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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az igazságügy-miniszter
19/2006. (IV. 24.) IM

rendelete

az igazságügyi szakértõi igazolványról

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi XLVII. tör vény 31.  §-a (5) be kez dé sé nek
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren delem el:

1.  §

(1) Az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium (a továb biak ban:
 Minisztérium) az igaz ság ügyi szak ér tõ (a továb biak ban:
szak ér tõ) ré szé re az e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott igaz ság ügyi szak ér tõi iga zol ványt (a továb biak ban:
iga zol vány) ad ki.

(2) Az iga zol vány ID/2 mé re tû, la mi nált fó li á val fe dett
pa pír kár tya, amely a biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek
rend jé rõl  szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. ren de let 2. szá mú 
mel lék le té ben meg ha tá ro zott „B” ok mány vé del mi ka te gó -
ri á ba tar to zik.

2.  §

(1) Az iga zol vány a szak ér tõ nek az igaz ság ügyi szak ér -
tõi te vé keny ség vég zé sé re való jo go sult sá gát iga zol ja, és
– a sze mély azo nos ság iga zo lá sát ki vé ve – egyéb sze mé lyi
ok mány fel mu ta tá sa nél kül is ta nú sít ja a ben ne fog lalt ada -
to kat.

(2) Az iga zol ványt a szak ér tõ ki zá ró lag az igaz ság ügyi
szak ér tõi te vé keny sé ge so rán hasz nál hat ja fel.

3.  §

(1) A szak ér tõ kö te les az igaz ság ügyi szak ér tõi név -
jegy zék be való fel vé te lét köve tõen a Mi nisz té rium fel -
hívására két da rab, fel is me rés re al kal mas szí nes arc ké pet
(iga zol vány ké pet) a Mi nisz té rium ren del ke zé sé re bocsá -
tani.

(2) A szak ér tõ nek az iga zol vány ké pet a sze mély azo nos -
sá gá nak iga zo lá sá ra al kal mas ha tó sá gi iga zol vá nya be -

mutatása mel lett sze mé lye sen kell a Mi nisz té ri um hoz be -
nyúj ta nia.

4.  §

(1) Az iga zol ványt a szak ér tõ kö te les meg õriz ni és el -
járása so rán ma gá nál tar ta ni. Az iga zol ványt a ki ren de lõ
ha tó ság, a szak ér tõ ügy fe le, to váb bá a szak ér tõi vizs gá lat
tû ré sé re kö te le zett vagy a szak ér tõi vizs gá lat tal érin tett
sze mély ké ré sé re fel kell mu tat ni.

(2) Az iga zol vány más ra át nem ru ház ha tó, le tét be nem
he lyez he tõ, biz to sí té kul nem ad ha tó és nem fo gad ha tó el.

5.  §

(1) Az iga zol vány vissza vo ná sig ér vé nyes.

(2) Az iga zol vány ér vény te len né vá lik, ha a szak ér tõt
tör lik az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék bõl, to váb bá ha
az iga zol vány meg ron gá ló dott, el ve szett, el tu laj do ní tot ták
vagy meg sem mi sült (a továb biak ban együtt: ér vény te len -
ség).

(3) A szak ér tõ kö te les az iga zol vány meg ron gá ló dá sát,
el vesz té sét, el tu laj do ní tá sát, meg sem mi sü lé sét és az iga -
zol vány ban fel tün te tett ada tok ban be kö vet ke zett vál to zás
té nyét ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 3 mun ka na pon be lül
be je len te ni a Mi nisz té ri um nak, valamint ezzel egy ide jû leg 
új iga zol vány ki ál lí tá sát kér ni.

6.  §

(1) Az új iga zol vány ki adá sát a Mi nisz té rium hi va tal ból
vagy írás be li ké re lem re tel je sí ti.

(2) Az új iga zol vány ki adá sa irán ti ké re lem hez adat vál -
to zás ese tén mel lé kel ni kell a meg vál to zott ada tot iga zo ló
ere de ti ok ira tot vagy annak hi te les má so la tát.

7.  §

(1) Az iga zol ványt be kell von ni, ha
a) a szak ér tõt tör lik az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy -

zék bõl,
b) az iga zol vány meg ron gá ló dott,
c) az iga zol vány ada ta i ban vál to zás kö vet ke zett be,
d) az el ve szett, el tu laj do ní tott iga zol vány elõ ke rült.

(2) Az iga zol vány be vo ná sá ról a Mi nisz té rium ha tá ro -
zat ban ren del ke zik, amely nek kéz hez vé te lét köve tõen a
szak ér tõ kö te les az iga zol ványt a ha tá ro zat ban meg je lölt
ha tár idõn be lül át ad ni a Mi nisz té ri um nak. A be vont iga -
zol ványt a Mi nisz té rium sza bály za tá ban fog lal tak sze rint
meg kell sem mi sí te ni.
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8. §

A Minisztérium
a) kiállítja az igazolványt, és azt a szakértõnek a sze-

mélyazonosság és az átvétel igazolása mellett átadja,
b) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,
c) ha új igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körül-

mény bekövetkezésérõl tudomást szerez hivatalból,
egyébként a szakértõ bejelentése alapján gondoskodik az
igazolvány bevonásáról és új igazolvány kiadásáról,

d) intézkedik az érvénytelen igazolvány sorszámának
és az érvénytelenség tényének az Igazságügyi Közlönyben
történõ közzététele iránt,

e) ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl
szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben a biztonsági
okmány kibocsátója részére elõírt feladatokat.

9. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az igazságügyi szakértõk igazolványáról szóló
10/1994. (VIII. 5.) IM rendelet.

10. §

(1) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott
igazságügyi szakértõi igazolvány (a továbbiakban e §-ban:

igazolvány) bevonásáig vagy az e rendelet 1. §-a szerinti
igazolványra (a továbbiakban e §-ban: új igazolvány) tör-
ténõ kicseréléséig érvényes. Az igazolvány megõrzésére,
használatára és az azzal kapcsolatos bejelentésre a 4. és
5. § rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) Ha az igazolvány elveszett, eltulajdonították, meg-
rongálódott vagy megsemmisült, a szakértõ részére az
e rendelet szerinti új igazolványt kell kiállítani.

(3) Az igazolvány új igazolványra történõ kicserélésére
hivatalból, a szakértõi jogosultság külön jogszabály sze-
rinti felülvizsgálata után kerül sor az igazolvány egyidejû
bevonásával.

(4) Az igazolvány cseréje érdekében a szakértõ köteles
a Minisztérium felhívására két darab, felismerésre alkal-
mas színes arcképet (igazolványképet) a területi igazság-
ügyi szakértõi kamara részére átadni, amely a fényképet a
szakértõ egyedi azonosítására alkalmas módon továbbítja
a Minisztérium részére.

(5) Az új igazolványt a Minisztérium a személyazonos-
ság igazolása és az igazolvány egyidejû bevonása mellett
adja át a szakértõ részére. Az átvétel idõpontjáról és helyé-
rõl a szakértõ elõzetes értesítést kap.

Dr. Petrétei József s. k.,

igazságügy-miniszter
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Melléklet a 19/2006. (IV. 24.) IM rendelethez

Az igazságügyi szakértõi igazolvány

Az igazolvány elõlapja: Az igazolvány hátlapja:

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 

IGAZSÁGÜGYI 
S Z A K É R T I
IGAZOLVÁNY 

(igazolványkép) 

(neve)

(anyja neve) 

(szül. hely, id )

(nyilvántartási szám) 

(igazolvány sorszáma) 

SZAKTERÜLETE: 

A Büntet  Törvénykönyvr l szóló 1978. évi IV. törvény 
137. §-a 2. pontjának e) alpontja alapján az igazságügyi szakért

a bírósági vagy más hatósági eljárásban közfeladatot ellátó 
személynek min sül.
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Az igazságügy-miniszter
20/2006. (IV. 24.) IM

rendelete

a társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások,
támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat pályázati

úton történõ felhasználása szabályozásáról szóló
21/2004. (V. 7.) IM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör vé ny
49. §-ának o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1. §

A tár sa dal mi bûn meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok, tá -
mo ga tá sok fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat pá lyá za ti úton tör -
té nõ fel hasz ná lá sa sza bá lyo zá sá ról szóló 21/2004. (V. 7.)
IM ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) 4. §-ának (2) be -
kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[(2) Nem nyújt hat nak be pá lyá za tot azok a szer ve ze tek,
ame lyek:]

„e) nem fe lel nek meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la -
tok – az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 15. §-ában meg ha tá ro zott –
ál ta lá nos és kü lö nös fel té te le i nek.”

2. §

A Ren de let 16. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[(1) A dön tést kö ve tõ en a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö -
té sé nek fel té te lei:]

„d) a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek
iga zo lá sá ra al kal mas ira tok be nyúj tá sa.”

3. §

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

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

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
24/2006. (IV. 24.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint
a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási

díjairól  szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  §-ának (13) be kez dé sé ben, az

il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vé ny 67.  §-ának
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, valamint a
víz ügyi ha tó sá gi el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról
 szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let (a továb biak ban: 
R.) 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) A hasz nált vagy hul la dék ká vált ke nõ olaj hasz no sí -
tá sá val kap cso la tos ter mék díj vissza igény lés ese té ben a
ké re lem elõ ter jesz tésekor a ké re lem ben meg je lölt hasz no -
sí tott (sa ját hasz no sí tás vagy hasz no sí tás ra át adott) hul la -
dék olaj mennyi ség után kell az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jat meg fi zet ni. Amennyi ben a kör nye zet vé del mi, ter mé -
szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség vizs gá la tát köve tõen
el fo ga dott és ha tá ro zat ban meg ál la pí tott hasz no sí tott
mennyi ség több, mint a ké re lem ben meg je lölt, a kör nye -
zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség a
be fi ze tett és a be fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj kü -
lönb sé gét ki sza bás alap ján ál la pít ja meg. Ez eset ben az el -
já ró köz igaz ga tá si szerv a ha tá ro zat meg ho za ta lá val egy -
ide jû leg fi ze té si meg ha gyást (ha tá ro za tot) bo csát ki.”

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

„(4) A jog or vos la ti el já rás díja – az (5)–(8) be kez dés ben 
fog lalt eset ki vé te lé vel – e ren de let mel lék le té ben meg ha -
tá ro zott díj té tel 50%-a.”

(3) Az R. 2.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség ál tal ala pí tott víz ve ze té si, víz hasz ná la ti szol -
gal mi jog gal ter helt in gat lan min den ko ri tu laj do no sa
(hasz ná ló ja) ese té ben a jog or vos la ti el já rás díja in gat la -
non ként 5000 Ft.”

(4) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) A víz bá zis vé dõ te rü le tét ki je lö lõ ha tá ro zat ál tal
érin tett in gat lan min den ko ri tu laj do no sa (hasz ná ló ja) vo -
nat ko zá sá ban a jog or vos la ti el já rás díja in gat la non ként
5000 Ft.”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg az aláb bi (3) be kez dés sel
egé szül ki, és az ere de ti (3)–(6) be kez dés szá mo zá sa
(4)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat – a (3) és (7) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – az el já rás kez de mé nye zé se kor
kell a ké rel me zõ nek meg fi zet nie.
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(3) A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye -
zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás össze kap cso lá sa ese -
tén az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat az adott el já rá si sza -
kasz kez de mé nye zé se kor kell a ké rel me zõ nek megfi -
zetnie.”

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

„(5) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj az el já ró köz igaz ga -
tá si szerv be vé te le. Az e ren de let 1. mel lék le té nek
I. 16. pont já ban sza bá lyo zott ter mék díj-fi ze té si kö te le zett -
ség aló li men tes ség en ge dé lye zé se ese té ben a meg fi ze tett
díj 40%-át az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség át utal ja az ille té kes fel -
ügye lõ ség ré szé re.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy ide jû leg az aláb bi (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és az ere de ti (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez dés -
re vál to zik:

„(1) A jog or vos la ti el já rás ban meg fi ze tett igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jat az ügy fél nek tel jes mér ték ben vissza
kell té rí te ni, ha az elsõ fokú ha tó ság ál tal ho zott ha tá ro zat
az ügy fél hát rá nyá ra rész ben vagy egész ben jog sza bály -
sér tõ nek bi zo nyult.

(2) A díj vissza té rí té sét hi va tal ból a jog or vos la ti el já rás
so rán ho zott ha tá ro zat ban kell el ren del ni. A vissza té rí tés -
rõl az elsõ fo kon el járt ha tó ság gon dos ko dik.”
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4.  §

(1) Az R. 1. mel lék le te I. 7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„

7. Hul la dék hasz no sí tás en ge dé lye zé se [Hgt. 18.  § (4) be kez dés] 300 000
”

(2) Az R. 1. mel lék le te I. 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„

11. Hely hez kö tött lég szennye zõ pont for rás lé te sí té se, meg lé võ bõ ví té se,
 rekonstrukciója, fel újí tá sa, kor sze rû sí té se, al kal ma zott tech no ló gia vál -
tá sá nak, mû kö dé sé nek meg kez dé sé nek en ge dé lye zé si el já rá sa [21/2001. 
(II. 14.) Korm. rendelet 9.  §]

30 000/pont for rás

”

(3) Az R. 1. mel lék le te I. 12. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„

12. Hely hez kö tött dif fúz lég szennye zõ for rás lé te sí té se, meg lé võ bõ ví té se,
re konst ruk ci ó ja, fel újí tá sa, kor sze rû sí té se, al kal ma zott tech no ló gia vál -
tá sá nak, mû kö dé sé nek meg kez dé sé nek en ge dé lye zé si el já rása [21/2001. 
(II. 14.) Korm. ren de let 10.  §]

30 000/diffúz  for rás

”
(4) Az R. 1. mel lék le te I. 20. pont já nak 2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
/20. Víz jo gi lé te sí té si en ge dély, Fenn ma ra dá si en ge dély [Vgtv. 29.  §, 72/1996. (V. 22.) Korm. ren de let 15.  §] [Vgtv.

28.  § (1) bek., 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 3.  §]/
„

2. Ta vak, illetve a 20.1. pont hoz nem tar to zó tá ro zók 30 000
”

(5) Az R. 1. mel lék le te I. 20. pont já nak 4. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és egy ide jû leg az aláb bi
5–8. al pont tal egé szül ki:

/20. Víz jo gi lé te sí té si en ge dély, Fenn ma ra dá si en ge dély [Vgtv. 29.  §, 72/1996. (V. 22.) Korm. ren de let 15.  §] [Vgtv.
28.  § (1) bek., 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 3.  §]/
„

4. ön tö zé si be ren de zé sek en ge dé lye zé si eljárása 7 500

5. víz el lá tást (ki vé ve a 3. pont) és szenny víz el ve ze tést szol gá ló köz cé lú
ví zi lé te sít mé nyek – a be ru há zás költségéhez igazodva

5.1. 0–100 000 000 Ft 60 000

5.2. 100 000 001–500 000 000 Ft 150 000

5.3. 500 000 001–2 400 000 000 Ft 300 000
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5.4. 2 400 000 000 Ft fe let t 450 000

6. víz el lá tást (ki vé ve a 3. pont) és szenny víz el ve ze tést szol gá ló sa ját célú
ví zi lé te sít mé nyek – a be ru há zás költségéhez igazodva

6.1. üze mi ví zi lé te sít mé nyek, ame lyek gaz dál ko dó szer ve ze tek (üze mek,
 telephelyek stb.) víz el lá tá sát (ki vé ve 3. pont) és szenny víz el ve ze té sét
biz to sít ják – a beruházás költségéhez igazodva

6.1.1. 0–100 000 000 Ft 60 000

6.1.2. 100 000 001–500 000 000 Ft 150 000

6.1.3. 500 000 001–2 400 000 000 Ft 300 000

6.1.4. 2 400 000 000 Ft fe let t 450 000

6.2. a 6.1. pont ba nem tar to zó egyéb sa ját célú ví zi lé te sít mé nyek, 5 m3/nap
ka pa ci tás felett

30 000

7. víz tisz tí tást, szenny víz tisz tí tást szol gá ló köz cé lú és sa ját célú ví zi lé te sít -
mé nyek

7.1. ÉME en ge déllyel ren del ke zõ tech no ló gia esetén 30 000

7.2. egye di leg ter ve zett be ren de zés ese tén a be ru há zás költ sé gé hez igazodva

7.2.1. 0–100 000 000 Ft 60 000

7.2.2. 100 000 001–500 000 000 Ft 150 000

7.2.3. 500 000 001–2 400 000 000 Ft 300 000

7.2.4. 2 400 000 000 Ft fe let t 450 000

8. Szenny víz elõ tisz tí tás hoz szük sé ges be ren de zés en ge dé lye zé se
[72/1996. (V. 22.) Korm. ren de let 3.  § (12) bek.]

8.1. ÉME en ge déllyel ren del ke zõ be ren de zé sek 10 000

8.2. egye di leg ter ve zett be ren de zés ese tén, a be ru há zás költ sé gé hez
igazodva:

8.2.1. 3 000 000 fo rin tig 30 000

8.2.2. 3 000 001–10 000 000 fo rint kö zött 50 000

8.2.3. 10 000 001 fo rint tól 100 000

”

(6) Az R. 1. mel lék le te I. 26. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„

26. A hasz nált vagy hul la dék ká vált ke nõ olaj hasz no sí tá sá val kap cso la tos
ter mék díj vissza igény lés [53/2003. (IV. 11.) Korm. rend. 8.  § (4) be kez -
dés] – hasz no sí tott (sa ját hasz no sí tás vagy hasz no sí tás ra át adott) hul -
ladékolaj mennyisége kilogrammban

1. 5 000-ig 10 000

2. 5 001–25 000-ig 50 000

3. 25 001–50 000-ig 100 000

4. 50 001–75 000-ig 150 000

5. 75 001–100 000-ig 200 000

6. 100 001–150 000-ig 300 000

7. 150 001–200 000-ig 400 000

8. 200 001–300 000-ig 600 000

9. 300 001–400 000-ig 800 000

10. 400 001–500 000-ig 1 000 000

11. 500 001–1 000 000-ig 2 000 000

12. 1 000 001–2 000 000-ig 4 000 000

13. 2 000 001 fe let t 5 000 000

”
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(7) Az R. 1. mel lék le te I. 27. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„

27. Kár men te sí té si el já rás [219/2004. (VII. 21.) Korm. rend.]
A kár men te sí té si el já rás több sza ka szá ra egy ide jû leg ho zott dön tés ese tén az el já -
rá si díjak összeadódnak

1. Tény fel tá rá si terv en ge dé lye zé se 22.  § (5) bek. 100 000

2. Tény fel tá rá si zá ró do ku men tá ció el bí rá lá sa 25.  § (1) bek., a szennye zett -
ség mér té ké tõl füg gõ en
(A 2.1. és a 2.2. al pon to kat a szennye zett ség jel le gé tõl füg gõ en
 külön-külön vagy együt te sen kell al kal maz ni.)

