nek
címe:

1094 Bu da pest, Ba lázs B. u. 35.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je:

Ryt kó Emí lia

Az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da hi va ta li he lyi sé gé nek
címe:

1094 Bu da pest, Ba lázs B. u. 35.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 17.

Or szá gos Vá lasz tá si Iro da
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Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.

A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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