2.1. A föld ta ni kö zeg (ta laj) (B) szennye zett sé gi ha tár ér té két, vagy ha
(Ab) > (B), az (Ab) bi zo nyí tott hát tér-kon cent rá ci ót meg ha la dó szennye -
zett tér fo gat rész m3-ben meg ha tá ro zott mennyiségétõl függõen

2.1.1. 0–5 000 m3 50 000

2.1.2. 5 001–10 000 m3 100 000

2.1.3. 10 001–50 000 m3 300 000

2.1.4. 50 001 m3 fe let t 500 000

2.2. A fel szín alat ti víz (B) szennye zett sé gi ha tár ér té ket, vagy ha (Ab) > (B),
az (Ab) bi zo nyí tott hát tér-kon cent rá ci ót meg ha la dó szennye zett te rü let -
rész fel szí ni ve tü le te m2-ben meg ha tá ro zott kiterjedésétõl függõen

2.2.1. 0–1 000 m2 50 000

2.2.2. 1 001–10 000 m2 300 000

2.2.3. 10 001 m2 fe let t 500 000

3. Mû sza ki be avat ko zá si terv el bí rá lá sa 26.  § (2) és (3) bek., a be ru há zás
költ sé gé tõl függõen

3.1. 5 000 000 Ft alatt 50 000

3.2. 5 000 001–10 000 000 Ft 75 000

3.3. 10 000 001–100 000 000 Ft 150 000

3.4. 100 000 001–500 000 000 Ft 500 000

3.5. 500 000 001–1 000 000 000 Ft 1 500 000

3.6. 1 000 000 001–10 000 000 000 Ft 3 000 000

3.7. 10 000 000 001 Ft fö löt t 5 000 000

4. Kár men te sí té si ha tá ro zat mó do sí tá sa

4.1. A kár men te sí tés vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ha tár ide jé nek mó -
do sí tá sa 21.  § (10) bek.

Az adott kár men te sí té -
si sza kasz el já rá si díj -

té te lé nek 10%-a

4.2. A kár men te sí té si terv tõl való el té rés, a terv mó do sí tá sá nak el bí rá lá sa
23.  § (3) bek., illetve 26.  § (6) bek.

Az adott kár men te sí té -
si sza kasz el já rá si díj -

té te lé nek 50%-a

5. Mû sza ki be avat ko zá si zá ró do ku men tá ció el bí rá lá sa 28.  § (2) bek. A 3.1–3.7. té te lek
50%-a

6. Kár men te sí té si mo ni tor ing terv el bí rá lá sa ön ál ló ha tá ro zat alap ján 29.  §
(1) bek., valamint egy adott kár men te sí té si sza kasz ra adott ha tá ro zat ré -
sze ként, illetve azon be lül az el fo ga dott mo ni tor ing terv mó do sí tá sa
25.  § (1) bek. d) pont, 28. § (2) bek. d) pont, 29.  § (1) bek.

50 000

7. Kár men te sí té si mo ni tor ing zá ró do ku men tá ció el bí rá lá sa 30.  § (7) bek. 100 000

8. Tar tós kör nye ze ti ká ro so dás fe lül vizs gá la ta az ügy fél ké ré sé re 33.  §
(5) bek. c) pont

75 000

”
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(8) Az R. 1. mel lék le te I. 28. pont já nak 3. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
[28. Vé dett vagy fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le ten ha tó sá gi en ge dély hez kö tött, a jog sza bály ban meg ha tá ro zott

te vé keny sé gek kel kap cso la tos el já rás: a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Tvt.) 38.  §
(1) be kez dé sé nek]
„

3. i) pont ja:

3.1. ver seny rend szer ben szer ve zett, nem ki zá ró lag ki je lölt tu ris ta út vo na la kat 
érin tõ ver seny ren de zé sé hez 500 fõ felett

50 000

3.2. 500 fõ fe let t ki zá ró lag kül te rü le ten zaj ló tö meg sport ese mé nyek
rendezéséhez

50 000

3.3. ke rék pár hasz ná la tá val meg va ló su ló sport te vé keny ség foly ta tá sá hoz a
részt ve võk száma alapján:

3.3.1. 50–100 fõ kö zött 10 000

3.3.2. 100 fõ fe let t 25 000

3.4. 20 cm3-nél na gyobb hen ger ûr tar tal mú bel sõ égé sû mo tor ral haj tott esz -
köz fel hasz ná lá sá val meg va ló su ló tech ni kai jel le gû sport te vé keny ség
folytatásához

100 000

”

(9) Az R. 1. mel lék le te I. 33. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„

33. Vé dett és rend sze re sen hasz no sí tott ál lat faj fenn tart ha tó hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó en ge dé lye zé si el já rás [Tvt. 44.  § (4) bekezdése]

2 fo rint/ki lo gramm

”

(10) Az R. 1. mel lék le te I. 35. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„

35. A nem ku ta tá si célú bar lan gi bú vár me rü lés hez szük sé ges en ge dé lye zé si
el já rás [Tvt. 51.  § (3) be kez dé sé nek c) pontja]

10 000

”

(11) Az R. 1. mel lék le te I. 38. pont já nak 4. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
[38. A ve szé lyez te tett va don élõ ál lat- és nö vény fa jok nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló egyez ménnyel (CITES) kap -

cso la tos en ge dé lyek (bi zony la tok) ki ál lí tá sa:]
„

4. Te nyész tõi bi zony lat ki ál lí tá sa sza po ru lat be je len té se ese tén, be je len té -
sen ként és fa jon ként [271/2002. (XII. 20.) Korm. ren de let 12.  § (7) bek.]:

5 000

”

(12) Az R. 1. mel lék le te I. 39. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„

39. Kör nye zet vé del mi en ge dé lye zé si, illetve egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti
en ge dé lye zé si el já rást meg elõ zõ elõ ze tes vizsgálat

250 000

”

(13) Az R. 1. mel lék le te I. 41. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„

41. Az 1–39. pont ban fog lalt en ge dé lyek mó do sí tá si el já rá sa, ha az csak az
en ge dé lyes ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá sok  miatt szükséges

5 000/en ge dély

”

(14) Az R. 1. mel lék le te I. pont ja a kö vet ke zõ 43. pont tal ki egé szül:
„

43. A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1995. évi
LIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 74.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja
alap ján le foly ta tott, a mû kö dé si en ge dély ki adá sá ra vonatkozó eljárás

A II–V. pont ban meg -
ha tá ro zott díj té tel

”
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(15) Az R. 1. mel lék le te III. 2. pont já nak 2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
[2. Fé mek ter me lé se és fel dol go zá sa 2.1. és 2.2. pont ki vé te lé vel]

„

2.2. Fé mek és mû anya gok fe lü le ti ke ze lé sé re szol gá ló lé te sít mé nyek
elekt ro li ti kus vagy ké mi ai fo lya ma tok kal, ahol az összes ke ze lõ -
kád tér fo ga ta meg ha lad ja a 30 m3-t.

1 500 000

”

(16) Az R. 1. mel lék le te III. 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„

5. Pa pír ipar, tex til ipar, élel mi szer ipar 1 200 000
”

(17) Az R. 1. mel lék le te III. 7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„

7. Nagy lét szá mú ál lat tar tás 500 000
”

(18) Az R. 1. mel lék le te III. 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„

10. Egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély mó do sí tá si el já rá sa a 11. pont
kivételével

1. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 20.  § (8), (9) be kez dé sé ben fog -
lalt fe lül vizs gá lat

1–9. pont ban fog lalt
díj té tel 50%-a

2. Nem je len tõs vál to zás [314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 20.  §
(10) be kez dé se]

15 000

3. Egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély be fog lalt, kü lön jog sza bály ban
elõ írt en ge dé lyek mó do sí tá sa [314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 20.  § 
(3) bekezdése]

1–9. pont ban fog lalt
díj té tel 10%-a

”

(19) Az R. 1. mel lék le té nek V. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„A ké rel me zõ nek a II–IV. pont ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si díj össze gé nek 75-75%-át kell meg fi zet ni

igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ként, ha kör nye ze ti ha tás vizs gá lat és egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti el já rás le foly ta tá sa is szük -
sé ges (össze vont, illetve össze kap csolt el já rás).”

5.  §

Az R. 1. mel lék le té nek
a) II. pont ja he lyé be e ren de let 1. szá mú mel lék le te,
b) IV. pont ja he lyé be e ren de let 2. szá mú mel lék le te lép.

6.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it a hatályba -
lépését köve tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 4.  § (9) be kez dé se a ren de let ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R.
a) 6.  §-ának d) pont ja,
b) 1. mel lék le te I. 20. pont já nak 3. al pont já ból a „víz el lá tás” szö veg rész,
c) 1. mel lék le te I. 37. pont ja,
d) 1. mel lék le te I. táb lá za tot kö ve tõ 4. al pont,
e) 1. mel lék let III. 11. pont já ból a „sze mé lyes” szö veg rész.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelethez

[1. mel lék let II. pont ja a 33/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let hez]

„II. Környezeti hatásvizsgálat alapján végezhetõ tevékenységek engedélyezésének
igazgatási szolgáltatási díjai

Sor szám
Kör nye ze ti ha tás vizs gá lat kö te les te vé keny sé gek

Igaz ga tá si szol gál ta tá si
díj mér té ke (Ft)

(fõ) al szám

1. Me zõ gaz da ság, er dõ gaz dál ko dás, ha lá szat az 1.1. pont ki vé te lé vel 650 000

1.1. Er dõ te rü let igény be vé te le
– nem ter mõ föld ként való to váb bi hasz no sí tás ese tén 30 ha-tól,
– ter mõ föld ként való to váb bi hasz no sí tás esetén 50 ha-tól

800 000

2. Bá nyá szat 1 350 000

3. Pa pír ipar 1 200 000

4. Vegy ipar

4.1. Szén vagy bi tu men pa la el gá zo sí tá sa vagy csepp fo lyó sí tá sa
500 t/nap szén vagy bi tu men pa la felhasználástól

1 350 000

4.2. Kom plex ve gyi mû vek, azaz olyan lé te sít mé nyek, ame lyek ben
több gyár tó egy ség funk ci o ná li san össze kap csol va csat la ko zik
egy más hoz, és ame lyek ben ké mi ai át ala kí tá si fo lya ma tok kal
ipari méretben történik

2 250 000

5. Kõ olaj-fel dol go zás, nuk le á ris ipar 2 250 000

6. Nem fém ás vá nyi ter mék gyár tás 1 800 000

7. Fém ipa r a 7.1. pont ki vé te lé vel 1 800 000

7.1. Nem vas fé mek elõ ál lí tá sa érc bõl, kon cent rá tu mok ból vagy má -
sod la gos nyers anya gok ból ko há sza ti, ve gyi vagy elekt ro li ti kus
eljárásokkal

900 000

8. Vil la mos ener gia-, gõz-, víz el lá tás a 8.1. és 8.2. pont ki vé te lé vel 900 000

8.1. Hõ erõ mû 20 MW vil la mos tel je sít mény tõl, egyéb ége tõ be ren -
de zés 300 MW ki me nõ hõ tel je sít mény tõl

2 250 000

8.2. Atom erõ mû, atom re ak tor, valamint atom erõ mû, atom re ak tor
üzem ide jé nek meg hosszab bí tá sa, to váb bá atom erõ mû, atom -
reaktor fel ha gyá sa, azaz a nuk le á ris üzem anyag és a lé te sít mény
egyéb ra dio ak tív és ra dio ak tív anyag gal szennye zett
alkotórészeinek végleges eltávolítása

3 000 000

9. Szál lí tás, rak tá ro zás a 9.1. és 9.2. pont ki vé te lé vel 900 000

9.1. Or szá gos köz for gal mú vas út vo nal 1 350 000

Re pü lõ tér 2100 m alap hosszú sá gú fu tó pá lyá tól

Föld gáz tá ro lá sa 200 ezer m3 össz tá ro ló ka pa ci tás tól

Ve gyi ter mék tá ro lá sa 200 ezer t össz tá ro ló ka pa ci tás tól

9.2. Gyors for gal mi út (au tó pá lya, au tó út) 1 800 000

Négy- vagy több for gal mi sá vos út, leg alább 10 km hosszan
egy be füg gõ új pá lyá tól
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Sor szám
Kör nye ze ti ha tás vizs gá lat kö te les te vé keny sé gek

Igaz ga tá si szol gál ta tá si
díj mér té ke (Ft)

(fõ) al szám

10. Egyéb kö zös sé gi szol gál ta tás a 10.1. pont ki vé te lé vel 1 350 000

10.1. Ve szé lyes hul la dék ár tal mat la ní tó (le ra kás, ége tés, ké mi ai és
 biológiai ke ze lés) létesítmény

2 250 000

11. Sport 750 000

12. Nó menk la tú rá ba nem be so rolt te vé keny sé gek, illetve lé te sít mé nyek a
12.1. és 12.2. pont kivételével

1 350 000

12.1. Ha las tó vagy tó rend szer, ha több mint 30 ha-on fed or szá gos je -
len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti területet

650 000

12.2. Ku ta tó vagy ok ta tó atom re ak tor, valamint ezek fel ha gyá sa, ide -
ért ve min den nuk le á ris üzem anyag és a lé te sít mény egyéb ra dio -
ak tív és ra dio ak tí van szennye zett al ko tó ré sze i nek végleges
eltávolítását

1 800 000

13. Kör nye zet vé del mi en ge dély mó do sí tá si eljárása Az 1–12. pont ban
fog lalt díj té tel

50%-a

14. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 11.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt
felül vizsgálat

Az 1–12. pont ban
fog lalt díj té tel

50%-a

15. Kör nye zet vé del mi en ge dély be fog lalt, kü lön jog sza bály ban elõ írt en ge dé -
lyek mó do sí tá sa [314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 10.  § (5) bekezdése]

Az 1–12. pont ban
fog lalt díj té tel

10%-a

16. Az en ge dé lyes ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá sok  miatti mó do sí tá si
eljárás

15 000

”

2. számú melléklet a 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelethez

[1. mel lék let IV. pont ja a 33/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let hez]

„IV. Azon tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjai, amelyeknél
a felügyelõség elõ ze tes vizsgálatban hozott döntése alapján szükséges

a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Sor szám
Azon te vé keny sé gek, ame lyek nél a fel ügye lõ ség elõ ze tes vizs gá lat ban ho zott dön té se alap ján

szük sé ges a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat le foly ta tá sa

Igaz ga tá si 
szol gál ta tá si díj

mér té ke (Ft)(fõ) al szám

1. Me zõ gaz da ság, vad gaz dál ko dás, er dõ gaz dál ko dás, halászat 650 000

2. Bá nyá szat 1 200 000

3. Élel mi szer ipar 1 200 000

4. Tex til ipar 1 200 000

5. Bõr ipar 1 650 000

6. Pa pír ipar 1 200 000
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Sor szám
Azon te vé keny sé gek, ame lyek nél a fel ügye lõ ség elõ ze tes vizs gá lat ban ho zott dön té se alap ján

szük sé ges a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat le foly ta tá sa

Igaz ga tá si 
szol gál ta tá si díj

mér té ke (Ft)(fõ) al szám

7. Vegy ipar a 7.1. pont ki vé te lé vel 1 650 000

7.1. Kok szo ló mû (szá raz szén le pár lás) 1 200 000

Ke nõ anyag elõ ál lí tá sa kõ olaj ból 15 ezer t/év kész ter mék elõállítá -
sától

Cel lu lóz gyár tás

Szén szál gyár tás 20 t/nap kész ter mék elõ ál lí tá sá tól

8. Nem fém ás vá nyi ter mék gyár tás a 8.1. és 8.2. pont ki vé te lé vel 1 650 000

8.1. Üveg- és üveg szál gyár tás 20 t/nap ol vasz tó ka pa ci tás tól 1 200 000

Ke rá mia ter mék, ke rá mia csem pe és -lap, ége tett agyag épí tõ -
anyag-gyár tás 75 t/nap gyár tá si ka pa ci tás tól, illetve ahol a ke men ce
tér fo ga ta a 4 m3-t, és ab ban az áru sû rû ség a 300 kg/m3-t meghaladja

8.2. Ás vá nyi anya gok ol vasz tá sa, be le ért ve az ás vá nyi szál gyár tá sát is
20 t/nap ol vasz tó kapacitástól

750 000

9. Fém ipa r a 9.1. és 9.2. pont ki vé te lé vel 750 000

9.1. Vas- és acél ön tö de 20 t/nap ter me lé si ka pa ci tás tól 1 200 000

Nyom ta tott áram kör elõ ál lí tá sa au to ma ta gépsoron

Köz úti gép jár mû gyár tá sa (gyár tás, össze sze re lés, mo tor gyár tás)
10 ezer db/év kész ter mék elõ ál lí tá sá tól

Ha jó gyár tás (sza bad idõ-, sport ha jó gyár tá sa nem tar to zik ide)

Vas úti kö tött pá lyás jár mû gyár tá sa 5700 kg fel szál ló súly fe let ti légi
jár mû vek gyár tá sa és nagyjavítása

9.2. Fé mek és mû anya gok fe lü let ke ze lé se elekt ro li ti kus vagy ké mi ai
folya matokkal 20 ezer m2/év fe lü let ke ze lé sé tõl, vagy ahol az összes
ke ze lõ kád tér fo ga ta meg ha lad ja a 30 m3-t

1 500 000

Ak ku mu lá tor gyár tás

10. Vil la mos ener gia-, gáz-, gõz-, víz el lá tás a 10.1. pont ki vé te lé vel 750 000

10.1. Víz erõ mû 5 MW vil la mos tel je sít mény tõl; víz bá zis vé dõ öve ze tén,
vé dett ter mé sze ti te rü le ten mé ret meg kö tés nélkül

1 500 000

Geo ter mi kus erõ mû 20 MW vil la mos tel je sít mény tõl; ás vány-,
gyógy- és ivó víz bá zis vé dõ öve ze tén, vé dett ter mé sze ti te rü le ten
méretmegkötés nélkül

Hõ ener gi át ter me lõ lé te sít mény (gõz és me leg víz elõ ál lí tá sa) 50 MW 
ki me nõ tel je sít mény tõl

11. Ke res ke de lem 1 200 000

12. Jár mû ja ví tás 750 000

13. Szál lás hely-szol gál ta tás, ven dég lá tás 750 000
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Sor szám
Azon te vé keny sé gek, ame lyek nél a fel ügye lõ ség elõ ze tes vizs gá lat ban ho zott dön té se alap ján

szük sé ges a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat le foly ta tá sa

Igaz ga tá si 
szol gál ta tá si díj

mér té ke (Ft)(fõ) al szám

14. Szál lí tás, köz le ke dés a 14.1. pont ki vé te lé vel 750 000

14.1. Or szá gos köz út há ló za ti ka te gó ri á ba so rol ha tó út, ha 1 200 000

– 50 ha-nál na gyobb er dõ töm böt szel át, vagy

– vé dett ter mé sze ti te rü le ten ha la d át, vagy

– gyógy he lyen a ter ve zett át la gos napi for ga lom 1800 egy ség jár mû
 vagy an nál több

Vas úti pá lya ud var

Nyil vá nos re pü lõ tér és pol gá ri célú nem nyil vá nos re pü lõ tér 800 m
alap hosszú sá gú szi lárd bur ko la tú fu tó pá lyá tól; vé dett ter mé sze ti te -
rü le ten hossz meg kö tés és burkolatra való tekintet nélkül

15. Rak tá ro zás, tá ro lás 1 200 000

16. Köz igaz ga tás, vé de lem a 16.1. pont ki vé te lé vel 750 000

16.1. Ál la mi re pü lé sek cél já ra szol gá ló re pü lõ tér 800 m alap hosszú sá gú
fu tó pá lyá tól; vé dett ter mé sze ti te rü le ten hossz meg kö tés és bur ko lat ra 
való tekintet nélkül

1 200 000

17. Szenny víz ke ze lés a 17.1. pont ki vé te lé vel 1 200 000

17.1. Szenny víz iszap bi o ló gi ai ke ze lé se 4 ezer t/év ka pa ci tás tól 750 000

18. Hul la dék ke ze lés, köz tisz ta sá gi szol gál ta tás a 18.1. és 18.2. pont ki vé te lé vel 1 650 000

18.1. Fém hul la dék gyûj tõ hely (be le ért ve az au tó roncs te le pe ket) fém fel dol -
go zás sal vagy új ra hasz no sí tás ra tör té nõ elõ ké szí tés sel 5 db/nap gép -
jár mû tõl vagy 5 t/nap kapacitástól

750 000

18.2. Nem ve szé lyes hul la dék hasz no sí tá sa 10 ezer t/év ka pa ci tás tól 1 200 000

Ál la ti hul la dék te me tõ

19. Szó ra koz ta tás, kul túr a, sport 750 000

20. Nó menk la tú rá ba nem be so rolt te vé keny sé gek, illetve lé te sít mé nyek

20.1. „A” tí pu sú izo tóp la bo ra tó ri um 1 650 000

20.2. Mély fú rás ki épí tett fú ró lé te sít ménnyel 650 m fú rá si mély ség tõl (ha
nem más ha tás vizs gá lat kö te les te vé keny ség rész e) víz bá zis vé dõ -
öve ze tén vagy védett természeti területen

750 000

Sza bad té ri lé te sít mény mo to rok, tur bi nák és re ak tív mo to rok pró ba -
pa don tör té nõ vizs gá la tá hoz 500 kN to ló erõ tõl vagy ha a ka pa ci tás
egy idõben legalább 10 MW

750 000

Ál lan dó sza bad té ri pró ba pá lya mo to ros jár mû vek ré szé re 3 ha te rü -
let fog la lás tól, vé dett ter mé sze ti te rü le ten méretmegkötés nélkül

750 000

Ipar i, rak tá ro zá si célú épít mé nyek el he lye zé sé re szol gá ló te rü let ki -
ala kí tá sa (mû sza ki inf ra struk tú rá val való el lá tá sa) más cél ra hasz nált 
te rü le ten 3 ha-tól; vé dett ter mé sze ti területen méretmegkötés nélkül

750 000

Táv köz lé si adó (an ten na to rony) vé dett ter mé sze ti területen 750 000

20.3. Duz zasz tó mû vagy víz tá ro zó 1 mil lió m3 duz zasz tott, illetve tá ro zott
víz mennyi ség tõl; víz bá zis vé dõ öve ze tén, vé dett ter mé sze ti te rü le ten
méretmegkötés nélkül

1 200 000
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Sor szám
Azon te vé keny sé gek, ame lyek nél a fel ügye lõ ség elõ ze tes vizs gá lat ban ho zott dön té se alap ján

szük sé ges a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat le foly ta tá sa

Igaz ga tá si 
szol gál ta tá si díj

mér té ke (Ft)(fõ) al szám

20.4. Víz be saj to lás fel szín alat ti víz be 1 200 000

20.5. Te rü le ti víz ren de zés be épí tés re nem szánt te rü le ten 750 000

– sík vi dé ken 500 ha-tól, 

– domb vi dé ken 300 ha-tól, 

– víz bá zis vé dõ öve ze tén, te le pü lés kül te rü le tén lévõ vé dett ter mé -
sze ti te rü le ten mé ret meg kö tés nélkül

Ha las tó vagy tó rend szer 30 ha-tól; víz bá zis vé dõ öve ze tén, vé dett ter -
mé sze ti te rü le ten vagy annak vé dõ öve ze tén mé ret meg kö tés nélkül

650 000

Ál ló víz- és holt ág sza bá lyoz ás 5 ha sza bá lyo zan dó víz fe lü let tõl vagy
1 km part vo nal hossz tól; víz bá zis vé dõ öve ze tén, vé dett ter mé sze ti
te rü le ten méretmegkötés nélkül

750 000

Fo lyó sza bá lyo zás vagy fo lyó csa tor ná zás 3 fkm-tõl; ka nyar át vá gás
ese tén vagy víz bá zis vé dõ öve ze tén, vé dett ter mé sze ti te rü le ten, ter -
mé sze ti te rü le ten hosszmegkötés nélkül

750 000

Víz fo lyás ren de zés (ki vé ve az ere de ti víz el ve ze tõ ké pes ség hely re ál -
lí tá sá ra irá nyuló, fenn tar tá si célú iszap el tá vo lí tást és ré zsû ren de zést)
1 km víz fo lyás hossz tól; víz bá zis vé dõ öve ze tén 50 m víz fo lyás hossz -
tól, vé dett természeti területen méretmegkötés nélkül

750 000

A II. pont ban vagy a IV. pont ban 1–20.5. al pon tok ba nem tar to zó
épít mény vagy épít mény együt tes be épí tett, vagy be épí tés re szánt
 területen, 3 ha te rü let fog la lás tól vagy 300 parkolóhelytõl

750 000

20.6. A II. pont ban fel so rolt te vé keny ség, illetve lé te sít mény, ha azt leg -
fel jebb két évig, ki zá ró lag vagy fõ ként új mód sze rek vagy ter mé kek
ki fej lesz té sé re vagy ki pró bá lá sá ra vég zik, illetve hozzák létre

1 200 000

20.7. A II. és IV. pont ban fel so rolt te vé keny ség vagy lé te sít mény je len tõs
mó do sí tá sa ki vé ve, ha a mó do sí tás a II. pont ba tar to zó kör nye ze ti
ha tás vizs gá lat kö te les te vé keny ség vagy létesítmény megvalósítása

Ere de ti díj té tel
60%-a

20.8. A IV. pont ban fel so rolt, az itt fel tün te tett mennyi sé gi kü szöb ér ték
alat ti te vé keny ség bõ ví té se, ha az a bõ ví tés kö vet kez té ben el éri vagy 
meg ha lad ja a kü szöb ér té ket, és a bõ ví tés egy út tal leg alább 25%-os
nö ve ke dést je len t a te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó
engedélyben meghatározott nagysághoz képest

Ere de ti díj té tel
100%-a

21. Kör nye zet vé del mi en ge dély mó do sí tá si el já rá sa Az 1–20. pont -
ban fog lalt díj -

té tel 50%-a

22. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 11.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fe lül vizs -
gá lat

Az 1–20. pont -
ban fog lalt díj -

té tel 50%-a

22. Kör nye zet vé del mi en ge dély be fog lalt, kü lön jog sza bály ban elõ írt en ge dé lyek
mó do sí tá sa [314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 10.  § (5) bekezdése]

Az 1–20. pont -
ban fog lalt díj -

té tel 10%-a

23. Az en ge dé lyes ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá sok  miatti mó do sí tá si eljárás 15 000

”



Az oktatási miniszter
18/2006. (IV. 24.) OM

rendelete

a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
támogatásának igénylési rendjérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: a Tör vé ny)
5. szá mú mel lék le té nek 28. pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján – a bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter vé -
le mé nyé nek ki ké ré sé vel –, fi gye lem mel a Tör vé ny 12.  §
(1) be kez dé sé re, valamint a 30.  § (1) be kez dé sé nek
a)–d) pont já ra, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya
a) a he lyi ön kor mány za tok ra,
b) a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott ne ve lé si-ok ta tá si

fel ada tot el lá tó in téz ményt fenn tar tó egy há zi jogi sze -
mély re, tár sa dal mi szer ve zet re, ala pít vány ra, köz ala pít -
vány ra, ki sebb sé gi ön kor mány zat ra, köz hasz nú tár sa ság -
ra, gaz da sá gi tár sa ság ra és a köz ok ta tá si köz fel ada tot alap -
te vé keny ség ként vég zõ, a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 
tör vény ha tá lya alá tar to zó egyé ni vál lal ko zó ra,

c) a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek re, a nem ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek re, valamint

d) az a)–c) pont alatt fel so rolt szer ve ze tek (a továb biak -
ban együtt: fenn tar tó) ál tal fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mé nyek re
ter jed ki.

(2) A fenn tar tó hard ver esz kö zök meg szer zé se ér de ké -
ben 2350 Ft/ta nu ló tá mo ga tás részt igé nyel het a Tör vé ny
3. szá mú mel lék le té nek 16. b)–c), 17. a), 19. a) és
19. d) pont já ban meg ha tá ro zott, is ko lai nap pa li rend sze rû
5–13. év fo lya mon ok ta tás ban ré sze sü lõ ta nu lók lét szá ma
után.

(3) A fenn tar tó is ko lai ad mi niszt rá ci ós és ügy vi te li
szoft ver be ve ze té sé vel, illetve a fel hasz ná lá si jog ren del te -
tés sze rû, ha té kony fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges egyéb
szol gál ta tá sok kal, valamint a szoft ve rek fo lya ma tos üze -
mel te té sé vel (a továb biak ban együt te sen: szoft ver esz köz)
kap cso la tos költ sé gek meg fi ze té se ér de ké ben, a Tör vé ny
3. szá mú mel lék le té nek 16. a)–c), 17. a), 18. a)–b), 19. a)
és 19. d) pont já ban meg ha tá ro zott, is ko lai nap pa li rend -
szerû 1–13. év fo lya mon ok ta tás ban ré sze sü lõ ta nu lók lét -
szá ma után

a) 2550 Ft/ta nu ló tá mo ga tás részt igé nyel het, amennyi -
ben az adott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény fel adat el lát ási
he lye olyan te le pü lé sen mû kö dik, amely nek la kos ság szá -
ma nem éri el az 1500 fõt,

b) 1400 Ft/ta nu ló tá mo ga tás részt igé nyel het, amennyi -
ben az adott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény fel adat el lát ási
he lye olyan te le pü lé sen mû kö dik, amely nek lakosság -
száma el éri vagy meg ha lad ja az 1500 fõt.

(4) A fenn tar tó 1200 Ft/gyer mek tá mo ga tás részt igé -
nyel het az ál ta la fenn tar tott óvo dai in téz mé nyek ben meg -
lé võ, a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kot.) 47.  § g) pont ja sze rin ti esz kö ze i -
nek, fel sze re lé se i nek kor sze rû sí té sé re, to váb bá in for ma ti -
kai fej lesz té sek re, mû kö dés sel össze füg gõ be szer zé sek re a 
Tör vé ny 3. szá mú mel lék le té nek 15. pont ja alap ján óvo dai
ne ve lés ben ré sze sü lõ gyer me kek lét szá ma után.

(5) A fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek ben meg le võ, a Kot. 48.  § (1) be kez dés a) pont -
já nak 9. al pont ja sze rin ti esz kö ze i nek, fel sze re lé se i nek
kor sze rû sí té sé re, to váb bá in for ma ti kai fej lesz té sek re, mû -
köd te tés sel össze füg gõ be szer zé sek re 600 Ft/ta nu ló tá mo -
ga tás részt igé nyel het a Tör vé ny 3. szá mú mel lék le té nek a
16. a)–d) és 17. a), valamint 18. a)–b) pont já ban meg ha tá -
ro zott nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt ve võk,
valamint a 19. a) és d) pont já ban meg ha tá ro zott kol lé gi u mi 
el lá tás ban ré sze sü lõk lét szá ma után.

2.  §

(1) Az in for ma ti kai esz kö zök hasz ná la ta, be szer zé se ál -
tal meg va ló su ló fej lesz té si fel ada tok össz hang já nak meg -
te rem té se ér de ké ben az ok ta tá si mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) Prog ram ta ná csot mû köd tet.

(2) A Prog ram ta nács fel ada tá ra és mû kö dé sé re a köz ok -
ta tá si in téz mé nyek in for ma ti kai fej lesz té sét szol gá ló, kö -
tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val tör té nõ be -
szer zé sek igény lé si rend jé rõl  szóló 3/2005. (III. 1.) OM
ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 2.  §-ában fog lalt ren -
del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni.

3.  §

A fenn tar tó nak az 1.  § (2) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás -
rész bõl

a) a Ren de let 3.  §-a sze rint lét re jött bér le ti jog vi szony
alap ján õt ter he lõ éves hasz ná la ti díj fi ze té si kö te le zett sé -
get kell tel je sí te nie; illetve ilyen jog vi szony hi á nyá ban,
valamint a tá mo ga tás rész e pont sze rin ti fel hasz ná lá sát
köve tõen fenn ma ra dó rész bõl

b) a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény igé nye i nek figye -
lembe véte lével igé nyelt, és a Prog ram ta nács ál tal meg -
határozott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ hard ver esz közt
– a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kbt.) ren del ke zé se it figye lembe véve –
bér le ti konst ruk ció ke re té ben kell be sze rez nie.
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4.  §

(1) Az 1.  § (3) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás rész re a Ren -
de let 4.  § (1)–(3) be kez dé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) Ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben a Ren de let
alap ján szoft ver esz köz nem ke rült be ve ze tés re, illetve, ha
a fenn tar tó a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény nél al kal ma zás -
ban lévõ szoft ver esz köz he lyett egy má sik akk re di tált
szoft ver esz közt kí ván be ve zet ni, a fenn tar tó a szoft ver esz -
kö zök nyil vá nos ság ra ho za ta lát kö ve tõ negy ven öt na pon
be lül az ál ta la fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek
mind egyi ké nek rész vé te lé vel egyez te tõ tár gya lást foly tat
le, amely nek so rán a részt vevõ in téz mé nyek igé nye i nek
össze han go lá sá val ki vá laszt ja a meg fe le lõ szoftver -
eszközt.

(3) Az egyez te tõ tár gya lás ról az azon részt vevõ ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mé nyek és a fenn tar tó ál tal alá írt jegy zõ -
köny vet kell fel ven ni. A jegy zõ könyv tar tal maz za a ki vá -
lasz tott szoft ver esz közt, ame lyet a fenn tar tó – a Kbt. elõ -
írásait figye lembe véve – a jegy zõ könyv le zá rá sát köve -
tõen ha la dék ta la nul meg ren del, vagy a meg ren de lé se ér de -
ké ben szük sé ges köz be szer zé si el já rást ha la dék ta la nul
meg kez di. Ha a fenn tar tó az 1.  § (3) be kez dé se sze rin ti
nor ma tí vát nem kí ván ja igény be ven ni, az egyez te tõ tár -
gya lás ról ké szült jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell a
fenn tar tó e dön té sé nek in do ka it. Nem szük sé ges egyez te tõ 
tár gya lást le foly tat ni, ha a fenn tar tó a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mény nél a Ren de let alap ján be ve ze tett szoft ver esz közt
tart ja to vább ra is al kal ma zás ban.

5.  §

A fenn tar tó az 1.  § (4)–(5) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás
ter hé re – a Kbt. elõ írásait figye lembe véve – a nevelési-
 oktatási in téz mé nyek ja vá ra azok szak mai és in for ma ti kai
fej lesz té si fel ada ta it szol gá ló esz kö zö ket bár mely, az azt
for gal ma zó gaz dál ko dó szer ve zet tõl jo go sult be sze rez ni.

6.  §

A fenn tar tó az 1.  § (2)–(5) be kez dé se sze rint tá mo ga tás -
rész re vo nat ko zó be szer zé se i rõl az EDUCATIO Tár sa dal -
mi Szol gál ta tó és Köz hasz nú Tár sa sá got az Ok ta tá si Mi -
nisz té rium (a továb biak ban: mi nisz té rium) hi va ta los hon -
lap ján nyil vá nos ság ra ho zott adat la pon leg ké sõbb 2006.
de cem ber 15-ig tá jé koz tat ja.

7.  §

(1) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti fenn tar tó
az 1.  § (2)–(5) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás rész re vo nat ko -
zó igé nyét fo lya ma to san, de leg ké sõbb 2006. szep tem ber

30-ig nyújt hat ja be egy ere de ti és há rom má so la ti pél dány -
ban a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó -
sá gá hoz (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) a mel lék let ben sze -
rep lõ igény lõ la pon.

(2) Az Igaz ga tó ság meg vizs gál ja a be nyúj tott igé nyek
sza bály sze rû sé gét és – hi á nyos ság(ok) ész le lé se ese tén – a
be nyúj tást kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül hi ány pót lás ra szó -
lít ja fel a fenn tar tót. Hi ány pót lás ra a hi ány pót lá si fel szó lí -
tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül van le he -
tõ ség.

(3) Az Igaz ga tó ság az igé nye ket az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 64/B.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott vizs gá la tá nak le zá rá sát köve tõen
– annak ered mé nyé rõl  szóló tá jé koz ta tá sá nak be csa to lá sá -
val – egy ere de ti és ket tõ má so la ti pél dány ban 5 na pon be -
lül meg kül di a Bel ügy mi nisz té ri um ré szé re.

(4) A Bel ügy mi nisz té ri um a be ér ke zõ fenn tar tói igé -
nyek fel dol go zá sát köve tõen a tá mo ga tá sok össze ge it
össze sí ti. A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a Belügyminiszté -
rium utal vá nyo zá sa alap ján a Ma gyar Ál lam kincs tár gon -
dos ko dik.

8.  §

(1) A je len ren de let sze rin ti tá mo ga tás for rá sa az 1.  §
(1) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze rin ti fenn tar tók vo nat ko -
zá sá ban a Tör vé ny XX. Fe je zet, 11. cím, 2. al cím, 3. jog -
cím cso port „Köz ok ta tá si célú hu mán szol gál ta tás”
elõirány zata.

(2) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti fenn tar tó
az 1.  § (2)–(5) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás rész re vo nat ko -
zó igé nyét a szep tem ber havi nor ma tí va igény lés sel együtt
nyújt hat ja be a fenn tar tó szék he lye sze rint ille té kes Igaz -
ga tó ság hoz a mel lék let ben sze rep lõ igény lõ la pon. Az
Igaz ga tó ság az igé nye ket a nor ma tí va igény lés sel együtt,
az zal egye zõ mó don bí rál ja el. A mi nisz té rium a szük sé ges 
elõ irány za tot a Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé re a nor ma tí va
ki uta lá sá hoz szük sé ges ke ret tel együtt biz to sít ja.

(3) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti fenn tar tó
az 1.  § (2)–(5) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás rész re vo nat ko -
zó igé nyét a mi nisz té ri um hoz nyújt ja be. A tá mo ga tást a
mi nisz té rium köz vet le nül – pót elõ irány zat ként – biz to sít ja 
az érin tett fel sõ ok ta tá si in téz mény ré szé re.

9.  §

(1) A fenn tar tó kö te les az 1.  § (2)–(5) be kez dés sze rin ti
tá mo ga tás rész 2006. de cem ber 31-ig fel nem hasz nált ré -
szét vissza fi zet ni.

(2) A tá mo ga tást a jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek
meg fe le lõ mér té kû ka mat tal nö velt összeg ben kell vissza -
fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be, ha a tá mo ga tást a fenn -
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tar tó nem az e ren de let sze rin ti fel té te lek nek meg fele lõen
hasz nál ta fel. A fenn tar tó a ka ma tot az igény be vé tel nap já -
tól a vissza fi ze tés nap já ig ter je dõ idõ szak ra kö te les fi zet ni.

(3) A fenn tar tó a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról leg ké sõbb
2006. de cem ber 31-i for du ló nap pal, a zár szám adás, illetve
a nor ma tív tá mo ga tás el szá mo lás ke re té ben kö te les el szá -
mol ni.

(4) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a tá -
mo ga tás nak a fenn tar tó ál ta li az igény lé sé re, fo lyó sí tá sá ra
és el szá mo lá sá ra az 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban

meg ha tá ro zott szer ve ze tek re vo nat ko zó kü lön jog sza bá -
lyok ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

10.  §

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

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter
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Melléklet a 18/2006. (IV. 24.) OM rendelethez

Adatlap a szakmai és informatikai normatíva igényléséhez

Az in téz mény fenn tar tó neve:

Szám la ve ze tõ bank neve:

Bank szám la szá ma:

Adó szá ma:

Me gye meg ne ve zé se:

KSH kód:

A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény Az 1. § (2) be -
kez dés sze rin ti
ta nu lók szá ma

össze sen

Az 1. § (3) be kez dés sze rin ti
ta nu lók szá ma

Az 1. § (4) be -
kez dés sze rin ti

össze sí tett
gyermek -
létszám

Az 1. § (5) be -
kez dés sze rin ti
ta nu lók szá ma

össze sen
sor-
szám

neve OM azo no sí tó ja 1. § (3) bek. a) 1. § (3) bek. b)

Az 1. § (2)–(5) bek. sze rin ti egyes tá mo ga tás rész
igé nyek össze ge

A fenn tar tó 2006. évi tel jes tá mo ga tá si igé nye

Kelt: ............................, 2006. ...............................

..........................................................
fenn tar tó alá írá sa

P. H.



 III. rész HATÁROZATOK

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
12/2006. (IV. 24.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság ház sza bá lyi ren del ke zés alkot -
mány elle nességének vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé re, to -
váb bá mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkotmány elle nesség
vizs gá la tá ra irá nyuló be ad vány tár gyá ban – dr. Bi ha ri
 Mihály és dr. Pa czo lay Pé ter al kot mány bí rók kü lön vé le mé -
nyé vel – meg hoz ta az aláb bi

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy az Or szág -
gyû lés az Alkot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé sét, valamint
20.  § (2) be kez dé sét sér tõ mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nességet idé zett elõ az ál tal, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek Ház sza bá lyá ról  szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY ha tá ro zat 23.  § b) pont já val, a
47.  § (4) és (6) be kez dé sé vel, valamint a 75.  § (3) be kez dé -
sé vel össze füg gés ben nem ha tá roz ta meg a kép vi se lõi ál -
lás pont lé nye gé nek ki fej té sé hez szük sé ges fel szó la lá si idõ
biz to sí tá sá nak ga ran ci á lis sza bá lya it.

Az Alkot mány bíró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy
sza bá lyo zá si fel ada tá nak 2006. de cem ber 15-ig te gyen
ele get.

2. Az Alkot mány bíró ság a Ma gyar Köz tár sa ság Or -
szág gyû lé sé nek Ház sza bá lyá ról  szóló 46/1994. (IX. 30.)
OGY ha tá ro zat 23.  § b) pont já nak és 47.  § (4) be kez dé sé -
nek „és a fel szó la lá si idõ ke re tek re” szö veg ré sze, a 47.  §
(6) be kez dé se, valamint a 75.  § (3) be kez dé se alkot mány -
elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá -
nyuló in dít ványt el uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó a Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé -
nek Ház sza bá lyá ról  szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY ha tá ro -

zat nak (a továb biak ban: Ház sza bály) a fel szó la lá si idõ ke -
re te ket és a hoz zá szó lá sok idõ tar ta mát érin tõ egyes ren del -
ke zé sei alkot mány elle nességének utó la gos vizs gá la tá ra
ter jesz tett elõ ké rel met. Vagy la gos ké rel me – az in dít vány -
ban ki fej tett ugyan azon al kot má nyos sá gi prob lé ma kap -
csán – mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
vizs gá la tá ra és meg ál la pí tá sá ra irá nyult.

1. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az Alkot mány
2.  § (2) be kez dé sé be fog lalt, a nép szu ve re ni tás vá lasz tott
kép vi se lõk út ján való gya kor lá sá ra irány adó sza bály ból,
to váb bá az Or szág gyû lés re, az or szág gyû lé si kép vi se lõk re
vo nat ko zó al kot má nyi ren del ke zé sek bõl kö vet ke zik az or -
szág gyû lé si kép vi se lõ fel szó la lá si joga, az ún. par la men ti
be széd jog. A kép vi se lõ fel szó la lá si joga nél kül az Or szág -
gyû lés al kot má nyos funk ci ói nem ér vé nye sül het nek, ezért
ga ran ci á lis je len tõ sé ge van a be széd jog ra vo nat ko zó sza -
bá lyo zás tar tal má nak (eset le ges kor lá to zá sá nak). A kép vi -
se lõ fel szó la lá si joga – mint Al kot mány ból kö vet ke zõ
jog – köz vet le nül érin ti az Or szág gyû lés al kot má nyos mû -
kö dé sét is. Az in dít vá nyo zó ki fej tet te, hogy a Ház sza bály a 
fel szó la lá si idõ tar ta mok két fé le kor lá to zá sát ala kí tot ta ki.
Egy részt meg ha tá roz za egyes fel szó la lá si faj ták idõ tar ta -
mát [pl. két per ces hoz zá szó lás a Ház sza bály 50.  § (4) be -
kez dé sé ben], más részt le he tõ vé te szi az idõ ke re tes tár gya -
lást (ami kor az adott tárgy ban kép vi se lõ cso por ton ként fel -
hasz nál ha tó idõ ke ret áll ren del ke zés re – a Ház sza bály
53.  §-ában fog lal tak alap ján). Az in dít vá nyo zó sze rint a
Ház sza bály a fel szó la lá si idõ kor lá to zá sá nak e két fé le
mód ján kí vül más kor lá to zást nem is mer, így erre vo nat ko -
zó an nem is tar tal maz sza bályt. Nincs pon tos ház sza bá lyi
ren del ke zés a leg fon to sabb fel szó la lás, az egyes kép vi se -
lõi fel szó la lá sok idõ tar ta mát il le tõ en. A Ház sza bály
– vizs gál ni kért – 23.  § b) pont ja sze rint a Ház bi zott ság ké -
szít ja vas la tot a fel szó la lá si idõ ke re tek re, amely rõl a 47.  §
(4) és (6) be kez dé se alap ján az Or szág gyû lés vita nél kül,
egy sze rû több ség gel ha tá roz. Az in dít vá nyo zó sze rint a
ház bi zott sá gi ja vas la tok a kép vi se lõi fel szó la lá si jo got
nyil ván va ló an kor lá toz zák (hi szen idõ ke re te ket ál la pí ta -
nak meg), a gya kor lat ban pe dig ki ala kult a Ház sza bály
ezen ren del ke zé se i nek olyan ér tel me zé se, hogy az ily mó -
don meg ha tá ro zott idõ ke ret túl lé pé se ese tén a kép vi se lõi
be széd jog leg sú lyo sabb kor lá to zá sá ra, a szó meg vo ná sá ra
ke rül het sor. Az in dít vá nyo zó sze rint a Ház sza bály je lölt
ren del ke zé sei a mel lett, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk -
nek az Al kot mány ból ere dõ fel szó la lá si jo gát sér tik, egy -
más nak akár el lent mon dó ér tel me zés re is ala pot ad nak.

Az in dít vá nyo zó mind ezek alap ján kér te a Ház sza bály
23.  § b) pont já ból, valamint a 47.  § (4) be kez dé sé bõl a „fel -
szó la lá si idõ ke re tek re” szö veg rész, valamint a 47.  § (6) be -
kez dé sé nek meg sem mi sí té sét.

2. Az in dít vá nyo zó utalt arra, hogy az Alkot mány 24.  §
(4) be kez dé se sze rint az Or szág gyû lés mû kö dé sét és tár -
gya lá si rend jét a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két -
har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott Ház sza bály nak kell
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meg ál la pí ta ni. Mi vel a Ház sza bály nak több ren del ke zé se
is tar tal maz a kép vi se lõi fel szó la lá si jo got kor lá to zó sza -
bályt, ezért alap pal me rül het fel, hogy az idõ ke re tek konk -
rét for mái mö gött két har ma dos több sé gû par la men ti aka -
rat nak kell áll ni. Ezért – a je len ügy ben vizs gál ni kért – a
fel szó la lá sok idõ tar ta má ra vo nat ko zó ren del ke zé sek is
pon tos ház sza bá lyi ren de zést igé nyel nek. A fel szó la lá sok
idõ tar ta má nak meg ha tá ro zá sa ugyan is szük ség kép pen a
par la men ti be széd jog kor lá to zá sát ered mé nye zi, ezért
annak ese ten kén ti ja vas la tok ban, aján lá sok ban való rög zí -
té se min den ga ran ci át nél kü löz. A kép vi se lõi fel szó la lá si
jog kor lá to zá sá nak – vél te az in dít vá nyo zó – ki szá mít ha tó
ház sza bá lyi ren del ke zé se ken kell nyu god nia, nem ese ten -
ként, egy sze rû több ség gel meg ho zott (adott eset ben a szó
meg vo ná sá nak jog kö vet kez mé nyét is ma gá ban hor do zó)
dön té se ken. Az in dít vá nyo zó ki fej tet te, hogy az Alkot -
mány bíró ság a 4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro za tá ban mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány sér tést ál la pí tott meg
a par la men ti ülé se zé si rend két har ma dos ház sza bá lyi ren -
de zé sé nek hi á nya  miatt ha son ló okok alap ján, így
amennyi ben az Alkot mány bíró ság utó la gos nor ma kont roll 
ké rel mé nek nem adna helyt, a mu lasz tás ban megnyilvá -
nuló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát kez de mé nyez te.

3. Az in dít vá nyo zó a Ház sza bály 75.  § (3) be kez dé sé -
nek vizs gá la tát is kér te. A Ház sza bály e ren del ke zé se a bi -
zott sá gi mun ká ra vo nat ko zik, s ki mond ja: „A bi zott ság a
hoz zá szó lá sok idõ tar ta mát kép vi se lõ cso por ton ként azo -
nos idõ tar tam ra kor lá toz hat ja.” Az in dít vá nyo zó úgy vél te, 
hogy – ha son ló an a fent ki fej tet tek hez – a mi ni má lis fel -
szó la lá si idõ rög zí té sé nek hi á nya oda ve zet, hogy tény le -
ges vita nél kül bo nyo lít ha tó le a bi zott sá gi tár gya lás. Pél -
dát hoz arra néz ve, ami kor a bi zott ság egy sze rû több sé ge
két perc ben ha tá roz ta meg a hoz zá szó lá sok kép vi se lõ cso -
por ton kén ti ma xi má lis idõ tar ta mát. Az in dít vá nyo zó a
Ház sza bály 75.  § (3) be kez dé se te kin te té ben is annak meg -
sem mi sí té sé re, illetve (vagy la go san) a mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra ter jesz -
tett elõ ké rel met.

Az in dít vá nyo zó vé gül utal arra, hogy amennyi ben az
Alkot mány bíró ság úgy íté li meg, hogy a sé rel me zett ren -
del ke zé sek hez kap cso ló dó al kot má nyos kö ve tel mény
meg ál la pí tá sá val az al kot mány sér tés ki kü szö böl he tõ, úgy
az al kot má nyos kö ve tel mény meg ál la pí tá sát kezdemé -
nyezi.

II.

1. Az Alkot mány je len ügy ben érin tett sza bá lyai sze -
rint:

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

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,
amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján,
valamint köz vet le nül gya ko rol ja.”

„20.  § (2) Az or szág gyû lé si kép vi se lõk te vé keny sé gü -
ket a köz ér de ké ben vég zik.”

„24.  § (4) Az Or szág gyû lés a je len lé võ or szág gyû lé si
kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott Ház -
sza bály ban ál la pít ja meg mû kö dé sé nek sza bá lya it és tár -
gya lá si rend jét.”

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

2. A Ház sza bály egyes ren del ke zé sei ér tel mé ben:
„23.  § A Ház bi zott ság
a) ál lást fog lal az Or szág gyû lés üléssza kon kén ti és heti 

mun ka rend jé rõl;
b) ja vas la tot ké szít az ülé sek na pi rend jé re, idõ tar ta má -

ra és a fel szó la lá si idõ ke re tek re;
c) meg vi tat ja az Or szág gyû lés mû kö dé sét érin tõ ön ál ló

in dít vá nyo kat, és ezek kel kap cso lat ban ál lást fog lal;
(...)”
„26.  § (1) A Ház bi zott ság ülé sét az Or szág gyû lés el nö ke 

hív ja össze és ve ze ti. Az Or szág gyû lés ülé sé nek ide je alatt
az el nök össze hív hat ja a Ház bi zott ság ülé sét.

(...)
(3) A Ház bi zott ság a dön té se it egy han gú lag hoz za meg.

Egy han gú dön tés hi á nyá ban a 23.  § a), f), g), m) pont já ról
az Or szág gyû lés, egyéb ese tek ben az Or szág gyû lés el nö ke 
dönt.”

„47.  § (1) Az ülés na pi rend jé re az el nök a Ház bi zott ság
aján lá sa alap ján tesz ja vas la tot. E ja vas la tot leg ké sõbb az
ülést meg elõ zõ en két nap pal meg kell kül de ni a kép vi se -
lõk nek és a 45.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt sze mé lyek -
nek.

(2) A sza va zá sok vár ha tó idõ pont ját – az elõ re nem ter -
vez he tõ, pl. ügy ren di sza va zá sok ki vé te lé vel – a na pi ren di
ja vas lat ban fel kell tün tet ni.

(3) Az ülés meg kez dé sé ig a Kor mány vagy leg alább ti -
zen öt kép vi se lõ – in do ko lás sal el lá tott – ja vas la tot nyújt -
hat be a na pi ren di ja vas lat mó do sí tá sá ra.

(4) Az ülé sen az el nök is mer te ti a Ház bi zott ság na pi ren -
di ja vas la tát, a na pi rend re tett el té rõ ja vas la to kat, to váb bá
a Ház bi zott ság nak a ta nács ko zás idõ tar ta má ra és a fel szó -
la lá si idõ ke re tek re vo nat ko zó ja vas la tát.

(5) Ha a je len tés hez tör vényjavaslat vagy ha tá ro za ti ja -
vas lat, il le tõ leg a tör vényjavaslathoz ha tá ro za ti ja vas lat
kap cso ló dik, az in dít vá nyo kat együtt kell tár gyal ni.

(6) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ja vas la tok ról
– elõ ször a na pi ren di ja vas lat meg vál toz ta tá sá ra tett ja vas -
la tok ról – az Or szág gyû lés vita nél kül ha tá roz.”

„75.  § (1) A bi zott ság a na pi rend jét – a bi zott ság el nö ké -
nek a bi zott ság tag ja i hoz elõ ze tesen írás ban el jut ta tott ja -
vas la ta alap ján – a bi zott sá gi ülés meg nyi tá sa után maga
ál la pít ja meg. Az ülést meg elõ zõ en a bi zott ság bár mely
tag ja írás ban to váb bi na pi ren di ja vas la tot jut tat hat el az el -
nök höz, ame lyet az el nök kö te les a bi zott sá gi ülést meg -
elõ zõ en a bi zott ság töb bi tag já hoz el jut tat ni.
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(2) A bi zott ság az ülés fo lya mán a na pi ren det mó do sít -
hat ja, de csak ak kor bõ vít he ti ki, ha ezzel a bi zott ság je len -
le võ tag ja i nak több mint két har ma da egyet ért.

(3) A bi zott ság a hoz zá szó lá sok idõ tar ta mát kép vi se lõ -
cso por ton ként azo nos idõ tar tam ra kor lá toz hat ja.”

III.

A par la men ti be széd jog sza bá lyo zá sá nak, illetve kor lá -
to zá sá nak mind tör té ne ti leg, mind a nem zet kö zi össze ha -
son lí tás ban há rom fõ tí pu sát le het meg kü lön böz tet ni: a
több szö ri fel szó la lás ti lal mát, az egyes be szé dek ide jé nek
kor lá to zá sát, és vé gül a par la men ti vita olyan idõ pont ban
való be re kesz té sét, ami kor még van nak elõ re be je len tett
fel szó la lók (klo tûr). Je len ügy ben az in dít vá nyo zó a par la -
men ti be széd idõ kor lá to zá sá nak má so dik tí pu sá val, az
egyes be szé dek ide jé vel kap cso lat ban ve tett fel al kot má -
nyos sá gi prob lé mát. A prob lé ma a ma gyar sza bá lyo -
zás-tör té net ben szé les körû elõz mé nyek kel ren del ke zik,
illetve a kül föl di meg ol dá sok sa já tos sá gai is tám pont ként
szol gál hat nak. Az Alkot mány bíró ság ezért el sõ ként – váz -
la to san – a ha zai köz jog tör té ne ti hát te ret, illetve egyes kül -
föl di or szá gok par la ment je i re vo nat ko zó sza bá lyo zást te -
kin tet te át.

1.1. A par la men ti be széd idõ sza bá lyo zá sá val össze füg -
gõ kér dé sek már az 1848-as, elsõ írott ma gyar ház sza bály -
ban is fel lel he tõk. A Kép vi se lõ ház Rend sza bá lyai meg fo -
gal maz ták a több szö ri fel szó la lás (,,a tárgy alap el vé hez és
lé nye gé hez egy szer nél több ször szól ni nem le het”), illetve
a be széd ol va sás ti lal mát. E ti lal ma kat az tán a ké sõb bi ház -
sza bá lyok is át vet ték. A ház sza bályt érin tõ en a du a liz mus
ko rá nak egyik köz pon ti té má ja épp a be széd idõ sza bá lyo -
zá sá nak kér dé se volt. A par la men ti vi ták el le né re a ház sza -
bály ban a szá zad for du ló ig a be széd idõ sem mi lyen szá mot -
te võ kor lá to zá sá ra nem ke rült sor. A ma gyar ház sza -
bály-tör té net ben az 1875-ös ház sza bály-re ví zió írta elõ
elsõ íz ben, hogy az el nök a tárgy tól el té rõ kép vi se lõ tõl – az 
erre való fi gyel mez te tés után – meg von hat ja a szót, más -
részt azt, hogy a meg kez dett be szé det az ülés fo lya ma ta
alatt be is kell fe jez ni (a kö vet ke zõ ülé sen foly tat ni ti los).
Ki mond ta azon ban, hogy: „A szó lás ra fel írot tak kö zül
azon tag, kire az ülés meg ha tá ro zott ide jé nek vége elõtt
egy óra ne gyed del ke rül sor, jog gal bír vagy az ülés ide jé -
nek meg hossza bbí tá sát kér ni, hogy be szé dét el mond has sa
vagy az ülés nek be fe je zé sét kér ni, egész be szé dé nek a kö -
vet ke zõ ülés re ha laszt ha tá sa vé gett...” (Kép vi se lõ ház Ház -
sza bá lyai 1875. 142.  §, a ké sõb bi ek ben: A Kép vi se lõ ház
Ház sza bá lyai 1899. 163.  §). E sza bály te hát nem a be széd -
idõ hosszát kor lá toz ta, ha nem el len ke zõ leg: a be széd idõ
leg rö vi debb (mél tá nyol ha tó) ide jé nek „egy óra ne gye det”
is mert el.

A du a liz mus ko rá nak utol só át fo gó ház sza bály-re ví zi ó -
já ra 1913-ban ke rült sor. E ház sza bály sem tar tal ma zott ál -
ta lá nos idõ be li kor lá to zást az egyes kép vi se lõi fel szó la lá -
so kat il le tõ en (s erre nem is adott fel ha tal ma zást). Ugyan -

ak kor több he lyen (a tör vényjavaslatok ér de mi tár gya lá sát
nem érin tõ, alap ve tõ en ügy ren di tí pu sú kér dé sek ben) ma -
xi mál ta a fel szó la lók szá mát (pl. a rész le tes vita egyes sza -
ka sza i nak össze kap cso lá sa tár gyá ban ma xi mum 4 kép vi -
se lõ nyil vá nít hat vé le ményt), de a fel szó la lás fõ sza bály -
ként to vább ra is idõ ha tár nél kü li volt. (A Kép vi se lõ ház
Ház sza bá lyai 1913. 202.  §.) Az egyes kép vi se lõi fel szó la -
lá sok ide jét is érin tõ kor lá to zást egy eset ben, a költ ség ve -
tés tár gya lá sá ra vo nat ko zó an ál la pí tott meg. E sze rint az
éves költ ség ve tés tár gya lá sa 20. ülés nap já nak vé gén az el -
nök – te kin tet nél kül a még je lent ke zõ szó no kok ra – le zár -
hat ta a vi tát, s a költ ség ve tés ép pen tár gya lás alatt álló ré -
szé rõl (a hoz zá tar to zó mó do sí tá sok kal együtt) el ren del het -
te a sza va zást (klo tûr). Ha az el nök e jog in téz ménnyel élt,
a költ ség ve tés 20. nap utá ni (to váb bi) tár gya lá sa so rán a
szó no kok leg fel jebb fél óra hosszat be szél het tek. (A Kép -
vi se lõ ház Ház sza bá lyai 1913. 230–233. §.) Ezzel a sza -
bállyal – de hang sú lyo zan dó, hogy ki fe je zet ten csak a
költ ség ve té si vi tá ra vo nat ko zó an – elõ ször je le nik meg a
ma gyar ház sza bály-tör té net ben az egyes kép vi se lõi fel -
szó la lá sok idõ tar ta má nak li mi tá lá sa.

1.2. Az 1924-es Nem zet gyû lé si Ház sza bály ban a be -
széd idõt érin tõ új elõ írások két irá nyú ak. Egy részt – az
1913-as ház sza bály ban csu pán a költ ség ve tést érin tõ –
klo tûr in téz mé nyét va la mennyi tör vényjavaslatra le he tõ vé 
tet te (eny he for má ja  miatt azon ban a tör vényjavaslatok
ala pos meg tár gya lá sát nem gá tol ta). Más részt – amel lett,
hogy az ál ta lá nos vi tá ban min den ki idõ kor lá tok nél kül
szól ha tott – meg ha tá roz ta a rész le tes vita ide jét. A Nem -
zet gyû lés Ház sza bá lyai (1924.) 212.  § (2) be kez dé se sze -
rint: „A rész le tes tár gya lás so rán 15 perc nél to vább egy
fel szó la lás sem tart hat. Az il le tõ kép vi se lõ kér he ti azon -
ban, hogy be szé dét az ál ta la ha tá ro zot tan meg je lö len dõ
idõ pon tig foly tat has sa.” [A 15 per ces fel szó la lá si idõ li mit
– né hány ki vé tel tõl el te kint ve – irány adó volt az ügy ren di
fel szó lá sok ra is – lásd a 212.  § (3) be kez dé sét.]

A par la men ti be széd idõ ál ta lá nos és rész le tes vi tát egy -
aránt érin tõ sza bá lyo zá sá ra az 1928-as házszabály-reví -
zióban ke rült sor. E ház sza bály 149.  § (1) be kez dé se sze -
rint: „Az ál ta lá nos vita so rán – amennyi ben a ház sza bá -
lyok más ként nem ren del kez nek – 1 óra hosszá nál to vább
egy fel szó la lás sem tart hat, az il le tõ fel szó la ló azon ban
egy íz ben kér he ti, hogy be szé dét az ál ta la meg je lölt idõ -
pon tig – de leg fel jebb még 1 óra hosszá ig – foly tat has sa.”
A rész le tes vi tát il le tõ en meg ma radt a ko ráb bi 15 per ces
elõ írás az zal, hogy a hosszab bí tás ma xi mum újabb 15 perc
le he tett [150.  § (1) be kez dés]. Az 1928-as ház sza bály
– a ház sza bály-tör té net ben ed dig nem al kal ma zott
 módon – a bi zott sá gi mun ká ban is idõ meg ha tá ro zás sal élt,
így az ott fo lyó ál ta lá nos vita so rán 15 per cet, a rész le tes
vi tá ban 10 per cet en ge dé lye zett az egyes kép vi se lõk nek,
ami két szer 15, illetve egy szer 10 perc cel nö vel he tõ volt
[49.  § (2) be kezdés].

A kö vet ke zõ, az 1939-es kép vi se lõ há zi ház sza bály a be -
széd idõ re vo nat ko zó sza bá lyo zást to vább rész le tez te
(s egy ben to vább kor lá toz ta). A ve zér szó no ki in téz mény
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be ve ze té sé vel a ve zér szó nok nak az ál ta lá nos vi tá ban 1 óra
hosszát, a töb bi szó nok nak 30 per cet en ge dé lye zett, amely
leg fel jebb 60, illetve 30 perc cel meg hosszab bít ha tó volt.
[A Kép vi se lõ ház Ház sza bá lyai 147.  § (1) be kez dés] Meg -
szün tet te vi szont a rész le tes ple ná ris vi tát. A 150.  § (1) be -
kez dé se ki mond ta: „A tör vényjavaslatoknak a bi zott sá gok
ál tal meg ál la pí tott és el fo ga dott egyes §-ai ról a Ház vita
nél kül oly mó don dönt, hogy az elõ adók is mer te tik [...] a
bi zott ság ál tal esz kö zölt vál toz ta tá so kat s ez után az el nök
a §-okat egyen ként sza va zás alá bo csát ja.” Az 1939-es
ház sza bály pon to san meg ha tá roz ta a bi zott sá gi mun ká ban
fel szó la ló kép vi se lõk idõ ke re tét is, e sze rint a fel szó la lá -
sok 15 per cig tart hat nak, amely 10 perc cel meg hosszab bít -
ha tó volt. A bi zott sá gi rész le tes vita so rán ugyan azon sza -
kasz hoz egy kép vi se lõ ma xi mum há rom szor szól ha tott, de
az újabb hoz zá szó lá sok már csak 5-5 per ce sek le het tek
(49.  §). Az 1939-es ház sza bály a par la men ti fel szó la lás va -
la mennyi for má já ra (ál ta lá ban 10 vagy 15 per ces) kü lön
idõ kor lá tot ál la pí tott meg.

Az 1946-os – há bo rú utá ni de mok ra ti kus – par la ment új
Ház sza bá lya (a ple ná ris ülé si be széd idõ sza bá lyo zá sa te -
kin te té ben) leg in kább az 1928-as ház sza bály ra ha son lí tott. 
A be széd idõ ál ta lá nos vita ese tén ma xi mum 1 óra volt,
ame lyet meg le he tett hosszab bí ta ni to váb bi 1 órá val. A
rész le tes vita so rán a kép vi se lõk nek 15 perc állt ren del ke -
zé sé re, amely még 15 perc cel meg hosszab bít ha tó volt.
[A Nem zet gyû lés Ház sza bá lyai 1946. 76.  § (3) be kez dés,
84.  §.] A bi zott sá gi mun kát érin tõ en az 1946-os ház sza -
bály – a lé nye gét il le tõ en – fenn tar tot ta az 1939-ben be ve -
ze tett meg ol dást, az zal, hogy az ál ta lá nos vita ese tén
30, rész le tes vi tá ban pe dig 10 per ces fel szó la lá si idõt biz -
to sí tott az egyes kép vi se lõk nek [37.  § (1) be kez dés, 38.  §
(2) be kez dés]. Ez az idõ a kép vi se lõ ké ré sé re, erre vo nat -
ko zó sza va zás után, ugyan ennyi vel nö vel he tõ volt. Vé gül
az 1946-os ház sza bály – ha son ló an az 1939-es hez – idõ ke -
re tet ál la pí tott meg a na pi rend elõt ti és egyéb par la men ti
fel szó la lás te kin te té ben is.

A pol gá ri kori ma gyar ház sza bály-tör té net ed di gi át te -
kin té se azt tük rö zi, hogy a be széd idõ és azon be lül az
egyes kép vi se lõi fel szó la lá sok idõ tar ta má nak meg ha tá ro -
zá sa vi szony lag ké sõn ke rül be a ház sza bá lyok ba, azaz a
be széd idõ hosszú ide ig nem ke rül ér de mi kor lá to zás alá
(s ezt köve tõen is csak fo ko za to san: elõ ször a rész le tes vi -
tát, az tán az ál ta lá nos vi tát, majd a bi zott sá gi fel szó la lá so -
kat érin tõ en). Ami kor vi szont a kor lá to zá sok meg je len tek
– egyéb iránt a ko ra be li nyu ga ti min ták hoz ké pest is ké -
sõbb –, a ház sza bá lyok pon to san meg ha tá ro zott, elõ re lát -
ha tó és ki szá mít ha tó ren del ke zé se ket tar tal maz tak. Meg -
állapítható te hát, hogy a ma gyar ház sza bály-tör té net ben a
kép vi se lõi fel szó la lá sok ide jé nek li mi tá lá sa ház sza bá lyi
ren de zést igénylõ kérdés volt.

1.3. A rend szer vál to zást meg elõ zõ en az Or szág gyû lés
ügy rend jé rõl  szóló 9/1985–1990. szá mú OGY ha tá ro za tot
az 1/1989. (I. 24.) OGY ha tá ro zat mó do sí tot ta, és tet te
köz zé az ügy rend egy sé ges szö ve gét. A nem sok kal ké -
sõbb el fo ga dott 8/1989. (VI. 8.) OGY ha tá ro zat már nem

az ügy rend, ha nem „az Or szág gyû lés Ház sza bá lya i nak
mó do sí tá sá ról és egy sé ges szö ve gé rõl” ren del ke zik. A
par la men ti be széd idõt érin tõ en vi szont mind két or szág -
gyû lé si ha tá ro zat azt a sza bályt tar tal maz ta, hogy az el nök
vagy bár mely kép vi se lõ ja vas la tá ra a hoz zá szó lá sok idõ -
tar ta mát az Or szág gyû lés meg ha tá roz hat ja [8/1989.
(VI. 8.) OGY ha tá ro zat 47.  § (1) be kez dés] az zal, hogy in -
téz mé nye sí tet te az ún. két per ces hoz zá szó lást [vita köz -
ben, ko ráb bi fel szó la lás sal kap cso la tos ész re vé tel cél já ból
– 8/1989. (VI. 8.) OGY ha tá ro zat 44.  § (3) be kez dés]. A bi -
zott sá gi mun ka so rán fel szó la ló kép vi se lõ be széd ide jé re
azon ban még a fen ti ek hez ha son ló uta lást sem tar tal maz
egyik OGY ha tá ro zat sem. A 8/1989. (VI. 8.) OGY ha tá ro -
zat az 1994-es ház sza bály el fo ga dá sá ig ki lenc íz ben mó -
do sult. A par la men ti be széd idõt ér dem ben érin tõ új ren del -
ke zé se ket csak a je len ügy tár gyát ké pe zõ 46/1994.
(IX. 30.) OGY ha tá ro zat állapított meg.

2. Egyes kül föl di ház sza bá lyok – tör vényjavaslatok és
ha tá ro za tok vi tá já ra vo nat ko zó ren del ke zé sei – át te kin te -
té se alap ján a kö vet ke zõk ál la pít ha tók meg:

2.1. Az Egye sült Ki rály ság par la ment jé nek al só há zá -
ban (Ho u se of Com mons) nincs ál ta lá nos sza bály a be széd -
idõ hosszá ra (ugyan ak kor az el nök meg von hat ja a szót a
kép vi se lõ tõl, ha el tér a tárgy tól). Más el já rá sok kal azon -
ban kor lá toz ha tó a vi ták idõ tar ta ma. Ilyen más el já rást
ered mé nyez a Kor mány ál tal be ter jeszt he tõ prog ram-in dít -
vány (pro gram me mo ti on), amely ben a Kö zös sé gek Háza
meg ha tá roz za, hogy a tör vényjavaslat vi tá i nak egyes fá zi -
sa i ra mi lyen idõ pont ban és idõ ke ret ben ke rül sor (ezzel az
esz köz zel elég gyak ran él nek, a 2002–2003-as évek ben
pél dá ul 71 prog ram in dít ványt ter jesz tet tek elõ). A má sik,
év szá za dos ha gyo mánnyal ren del ke zõ, ugyan csak a vég -
re haj tó ha ta lom ke zé ben levõ esz köz a vita le zá rá sá ra, a
gu il lo ti ne (al lo ca ti on of time mo ti on; Stand ing Or ders
81.). A gu il lo ti ne-in dít vány cél ja, hogy egy tör vény javas -
lat vi tá ját (na pok ban, órák ban) meg ha tá ro zott idõn be lül
le zár ják. A gu il lo ti ne-in dít vány ról há rom órás idõ ke ret ben
vi tat koz nak a kép vi se lõk, és az in dít vány el fo ga dá sa ese -
tén meg ha tá roz zák, hogy mi kor kell be fe jez ni a vi tát, füg -
get le nül annak ak tu á lis fá zi sá tól. Az in dít vány el fo ga dá sát 
köve tõen bi zott ság (Bu si ness Com mit tee) ha tá roz za meg
az adott idõ ke re ten be lül a ja vas lat egyes ré sze i re for dít ha -
tó vi ta-idõ ke re tet (Stand ing Or ders 82.)

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban a Kép vi se lõ ház
(Ho u se of Rep re sen ta ti ves) el já rá si sza bá lyai sze rint a kép -
vi se lõk leg fel jebb egy órás idõ ke ret ben szó lal hat nak fel
(Rule XVII, cla u se 2), de a gya kor lat ban na gyon ke vés vita 
fo lyik az „egy órás sza bály” alap ján. A ja vas la tok meg vi ta -
tá sá ra szánt idõ ke ret meg ha tá ro zá sá ban egy bi zott ság
(Com mit tee on Ru les) lát el meg ha tá ro zó sze re pet, amely -
nek ki lenc tag ja a kép vi se lõ há zi több ség hez, négy tag ja a
ki sebb ség hez tar to zik.

Ka na dá ban a Kö zös sé gek Háza (Ho u se of Com mons)
Ház sza bá lyá nak át me ne ti (leg alább a 2006. év ben vá lasz -
tan dó al só ház hat va na dik ülés nap ja vé gé ig) al kal ma zan dó
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ren del ke zé sei ál ta lá nos, 20 per ces be széd idõt ha tá roz nak
meg [Stand ing Or ders, 43. (1) (a). A húsz per ces be szé det
köve tõen leg fel jebb tíz per ces idõ ke ret ben le het kér dést
fel ten ni, meg jegy zé se ket fûz ni, be le ért ve ezek be a hoz zá -
szó lá sok ra adott vá la szo kat is, míg a tíz per ces be szé de ket
kö ve tõ idõ ke ret öt perc [43. (1) (b–c)].

2.2. A fran cia Nem zet gyû lés (As semb lée Na ti o na le)
ház sza bá lyá nak 95.  § (2) be kez dé se a rész le tes vi tá ra néz -
ve ha tá roz za meg a hoz zá szó lá sok idõ tar ta má nak kor lá to -
zá sát. E sze rint az egyes sza ka szok meg vi ta tá sa so rán a
kép vi se lõk leg fel jebb öt per cig be szél het nek, az el nök nek
pe dig le he tõ sé ge van a vita le zá rá sá ra, mi u tán két, el len té -
tes vé le ményt ki fej tõ kép vi se lõ be fe jez te a be szé dét. A
Ház sza bály 103–107.  §-ai le he tõ sé get ad nak – a vita egé -
szét érin tõ – ún. egy sze rû sí tett el já rás ra is, ilyen kor kor lá -
to zott és idõ ben pon to san meg ha tá ro zott a hoz zá szó lá sok
le he tõ sé ge (a fe le lõs bi zott ság elõ adó ja ti zen öt perc, más
bi zott sá gok elõ adói leg fel jebb öt perc idõ ke re tet hasz nál -
hat nak fel). 1999 óta a Ház sza bály az el já rá si in dít vá nyok
meg vi ta tá sát is ki fe je zett idõ kor lát hoz köti.

A spa nyol Kép vi se lõ ház (Cong re so de los Di pu ta dos)
ház sza bá lya sze rint – el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – min -
den vita ese tén biz to sí ta ni kell a le he tõ sé get az adott ügyet
tá mo ga tó és az zal szem ben ál ló ál lás pont ki fej té sé re. A vi -
ták ese tén ren del ke zés re álló idõ ke ret – el té rõ ren del ke zés
hi á nyá ban – tíz perc. A Ház sza bály 76.  §-a a vita (idõ elõt -
ti) le zá rá sá nak le he tõ sé gét (klo tûr) az el nök nek adja meg.
A kép vi se lõ cso port ve ze tõ je is te het a vita le zá rá sá ra irá -
nyuló in dít ványt. Eb ben az eset ben a vita le zá rá sát meg -
elõ zõ en egy-egy tá mo ga tó és el len zõ be széd re ke rül het
sor, amely leg fel jebb öt per ces le het.

Az oszt rák Nem ze ti Ta nács (Na ti o nal rat) ház sza bá lyá -
nak 57.  § (1) be kez dé se sze rint, el té rõ ren del ke zés hi á nyá -
ban, a kép vi se lõk leg fel jebb húsz perc ben szól hat nak hoz -
zá a vi tá hoz. Egyes ese tek ben a Nem ze ti Ta nács – az el nök 
in dít vá nyá ra – hosszabb idõ tar ta mú hoz zá szó lást is en ge -
dé lyez het. Az 57.  § (2) be kez dé se sze rint a vita kez de te
elõtt a Nem ze ti Ta nács, il le tõ leg az el nök az El nö ki Kon fe -
ren cia vé le mé nyé nek ki ké ré sét köve tõen ren del kez het úgy 
is, hogy az egyes kép vi se lõi hoz zá szó lá sok húsz perc nél
rö vi deb bek is le het nek. A Ház sza bály sze rint ilyen kor leg -
alább tíz per ces be széd idõt kell biz to sí ta ni. Ezen túlme -
nõen, a Nem ze ti Ta nács, il le tõ leg az el nök el ren del he ti,
hogy az adott kép vi se lõ cso port hoz tar to zó har ma dik kép -
vi se lõ hoz zá szó lá sát köve tõen a kép vi se lõ cso port hoz tar -
to zó to váb bi kép vi se lõk leg fel jebb öt perc ben szól hat nak
hoz zá. Az 57.  § (3) be kez dé se sze rint az El nö ki Kon fe ren -
cia vé le mé nyé nek ki ké rését köve tõen az el nök dönt het
úgy, hogy az egyes frak ci ók kép vi se lõi elõ re meg ha tá ro -
zott idõ ke ret ben szól hat nak hoz zá a vi tá hoz. Né hány par -
la men ti el já rás ra spe ci á lis ren del ke zé sek irány adók, így a
74.  § (2) és (3) be kez dé sei sze rint a tör vényjavaslat har ma -
dik ol va sa ta so rán (lé nye gé ben a ko he ren cia-vi ta), az in -
dít vá nyok ról csak a Nem ze ti Ta nács hoz zá já ru lá sa ese tén
nyit ha tó vita, és min den hoz zá szó ló leg fel jebb öt per cig
be szél het.

A né met Szö vet sé gi Gyû lés (Bun des tag) ház sza bá lyá -
nak 35.  §-a ér tel mé ben – amennyi ben el té rõ dön tés nem

szü le tik – a vi tá ban mind egyik szó nok leg fel jebb ti zen öt
per cig be szél het. A kép vi se lõ cso por tok in dít vá nyoz hat -
ják, hogy va la mely kép vi se lõ jük hoz zá szó lá si ide je leg fel -
jebb negy ven öt perc le gyen. Az el nök a be széd idõ ket meg -
hosszab bít hat ja, ha a na pi ren di pont vagy a vita ezt szük sé -
ges sé te szi. A klo tûr-in dít vány ról a 25.  § (2) be kez dé se
sze rint csak ak kor le het sza vaz ni, ha min den kép vi se lõ cso -
port leg alább egy szer hoz zá szólt a vi tá hoz.

Az olasz Kép vi se lõ ház (Ca me ra dei De pu ta ti) szer ve -
ze tét és el já rá sát ren de zõ ház sza bály a vita ál ta lá nos sza bá -
lyai közé il leszt ve fog la lko zik a be széd idõ vel. A 39.  §
(1) be kez dé se sze rint, ha a ház sza bály rö vi debb idõ tar ta -
mot nem ál la pít meg, bár mely ja vas lat ról  szóló vi tá ban a
hoz zá szó lá sok ide je nem le het több har minc perc nél, to -
váb bá, a 43.  § sze rint, min den kép vi se lõ csak egy szer szól -
hat hoz zá a vi tá hoz. Ez az idõ ke ret bi zo nyos tör vény ho zá si 
tár gyak nál (al kot mány mó do sí tás, vá lasz tó jo gi tör vény
stb.) a két sze re sé re emel ke dik, illetve a Kép vi se lõ ház el -
nö ké nek jo gá ban áll, hogy min den kép vi se lõ cso port ból
egy vagy több kép vi se lõ hoz zá szó lá si ide jét meg hosszab -
bít sa a tár gyalt tör vényjavaslat fon tos sá gá ra te kin tet tel. A
41.  § (1) be kez dé se sze rint az ügy ren di kér dé sek ben az
elõ ter jesz tett ja vas lat ellen és mel lett – az ügy ren di ja vas -
lat elõ ter jesz tõ jén kí vül – egy-egy kép vi se lõ leg fel jebb öt
perc ben szól hat.

IV.

1. A tör té ne ti és a nem zet kö zi össze ha son lí tás alap ján
meg ál la pít ha tó, hogy a par la men ti kép vi se lõk be széd ide -
jé nek sza bá lyo zá sa mö gött egy fe lõl az egyé ni kép vi se lõi
jo gok ér vé nye sü lé se, más fe lõl a ha té kony par la men ti
mun ka biz to sí tá sa kö zöt ti egyen súly meg te rem té sé nek
igé nye áll. A sza bá lyo zás ál tal biz to sí ta ni kell, hogy a par -
la ment be tud ja töl te ni funk ci ó ját a köz ügyek meg vi ta tá sát
il le tõ en, azaz a kép vi se lõk nek kel lõ idõ áll jon ren del ke -
zés re ál lás pont juk ki fej té sé re, és mind ez ne ve zet hes sen
obst ruk ci ó hoz vagy a par la men ti mun ka más mó don való
el le he tet le nü lé sé hez.

En nek az egyen súly nak a biz to sí tá sa a ha tá lyos ma gyar
Al kot mány ból le ve zet he tõ kö ve tel mény. Az Alkot mány
és az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat alap ján a kép vi se lõk
par la men ti szó lás sza bad sá ga al kot má nyi vé de lem ben ré -
sze sül csak úgy, mint a par la men ti mû kö dés ha té kony sá gá -
nak al kot má nyos elve.

Az Alkot mány bíró ság a 34/2004. (IX. 28.) AB ha tá ro -
za tá ban a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta meg: „A par la men ti
szó lás sza bad ság a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá nak lé -
nye ges al ko tó ele me, amely az Alkot mány 61.  § (1) be kez -
dé sé nek vé del me alatt áll. A sza bad vé le mény nyil vá ní tás
ér vé nye sü lé sé nek ki e mel ten fon tos hely szí ne az Or szág -
gyû lés, az a te rep, ahol az or szág sor sát köz vet le nül érin tõ
ügyek ben ér vek és el len ér vek fel so ra koz ta tá sát köve tõen
dön tést hoz nak a kép vi se lõk. Al kot má nyos tör vény al ko tás 
nem kép zel he tõ el a par la men ti ta nács ko zás nyil vá nos sá ga 
és a kép vi se lõi fel szó la lá sok sza bad sá ga nél kül.” (ABH
2004, 490, 498.)
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A par la men ti mû kö dés ha té kony sá gá val – mint a jog ál -
la mi ság egyik mû kö dé si el vé vel – kap cso lat ban az Alkot -
mány bíró ság a 27/1998. (VI. 16.) AB ha tá ro za tá ban ki fej -
tet te: „Bár a Ház sza bály meg al ko tá sá ra az Al kot mány ban
adott fel ha tal ma zás az Or szág gyû lés mû kö dé se sza bá lya i -
nak és tár gya lá si rend jé nek meg ál la pí tá sá ra szól [24.  §
(4) be kez dés], a ha té kony par la men ti mû kö dés messze
e tech ni kai ér te lem ben vett mû kö dé si ren den túl mu ta tó,
‘al kot má nyos elv’.” (ABH 1998, 197, 202.) Más dön tés
ezt ak kép pen erõ sí tet te meg, hogy: „A par la men ti mû kö -
dés ha té kony sá gát az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat al kot -
má nyos elv ként ke ze li.” [4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 52, 63.]

2. A Ház sza bály nak a kép vi se lõk be széd ide jét köz vet -
le nül meg ha tá ro zó sza bá lyai há rom cso port ba sorolhatók.

a) Az elsõ cso port ba a per cek ben meg ha tá ro zott, gyors
re a gá lást igény lõ fel szó la lá sok tar toz nak. Így pl. a sür gõs -
sé gi ja vas lat be nyúj tá sát köve tõen az elõ ter jesz tõ azt leg -
fel jebb két perc idõ tar tam ban meg in do kol hat ja [46.  §
(2) be kez dés]; a Ház sza bály ren del ke zik a vita köz be ni
két per ces fel szó la lás ról [50.  § (4) be kez dés]; a na pi ren den
nem sze rep lõ ha laszt ha tat lan és rend kí vü li ügyek ben a
kép vi se lõ cso port ve ze tõ je leg fel jebb öt perc fel szó la lás ra
jo go sult [51.  § (1) be kez dés]; a na pi ren di pon tok tár gya lá -
sa után rend kí vü li ügy ben leg fel jebb öt per cig le het szól ni
[51.  § (4) be kez dés] stb. (Mind eze ken túl a Ház sza bály, a
fel szó la lást érin tõ pon tos idõ ke ret-meg ha tá ro zást köz el
húsz eset ben tar tal maz.) E ren del ke zé sek bõl az tû nik ki,
hogy a Ház sza bály meg al ko tói e te kin tet ben fon tos nak tar -
tot ták az elõ re ter vez he tõ, pon to san meg ha tá ro zott fel szó -
la lá si idõ meg ál la pí tá sát, amely nek egyik ga ran ciá ja épp a
Ház sza bály ba fog la lás ban ér he tõ tet ten.

b) A má so dik cso port ba az alap ve tõ en frak ció jog ként
meg ha tá ro zott idõ ke re tes ta nács ko zás tar to zik (53.  §). Bár
idõ ke re tes ta nács ko zás a Ház bi zott ság ál tal bár mely na pi -
ren di pont tár gya lá sá ra vo nat ko zó an kez de mé nyez he tõ
(amely a gya kor lat ban nem vált ál ta lá nos sá), a Ház sza bály
spe ci á lis ren del ke zé se ket is tar tal maz a vita ide jé hez kap -
cso ló dó an (leg alább ti zen öt kép vi se lõ írás be li ké rel mé re).
Elõ ír ja pl., hogy a kor mány prog ram vagy a bizalmatlan -
sági in dít vány ese tén 10 órá nál, költ ség ve té si tör -
vényjavaslat ese tén 30 órá nál, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról, illetve a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i nak
költ ség ve té sé rõl 15 órá nál stb. ke ve sebb idõt nem le het az
ál ta lá nos vi tá ra meg ha tá roz ni [53.  § (4) be kez dés]. E cso -
port ba von ha tó az a sza bály is, amely nek ér tel mé ben az in -
ter pel lá ció és kér dés tár gya lá sá ra he ten te leg alább 90 per -
cet kell biz to sí ta ni [115.  § (3) be kez dés], valamint az azon -
na li kér dé sek órá já ra elõ írt leg alább 60 perc [119.  § (1) be -
kez dés]. Lát ha tó te hát, hogy míg az elsõ cso port ba tar to zó
fel szó la lá sok nál a Ház sza bály az egyes kép vi se lõk fel szó -
la lá sát il le tõ en ma xi mum-idõt ha tá roz meg, ad dig a má so -
dik cso port ba tar to zó ese tek ben – tár gyan ként – mi ni mum -
idõ rõl ren del ke zik.

c) A har ma dik cso port ba a Ház sza bály ba nor ma tív idõ -
kor lát nél kül fel vett fel szó la lá si idõ ke ret-meg ha tá ro zás

tar to zik. A fel szó la lá si idõ ke ret mint jog in téz mény el tér a
fen tebb be mu ta tott idõ ke re tes ta nács ko zás tól. Míg az idõ -
ke re tes ta nács ko zás – ha ezt egy ál ta lán kez de mé nye zik
(te hát ki vé te le sen) – az adott tárgy, illetve tör vényjavaslat
meg tár gya lá sá nak leg ke ve sebb ide jét ha tá roz za meg, ad -
dig a fel szó la lá si idõ ke ret a par la men ti be széd idõ egy más
as pek tu sát ra gad ja meg: az egyes kép vi se lõ be széd ide jé re
vo nat ko zik, még pe dig min den eset ben, ami kor a na pi rend -
del együtt az Or szág gyû lés a fel szó la lá si idõ ke re tek rõl is
ha tá roz. Míg az idõ ke re tes ta nács ko zást a Ház sza bály pon -
to san ren de zi (az 53.  §-ban), ad dig a fel szó la lá si idõ ke re te -
ket érin tõ en ki mond ja: az erre vo nat ko zó ja vas la tot a Ház -
bi zott ság ké szí ti [23.  § b) pont]; a Ház bi zott ság – amely -
nek el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke, tag jai az Or szág gyû -
lés al el nö kei és a frak ció ve ze tõk (24.  §) – dön té se it egy -
han gú lag hoz za, egy han gú dön tés hi á nyá ban azon ban
(a fel szó la lá si idõ ke re te te ket érin tõ en) az Or szág gyû lés el -
nö ke dönt a ja vas lat ról [26.  § (3) be kez dés]. Az ülé sen az
el nök is mer te ti a Ház bi zott ság nak a ta nács ko zás idõ tar ta -
má ra és a fel szó la lá si idõ ke re tek re vo nat ko zó ja vas la tát
[47.  § (4) be kez dés], amely ja vas la tok ról az Or szág gyû lés
vita nél kül ha tá roz [47.  § (6) be kez dés]. E har ma dik cso -
port ba tar to zik vé gül az a ren del ke zés is, amely sze rint a
bi zott ság a hoz zá szó lá sok idõ tar ta mát kép vi se lõ cso por -
ton ként azo nos idõ tar tam ra kor lá toz hat ja [75.  § (3) be kez -
dés].

Az Alkot mány bíró ság a par la men ti be széd jog ra vo nat -
ko zó sza bá lyok e har ma dik – az in dít vánnyal érin tett –
cso port já ra néz ve foly tat ta le a vizs gá la tot.

3. Az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé se sze rint „A Ma gyar
Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti kus jog ál lam”, a 2.  §
(2) be kez dé se a nép szu ve re ni tás el vét rög zí ti: a nép a ha -
tal mat vá lasz tott kép vi se lõk út ján, valamint köz vet le nül
gya ko rol ja. Az Alkot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé sé nek
egy más ra vo nat koz ta tott al kot mány bí ró sá gi ér tel me zé se a
jog ál la mi ság hoz tar to zó de mok ra ti kus jel zõt töl töt te meg
tar ta lom mal. Az Alkot mány bíró ság sze rint az Alkot mány
2.  § (2) be kez dé sé ben dek la rált „ha ta lom gya kor lás te kint -
he tõ csak a köz ha ta lom de mok ra ti kus for rá sá nak, illetve
meg nyil vá nu lá sá nak” [16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat,
ABH 1998, 140, 146.]. Az Alkot mány bíró ság ki fej tet te:
„a de mok ra ti kus jog ál lam al kot má nyi kö ve tel mé nyei
meg ha tá roz zák az Or szág gyû lés és a Kor mány te vé keny -
sé gé nek, ál ta lá ban véve a köz ha ta lom gya kor lá sá nak ke re -
te it és kor lá ta it” [30/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro zat, ABH
1998, 220, 233.]. A de mok ra ti kus ha ta lom gya kor lás al kot -
má nyi kö ve tel mé nye i nek egyik össze te võ jét ha tá roz za
meg az Alkot mány 20.  § (2) be kez dé se is, amely ki mond ja, 
hogy „az or szág gyû lé si kép vi se lõk te vé keny sé gü ket a köz
ér de ké ben vég zik.” A de mok ra ti kus jog ál lam kö ve tel mé -
nyei kö zött az or szág gyû lé si kép vi se lõk fel ada ta töb bek
kö zött a köz ügyek meg vi ta tá sa [50/2003. (XI. 5.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2003, 566, 576.]. Ez a fel adat szá mos alap jog
ér vé nye sü lé sé nek is elõ fel té te le. Az Alkot mány bíró ság a
vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság gal össze füg gés ben ki fej -
tet te, hogy e jog „nem csu pán alap ve tõ ala nyi jog, ha nem
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e jog ob jek tív, in téz mé nyes ol da lá nak el is me ré se egy ben a 
köz vé le mény, mint alap ve tõ po li ti kai in téz mény ga ran tá -
lá sát is je len ti” [30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 167, 178.]. A vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság ala -
nyi joga mel lett a köz vé le mény ki ala ku lá sá nak, illetve
sza bad ala kí tá sá nak a de mok rá cia szem pont já ból nél kü -
löz he tet len ér de két is figye lembe kell ven ni [30/1992.
(V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167, 178.].

3.1. Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk nek a köz ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé ge egy részt a köz ügyek sza bad par la men ti meg vi ta -
tá sá ban – mint a de mok ra ti kus tör vényalkotás egyik nél -
kü löz he tet len elõ fel té te lé ben –, más részt a vá lasz tó pol gá -
rok meg fe le lõ tá jé koz ta tá sá ban nyil vá nul meg, ab ban,
hogy kel lõ in for má ció bir to ká ban ve gye nek részt a po li ti -
kai dis kur zus ban [lásd 50/2003. (XI. 5.) AB ha tá ro zat,
ABH 566, 576.]. Leg fon to sabb in téz mé nyi ke re te en nek
az Or szág gyû lés, amely nek ha té kony mû kö dé se épp úgy a
de mok ra ti kus jog ál lam kö ve tel mé nyei sze rint kell, hogy
ala kul jon, mint az or szág gyû lé si kép vi se lõk par la men ti
szó lás sza bad sá ga a köz ügyek meg vi ta tá sá nak te rén. Az
Alkot mány bíró ság a 62/2003. (XII. 15.) AB ha tá ro za tá ban 
a de mok ra ti kus jog ál lam ból kö vet ke zõ, a tör vényhozással
szem be ni kö ve tel mény rend szert ál lí tott fel. Le szö gez te:
„a de mok ra ti kus jog ál lam fel té te le zi to váb bá a de mok ra ti -
ku san el fo ga dott el já rá si sza bá lyo kat, illetve az azok nak
meg fe le lõ dön tés ho za talt.” (ABH 2003, 637, 647.) E ha tá -
ro zat a de mok ra ti kus jog ál lam meg va ló su lá sá nak fel té te -
le ként em lí ti az Al kot mány ra vissza ve zet he tõ el já rá si sza -
bá lyok lé tét és be tar tá sát (ABH 2003, 637.). Az ún.
kórháztör vény al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán pe dig
arra utalt az Alkot mány bíró ság, hogy az elõ re meg ha tá ro -
zott sza bá lyok sze rint mû kö dõ tör vényhozás (,,az ülés sza -
bály sze rû össze hí vá sa, a na pi ren di ja vas lat meg fe le lõ idõ -
ben való to váb bí tá sa”) az Alkot mány 2.  § (2) be kez dé se
sze rin ti kép vi se le ti ha ta lom gya kor lás nak is lé nye ges fel té -
te le. [63/2003. (XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 676,
685.)

Mint a fen ti ek bõl lát ha tó, a de mok ra ti kus jog ál la mi ság -
ból fa ka dó kö ve tel mé nyek össze tett szem pont rend szert
köz ve tí te nek a ha té kony par la men ti mû kö dés vé del mé ben. 
A de mok ra ti kus ha ta lom gya kor lás al kot má nyos kö ve tel -
mé nyei ma guk ba fog lal ják a jog ál la mi in téz mény rend szer
(így az Or szág gyû lés) ha té kony mû kö dé sét, és egy ben a
nép szu ve re ni tá son ala pu ló, a köz ér de ké ben vég zen dõ
kép vi se lõi te vé keny ség al kot má nyi vé del mét is. A par la -
men ti mun ka lé nye gé hez tar to zik a tár gya lás ra ke rü lõ
ügyek min den ol da lú be ha tó meg vizs gá lá sa, a leg kü lön bö -
zõbb vé le mé nyek meg hall ga tá sa. Kö vet ke zés kép pen az
Alkot mány 2.  § (2) be kez dé sé ben dek la rált, a kép vi se let
út ján való ha ta lom gya kor lás köz pon ti (or szá gos) szin ten
az Or szág gyû lés mû kö dé se ál tal a dön tés ho za tal – jel lem -
zõ en a tör vényalkotás – fo lya ma tá ban ér vé nye sül. Eb ben a 
fo lya mat ban a dön tés-elõ ké szí tés, a tör vényjavaslatok
meg vi ta tá sa (a kép vi se lõi be széd jog) meg ha tá ro zó je len -
tõ ség gel bír.

3.2. Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint ah hoz,
hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk az Alkot mány 2.  § (1) és 
(2) be kez dé se, illetve a 20.  § (2) be kez dé sé nek meg fele -
lõen el tud ják lát ni fel ada ta i kat, el en ged he tet le nül szük sé -
ges, hogy az Or szág gyû lés ülé se in, illetve a bi zott sá gok -
ban fel szó lal has sa nak, ál lás pont juk is mer te té sé hez kel lõ
idõ áll jon ren del ke zés re. Ez a ha ta lom gya kor lás de mok ra -
ti kus jog ál la mi kö ve tel mé nye i bõl kö vet ke zik.

Je len ügy ben meg ál la pít ha tó, hogy a Ház sza bály nem
tar tal maz elõ írást arra néz ve, hogy mi lyen nor ma tív szem -
pon tok figye lembe véte lével ha tá roz ha tó meg a na pi rend -
hez kö tõ dõ konk rét kép vi se lõi fel szó la lá sok idõ tar ta ma. A
Ház sza bály az ülé sek te kin te té ben a Ház bi zott ság nak
– Ház bi zott sá gi kon szen zus hi á nyá ban az Or szág gyû lés
el nö ké nek [26.  § (3) be kez dé se] – szab ja fel ada tá ul a fel -
szó la lá si idõ ke re tek re vo nat ko zó ja vas lat té telt [23.  §
b) pont], ame lyek rõl az Or szág gyû lés egy sze rû több ség gel 
ha tá roz [47.  § (4) és a (6) be kez dés], a bi zott sá gok pe dig
ma guk kor lá toz hat ják a hoz zá szó lá sok idõ tar ta mát [75.  §
(3) be kez dés]. E sza bá lyok alap ján a min den ko ri par la -
men ti több ség el ha tá ro zá sa sze rint ala kul hat a fel szó la lá si
idõ ke ret-meg ha tá ro zás, a Ház sza bály e te kin tet ben nem
tar tal maz ki sebb ség vé del mi elõ írá so kat. [Meg jegy zen dõ,
hogy a 4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat tal el bí rált (ABH
1999, 52.) ülé se zé si rend is ha son ló an (ki sebb ség vé del mi
ga ran ci ák nél kül) in téz mé nye sült, illetve – Ház sza bály ba
fog la lás nél kül – ha son ló an in téz mé nye sül. A Ház sza bály
23.  § a) pont ja alap ján itt is a Ház bi zott ság fog lal ál lást a
heti mun ka rend rõl, ház bi zott sá gi kon szen zus hi á nyá ban
pe dig az Or szág gyû lés egy sze rû több sé ge ha tá roz. Az
Alkot mány bíró ság e te kin tet ben is a Ház sza bály ba fog la -
lást írta elõ az Alkot mány ga ran ci á lis ren del ke zé sei ér vé -
nye sü lé sé nek biz to sí té ka ként.]

Az Alkot mány bíró ság hang sú lyoz za: az Or szág gyû lés
mû kö dé sét meg ha tá ro zó el já rá si rend ben ga ran ci á lis je -
len tõ sé ge van a ki sebb ség vé del mi sza bá lyok nak. A min -
den ko ri par la men ti több ség és a min den ko ri el len zék sze -
re pe az Or szág gyû lés mû kö dé sé ben más-más ér de kek
men tén szer ve zõ dik. Míg a kor mány több ség ál ta lá ban a
par la ment gyors dön té si ké pes sé gé ben, ad dig az el len zék a 
meg ho zan dó dön té sek kri ti ká já ban (s ez ál tal a dön tés ho -
za tal meg fon tol tab bá té te lé ben) ér de kelt. E ten den ci á ból
kö vet ke zik a min den ko ri ki sebb sé gi vé le mé nyek fo ko zott
vé del me, hi szen ha a több sé gi ön kor lá to zás ban osz to zik a
ki sebb ség is (mint je len ügy ben a fel szó la lá si idõ ke re tek
meg ha tá ro zá sa, vagy a bi zott sá gi ön kor lá to zás so rán), ak -
kor a ki sebb ség (a min den ko ri el len zék) a vé le mény nyil -
vá ní tás le he tõ sé ge szem pont já ból el vesz ti a par la men ti de -
mok rá ci á ban õt meg il le tõ leg fon to sabb jo go sít vá nyát (az
ala pos kri ti ka, a köz ügyek meg vi ta tá sá nak le he tõ sé gét). A
par la men ti ki sebb ség vé del mé re ala kul tak ki ha gyo má -
nyo san a ház sza bá lyi ga ran ci ák, ame lyek a par la men ti mû -
kö dés ha té kony sá ga mel lett a min den ko ri el len zék tör té -
ne ti leg ki ala kult jo ga it hi va tot tak vé de ni (lásd fen tebb az
in do ko lás III/1. ré szét). Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se
sze rint ezért az egyes kép vi se lõk be széd ide jé nek meg ha tá -
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ro zá si mód ja nem pusz tán for mai kér dés: az Or szág gyû lés
e té ren fenn ál ló sza bá lyo zá si au to nó mi á ját csak az al kot -
má nyos kor lá tok kö zött gya ko rol hat ja. A be széd idõ kor lá -
to zá sa ugyan is alap ja i ban érin ti a ki fejt he tõ vé le mény tar -
tal mát, mi nõ sé gét is: ha nem áll ren del ke zés re a kép vi se lõi 
ál lás pont ki fej té sé re kel lõ idõ, úgy az szük ség kép pen tar -
tal mi kor lá to zást is je len t (mind azon kép vi se lõi vé le mény,
ál lás pont te kin te té ben, ame lyet a szó meg vo ná sa  miatt a
kép vi se lõ nem tu dott össze füg gõ en el mon da ni). Mind ezen 
okok nál fog va meg nõ a kép vi se lõi be széd idõ re vo nat ko zó
ház sza bá lyi ren del ke zé sek sú lya: a ki sebb ség vé del mi ga -
ran ci ák, a par la men ti mû kö dés ha té kony sá ga, a köz ügyek
ala pos meg vi ta tá sá nak le he tõ sé ge. A fel szó la lá si idõ ke re -
tek meg ha tá ro zá sa so rán a több sé gi ál lás pont ér vé nye sü lé -
sét fel té tel nél kül en ge dõ ház sza bá lyi ren del ke zé sek – a
Ház sza bály 23.  § b) pont ja, 47.  § (4) és (6) be kez dé se,
valamint a bi zott sá gi hoz zá szó lás-kor lá to zást érin tõ 75.  §
(3) be kez dé se – eze ket a ga ran ci á kat nél kü lö zik.

3.3. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 49.  §-a sze rint a 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 alkotmány elle nességet idé zett elõ. Az
Alkot mány bíró ság ál lan dó gya kor la ta ér tel mé ben a jog al -
ko tó szerv jog al ko tá si kö te le zett sé gé nek konk rét jog sza -
bá lyi fel ha tal ma zás nél kül is kö te les ele get ten ni, ha az
alkot mány elle nes hely zet – a jogi sza bá lyo zás irán ti
igény – annak nyo mán ál lott elõ, hogy az ál lam jog sza bá -
lyi úton avat ko zott bi zo nyos élet vi szo nyok ba, és ez ál tal az 
ál lam pol gá rok egy cso port ját meg fosz tot ta al kot má nyos
jo gai ér vé nye sí té sé nek le he tõ sé gé tõl [22/1990. (X. 16.)
AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.]. Az Alkot mány bíró ság
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet ál la -
pít meg ak kor is, ha alap jog ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges
jog sza bá lyi ga ran ci ák hi á nyoz nak [37/1992. (VI. 10.) AB
ha tá ro zat, ABH 1992, 227, 231.].

Az Alkot mány bíró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al -
kot mány sér tést nem csak ak kor ál la pít meg, ha az adott
tárgy kör re vo nat ko zó an sem mi lyen sza bály nincs
[35/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 204.], ha -
nem ak kor is, ha az adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül az
Al kot mány ból le ve zet he tõ tar tal mú jog sza bá lyi ren del ke -
zés hi ány zik [22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABK 1998,
 május, 222, 225.].

Az Alkot mány bíró ság a Ház sza bály te kin te té ben szá -
mos dön tés ben vizs gált mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nességet az Al kot mány ból ere dõ ga ran ci ák
hi á nya  miatt [tör vényjavaslat elõ ze tes nor ma kont roll já ra
irá nyuló in dít vá nyo zá si jog ga ran ci á it a 29/1997. (IV. 29.)
AB ha tá ro zat ban (ABH 1997, 122.); füg get len kép vi se lõk
bi zott sá gi tag sá gá nak, illetve az összes kép vi se lõ re ki ter -
je dõ rész vé te li le he tõ ség és a he lyek ará nyos el osz tá sá nak
ga ran ci á it a 27/1998. (VI. 16.) AB ha tá ro zat ban (ABH

1998, 197.); a ren des ülés sza ko kon be lü li ülé se zé si rend
ga ran ci á it a 4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat ban (ABH
1999, 52.)].

Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint a Ház sza bály -
nak a fel szó la lá si idõ ke re tek meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé sei [a 23.  § b) pont já ba és a 47.  § (4) be kez dé sé -
be fog lalt, a fel szó la lá si idõ ke re tek re uta ló ren del ke zé sei,
illetve az er rõl való egy sze rû több sé gû sza va zást elõ író
47.  § (6) be kez dé se] nem tar tal maz zák a kép vi se lõk fel szó -
la lá si jo gát védõ ga ran ci á kat, s ez ál tal ala pot ad nak olyan
fel szó la lá si idõ tar tam meg ha tá ro zá sá ra is, amely ki üre sít -
he ti a kép vi se lõk po li ti kai vé le mény nyil vá ní tás ra fenn ál ló
jo gát. Mind ez a de mok ra ti kus jog ál lam sé rel mét ered mé -
nyez he ti. Ahogy fen tebb ki fej tés re ke rült, az Alkot mány
2.  § (1) és (2) be kez dé se i bõl és a 20.  § (2) be kez dé sé bõl fa -
kad az a kö ve tel mény, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk -
nek a na pi ren dek tár gya lá sa so rán kel lõ idõ áll jon ren del -
ke zés re ál lás pont juk ki fej té sé re. Az Alkot mány bíró ság
meg íté lé se sze rint a tör vényhozás mû kö dé sét érin tõ en az
Al kot mány ra vissza ve zet he tõ el já rá si sza bály, hogy a ha -
té kony par la men ti mû kö dés vé del me mel lett meg ha tá ro -
zás ra ke rül jön: mi az a leg ke ve sebb idõ tar tam, amely alatt
az egyes kép vi se lõi fel szó la lá sok vé de lem alatt áll nak
(azaz mi az az idõ tar tam, amely alatt – pusz tán az idõ mú lás 
 miatt – a szó nem von ha tó meg). Bár a kép vi se lõ is mé telt
(ér te lem sze rû en ké sõbb kö vet ke zõ) fel szó la lá sát a Ház -
sza bály nem tilt ja, a kép vi se lõi fel szó la lá si jog nak a Ház -
sza bály vizs gált ren del ke zé se i ben fenn ál ló sé rel mét ez
nem or vo sol ja, hi szen a fel szó la lá si idõ ke re tek (a vé de lem
alatt álló be széd idõ) ház sza bá lyi meg ha tá ro zá sa nél kül, a
je len le gi el já rá si rend nem zár ja ki a kép vi se lõi fel szó la lá si 
jo got tel je sen el le he tet le ní tõ rö vid sé gû idõ ke re tek elõ írást
sem. Eb ben az eset ben az is mé telt fel szó la lás sem biz to sí t
ga ran ci át a kép vi se lõi ál lás pont tel jes körû (de adott eset -
ben még váz la tos) ki fej té sé re (sem).

A Ház sza bály 75.  § (3) be kez dé se a bi zott sá gi hoz zá -
szó lá sok kor lá to zá sá ról szól. E ren del ke zés a min den ko ri
több ség sza va za tá hoz köti, hogy a hoz zá szó lá sok idõ tar ta -
mát „kép vi se lõ cso por ton ként azo nos idõ tar tam ban” kor lá -
toz za. A bi zott sá gi mun kát érin tõ e ren del ke zés a frak ci ók
sze rin ti kor lá to zás szem pont já ból ha son lít az ülé sek te kin -
te té ben meg ha tá ro zott idõ ke re tes ta nács ko zás hoz (Ház -
sza bály 53.  §-a), az zal a je len ügy szem pont já ból lé nye ges
kü lönb ség gel, hogy míg idõ ke re tes ta nács ko zás ese tén a
Ház sza bály meg ha tá roz za a kép vi se lõ cso por tok nak ren -
del ke zés re álló leg ke ve sebb idõt [Ház sza bály 53.  § (3) be -
kez dés d) pont, (4) be kez dés], ad dig a bi zott sá gi hoz zá szó -
lá so kat il le tõ en ilyen jel le gû mi ni mum-idõ meg ha tá ro zást
a Ház sza bály nem tar tal maz. Épp ezen kü lönb ség – a vé de -
lem alatt álló fel szó la lá si idõ meg ha tá ro zá sá nak hi á nya –
 miatt a bi zott sá gi hoz zá szó lá sok kor lá to zá sa a fel szó la lá si
idõ ke re tek meg ha tá ro zá si mód já hoz ha son lít: a kép vi se lõ -
cso por ton ként azo nos idõ tar tam ra kor lá to zó több sé gi dön -
tés ugyan úgy – a ki sebb ség ben lévõ kép vi se lõk vé del mét
biz to sí tó – ga ran ci ák nél kü li a bi zott sá gi mun ká ban, mint a 
Ház sza bály fel szó la lá si idõ ke re tek re vo nat ko zó sza bá lyai
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az ülé sek te kin te té ben. A bi zott sá gi hoz zá szó lá sok nál a
Ház sza bály 75.  § (3) be kez dé sé ben le he tõ vé tett kor lá to -
zás, a kor lá to zás-el já rás ki sebb ség vé del met nél kü lö zõ me -
cha niz mu sa  miatt oszt ja az ülé sek te kin te té ben meg ál la pí -
tott, a fel szó la lá si idõ ke re te ket érin tõ alkot mány elle nes
ren del ke zé sek sor sát. Az Alkot mány bíró ság hang sú lyoz -
za, hogy a bi zott sá gi mun ka, mint az ülé sen való tár gya lás
(és dön tés) elõ ké szí té sé nek szín te re egyéb iránt is fel té te le -
zi, hogy az egyes kép vi se lõi fel szó la lá sok csak ki vé te le -
sen, ház sza bá lyi ren del ke zé sek ál tal öve zett ga ran ci ák út -
ján (s ne pusz tán több sé gi el ha tá ro zás ré vén) es se nek kor -
lá to zás alá.

Az Alkot mány bíró ság utalt arra, hogy a fel szó la lá si idõ -
ke re tek Ház sza bály ba fog la lá sa (s ez ál tal a kép vi se lõi be -
széd idõ ga ran ci á já nak meg te rem té se) amel lett, hogy elõ -
fel té te le a kép vi se lõi fel szó la lá si jog ér vé nye sü lé sé nek,
elõ fel té te le egy ben az Alkot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé -
sei, illetve 20.  § (2) be kez dé se meg va ló su lá sá nak is. Mint
ahogy be mu ta tás ra ke rült: a par la men ti mû kö dés ha té -
kony sá ga al kot má nyo san iga zol ha tó mó don le het a kép vi -
se lõi fel szó lalá si jog kor lát ja. Erre te kin tet tel a be széd idõ
hossza meg ha tá roz ha tó. A kép vi se lõi be széd jog te hát kor -
lá toz ha tó „tár gya lá si jog”, amely a kép vi se lõk szó lás sza -
bad sá gá nak egyen lõ gya kor lá sát hi va tott biz to sí ta ni s ezért 
nor ma tív – Ház sza bály sze rin ti – sza bá lyo zást igé nyel. A
kép vi se lõi fel szó la lá si jog ará nyos kor lá to zá sá nak a Ház -
sza bály ez irá nyú ga ran ci á lis ren del ke zé se in kell nyu god -
nia.

A Ház sza bály vizs gált ren del ke zé se i ben al kal ma zott
meg ol dás azon ban – az Alkot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé -
se i re, illetve 20.  § (2) be kez dé sé re te kin tet tel – ön ma gá ban 
nem fo gad ha tó el. Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze -
rint a par la men ti be széd idõt érin tõ sza bá lyok nak a par la -
men ti mû kö dés ha té kony sá gá nak figye lembevétele mel -
lett olyan, a fel szó la lá si idõt védõ ga ran ci á kat is tar tal maz -
ni kell, ame lyek út ján az or szág gyû lé si kép vi se lõk vé le mé -
nyé nek lé nye gi ki fej té se biz to sí tott. E ga ran ci ák a Ház sza -
bály ból hi á nyoz nak.

3.4. Az Alkot mány bíró ság az in dít vány alap ján vé gül
meg vizs gál ta a fel szó la lá si idõ ke re tek re vo nat ko zó sza bá -
lyo zás és az Alkot mány 24.  § (4) be kez dés nek kap cso la tát. 
Az Alkot mány 24.  § (4) be kez dé se ér tel mé ben: „Az Or -
szág gyû lés a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har -
ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott Ház sza bály ban ál la pít ja
meg mû kö dé sé nek sza bá lya it és tár gya lá si rend jét.” Az
Alkot mány bíró ság gya kor la ta sze rint a „tár gya lá si rend”
és a „mû kö dé si sza bá lyok” al kot má nyi elõ írása ön ma gá -
ban is a Ház sza bály mi nõ sí tett több sé get igény lõ sza bá lyo -
zá si tár gya közé utal ja mind azon tárgy kö rö ket (s a kap cso -
ló dó ga ran ci á kat), ame lyek az Or szág gyû lés al kot má nyos
funk ci ó já nak el lá tá sá hoz köz vet le nül kö tõd nek. Így
például az Alkot mány bíró ság a 27/1998. (VI. 16.) AB ha -
tá ro za tá ban a füg get len kép vi se lõk ál lan dó és ide ig le nes
bi zott ság ban való rész vé te li le he tõ sé gé nek (ABH 1998,
197.), vagy a 4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat – az Or szág -
gyû lés mû kö dé sé nek fo lya ma tos sá ga ér de ké ben – az ülé -

se zé si rend ház sza bá lyi ren de zé sét írta elõ (ABH 1999,
52.). Je len ügy ben az Or szág gyû lés nek a köz ügyek meg vi -
ta tá sa te rén fenn ál ló al kot má nyos funk ci ó já hoz kap cso ló -
dik annak vizs gá la ta, hogy az Alkot mány 24.  § (4) be kez -
dés be fog lalt fel ha tal ma zás ki ter jed-e a fel szó la lá si idõ ga -
ran ci á lis sza bá lya i nak Ház sza bály ba fog la lá sá ra.

Az Alkot mány bíró ság már több olyan ha tá ro za tot ho -
zott a Ház sza bály vizs gá la ta so rán, amely nek tár gya, hogy
az Or szág gyû lés sza bá lyo zást igény lõ ház sza bá lyi ren del -
ke zést bi zott sá gi ál lás fog la lás sal vál tott ki. Az Alkot -
mány bíró ság e dön té se i ben nyo ma té ko sí tot ta: az or szág -
gyû lé si bi zott sá gi ál lás fog la lá sok, az ál lás fog la lá sok kal
ala kí tott „par la men ti gya kor lat” nyil ván va ló an nem pó tol -
ják a Ház sza bály ból hi ány zó ga ran ci á lis sza bá lyok lé tét
[29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 122, 129.;
50/1997. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 327, 329.;
4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 52, 60, 63.].
Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta te hát kö vet ke ze tes ab -
ban, hogy a ház sza bá lyi ren de zést igény lõ kér dé sek ben a
bi zott sá gi aján lá so kat, ja vas la to kat – az Alkot mány 24.  §
(4) be kez dé sé nek sé rel me  miatt – nem fo gad ja el még ak -
kor sem, ha az ab ban fog lalt meg ol dás az Alkot mány más
ren del ke zé se i vel egyéb ként össz hang ban áll. En nek oka,
hogy az egy sze rû több ség ál tal – ese ten ként – meg ha tá ro -
zot tak lé nye gé ben a Ház sza bály rang já ra emel ked nek az
Al kot mány ban fog lalt mi nõ sí tett több ség ga ran ciá ja nél -
kül. Ezért nem fo gad ta el az Alkot mány bíró ság a 4/1999.
(III. 31.) AB ha tá ro za tá ban az ülé se zé si rend meg ha tá ro zá -
sá ra irány adó par la men ti gya kor la tot sem. Más dön té sé ben 
az Alkot mány bíró ság hang sú lyoz ta, hogy az „élõ jog” nem 
pó tol ja a nor ma tív sza bá lyo zást. [31/1997. (V. 16.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1997, 154, 158.]. A Ház sza bállyal össze füg -
gés ben az Alkot mány bíró ság rá mu ta tott: „Te kin tet tel arra, 
hogy az Or szág gyû lés ha tás kö re it ülé se in gya ko rol ja, az
‘ü lé se zé si rend’ az Or szág gyû lés mû kö dé sé nek és tár gya -
lá si rend jé nek lé nye ges ele me, ezért a rá vo nat ko zó alap -
ve tõ sza bá lyok el fo ga dá sát – mi nõ sí tett több sé get elõ író,
ga ran ci á lis el já rás ban – a Ház sza bály nak kell meg ha tá roz -
nia. A mun ka rend meg ha tá ro zá sá ra irá nyuló je len le gi sza -
bá lyo zás le he tõ vé te szi az Or szág gyû lés mû kö dé sé re és
tár gya lá si rend jé re vo nat ko zó alap ve tõ sza bá lyok közé tar -
to zó ülé se zé si rend (egy mást kö ve tõ ülé sek) egy sze rû
több ség gel tör té nõ meg ha tá ro zá sát, noha ma gá nak a Ház -
sza bály nak az el fo ga dá sa mi nõ sí tett több sé get igé nyel.”
(ABH 1999, 52, 62.)

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint ugyan ezen al -
kot má nyos ér vek alap ján meg ál la pít ha tó az Alkot mány
24.  § (4) be kez dé sé bõl ere dõ mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló 
alkot mány elle nesség a Ház sza bály nak a na pi ren dek hez
kap cso ló dó fel szó la lá si idõ ke re tek meg ha tá ro zá sá ra (kor -
lá to zá sá ra) irá nyuló fel ha tal ma zó ren del ke zé sei vo nat ko -
zá sá ban is. Az Or szág gyû lés egy sze rû több sé ge ál tal ház -
bi zott sá gi, illetve ház bi zott sá gi kon szen zus hi á nyá ban el -
nö ki ja vas lat ra el fo ga dott idõ ke re tek, illetve az en nek kö -
te le zõ vol tát ér tel me zõ aján lá sok – ga ran ci á kat tar tal ma zó
ház sza bá lyi ke re tek nél kül – ak kor is szem ben áll ná nak az
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Alkot mány 24.  § (4) be kez dé sé vel, ha egyéb ként az így
meg ha tá ro zott fel szó lalá si idõ hossza adott eset ben meg fe -
le lõ (nem kor lá toz za arány ta la nul a kép vi se lõi fel szó la lá si
jo got), illetve ha az aján lás nem ten né kö te le zõ vé az egy -
sze rû több ség ál tal el fo ga dott idõ ke ret be tar tá sát (mint
ahogy tet te ezt a je len leg ér vény ben lévõ Ügy ren di
 Bizottság 26/2002–2006. szá mú aján lá sát meg elõ zõ
17/2002–2006. szá mú aján lás). Az Alkot mány bíró ság ál -
lás pont ja sze rint az Alkot mány 24.  § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott „tár gya lá si rend” és „mû kö dé si sza bá lyok”, 
mint a mi nõ sí tett több sé get igény lõ sza bá lyo zá si tárgy kö -
rök, ma guk ban fog lal ják a kép vi se lõi fel szó la lá sok ra ren -
del ke zés re álló idõ ke re tek ház sza bá lyi rög zí té sé nek igé -
nyét mind az ülé sek, mind pe dig a bi zott sá gi hoz zá szó lá -
sok so rán az egyes kép vi se lõk be széd ide jét il le tõ en.

3.5. Az Alkot mány bíró ság a fen ti ek alap ján meg ál la pí -
tot ta, hogy az Or szág gyû lés mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nességet idé zett elõ az zal, hogy a Ház sza -
bály 23.  § b) pont já val, a 47.  § (4) és (6) be kez dé sé vel,
valamint a 75.  § (3) be kez dé sé vel össze füg gés ben nem ha -
tá roz ta meg az egyes kép vi se lõi fel szó la lá sok ide jé vel
kap cso la tos azon ren del ke zé se ket, ame lyek ga ran ci át biz -
to sí ta nak a kép vi se lõi ál lás pont ki fej té sé re – ese ten ként –
meg ha tá ro zott idõ ke ret kor lát lan szû kí té sé nek ki zá rá sá ra.
E ga ran ci á lis sza bá lyok meg al ko tá sá nak el mu lasz tá sa az
Alkot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé sé nek, valamint 20.  §
(2) be kez dé sé nek sé rel mét ered mé nye zi.

Az Abtv. 49.  § (1) be kez dé se sze rint az Alkot mány bíró -
ság a mu lasz tást el kö ve tõ szer vet – ha tár idõ meg je lö lé sé -
vel – fel hív ja fel ada tá nak tel je sí té sé re. Je len ügy ben az
Alkot mány bíró ság a jog al ko tói kö te le zett ség tel je sí té sé -
nek ha tár ide je ként 2006. de cem ber 15-ét je löl te meg. Az
Alkot mány bíró ság a Ház sza bály al kot má nyos sá gi fe lül -
vizs gá la ta so rán – az Abtv. 1.  § e) pont ján ala pu ló ha tás kö -
ré ben el jár va – több eset ben ész lel te, hogy a ha tá ro za ta i -
ban, a Ház sza bály ki egé szí té sé re elõ írt ha tár idõk ered -
mény te le nül tel tek el. A Ház sza bály je len leg sem tar tal -
maz több olyan ga ran ci át, ame lyet az Alkot mány – és al -
kot mány bí ró sá gi dön tés – alap ján a Ház sza bály ba kell
fog lal ni [27/1998. (VI. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1998,
197.; 4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 52.;
50/2003. (XI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 566.].

3.6. Az Alkot mány bíró ság a Ház sza bály 23.  § b) pont -
já nak, illetve 47.  § (4) be kez dé sé nek „és a fel szó la lá si idõ -
ke re tek re” szö veg ré sze, a 47.  § (6) be kez dé se, valamint a
75.  § (3) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí -
tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít ványt el uta sí tot -
ta. Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint a Ház sza bály -
nak az in dít vá nyo zó ál tal meg sem mi sí te ni kért ren del ke -
zé sei ön ma guk ban nin cse nek el len tét ben az Alkot mány
2.  § (1) és (2) be kez dé sé vel, illetve 24.  § (4) be kez dé sé vel.
Az Alkot mány bíró ság alkot mány elle nességet a ház sza bá -
lyi ga ran ci ák hi á nya  miatt ál la pí tott meg. A kép vi se lõi fel -
szó la lá sok ide jét védõ ren del ke zé sek Ház sza bály ba fog la -
lá sa – azaz a fel szó la lá si „mi ni mum-idõ” vé del mét biz to sí -

tó ga ran ci ák – mel lett a fel szó la lá si idõ ke re tek meg ha tá ro -
zá sá ra irány adó ház sza bá lyi ren del ke zé sek az alkot mány
sé rel me nél kül al kal maz ha tók. Amennyi ben az Or szág -
gyû lés a je len ha tá ro zat ban elõ írt sza bá lyo zá si kö te le zett -
sé gé nek ele get tesz, úgy a Ház sza bály 23.  § b) pont já ba,
47.  § (4) és (6) be kez dé sé be, valamint a 75.  § (3) be kez dé -
sébe fog lalt el já rá so kat olyan ház sza bá lyi ga ran ci ák öve -
zik, ame lyek kel együtt e ren del ke zé sek kel lõ ru gal mas sá -
got biz to sí ta nak a fel szó la lá si idõk ese ten kén ti meg ha tá ro -
zá sá ra.

Erre te kin tet tel az Alkot mány bíró ság az utó la gos nor -
ma kont roll ra irá nyuló in dít vá nyi ké rel met el uta sí tot ta.

Az Alkot mány bíró ság ha tá ro zat ának a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét az ügy je len tõ sé gé re te kin tet tel
rendelte el.

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 elõ adó alkot mány bíró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 245/B/2004.

Dr. Bi ha ri Mi hály alkot mány bíró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ren del ke zõ rész 1. pont já ban fog lalt,
a Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek Ház sza bá lyá ról
 szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY ha tá ro zat (a továb biak ban:
Ház sza bály) 23.  § b) pont já hoz, 47.  § (4) és (6) be kez dé sé -
hez, valamint 75.  § (3) be kez dé sé hez kap cso ló dó an – az
Alkot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé sé re, valamint 20.  §
(2) be kez dé sé re te kin tet tel – a mu lasz tás ban megnyilvá -
nuló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá val, valamint a
ha tá ro zat in do ko lá sá val. Egyet ér tek az zal, hogy a ren del -
ke zõ rész 2. pont ja el uta sít ja a Ház sza bály 23.  § b) pont já -
nak és 47.  § (4) be kez dé sé nek „és a fel szó la lá si idõ ke re -
tek re” szö veg ré sze, 47.  § (6) be kez dé se, valamint 75.  §
(3) be kez dé se meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít ványt.

Az in dít vány ban fel ve tett al kot má nyos sá gi prob lé ma
el bí rá lá sa szem pont já ból alap ve tõ annak el dön té se, hogy a 
kép vi se lõi be széd jog (ért ve ez alatt azt, hogy az ország -
gyûlési kép vi se lõ az Or szág gyû lés ben – annak ple ná ris és
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bi zott sá gi ülé sén – szó ban bár mi lyen té má ban, bár mely ja -
vas lat hoz kap cso lód va, bár mi lyen idõ tar tam ban ki fejt he ti
vé le mé nyét) köz vet len al kot má nyi vé de lem alatt áll-e,
vagy az or szág gyû lé si kép vi se lõ par la men ti be széd jo gá -
nak vé del me köz vet le nül le ve zet he tõ-e va la mely al kot má -
nyi ren del ke zés bõl. Et tõl függ ugyan is, hogy ez a kép vi se -
lõi egyé ni jog al kot má nyo san ho gyan és mi lyen mér ték ben 
kor lá toz ha tó.

I.

A beszédjog korlátozása: célok és szabályozási
modellek

Már 1848-ban Eöt vös Jó zsef, az ak ko ri or szág gyû lé si
ház sza bály vi tá ja so rán han goz tat ta: „Fõ do log a ház sza bá -
lyok nál, hogy úgy al kot tas sa nak, mi sze rint mel let tök és ál -
ta luk min dig jó tör vényeket le hes sen hoz ni, még pe dig a le -
he tõ leg rö vi debb idõ alatt.” A mo dern par la men tek ugyan -
is – fõ ként nap ja ink ban – ra ci o ná li san szer ve zett dön tés -
ho zó (mun ka)szer ve ze tek, ame lyek egy rész rõl szu ve re ni -
tá si jo go sít vá nyok kal ren del ke zõ dön tés ho zó ha tal mi szer -
ve ze tek, más rész rõl vi szont ma guk ban hor doz zák az ak -
tuálisan ki ala kult po li ti kai tag olt sá got: a meg osz lá so kat és
ará nyo kat. A mo dern par la men ti ház sza bá lyok leg ál ta lá -
no sabb, leg fon to sabb fel ada ta te hát a de mok ra ti kus és ra -
ci o ná lis dön tés ho za tal biz to sí tá sa és annak elõ se gí té se,
hogy en nek kö vet kez té ben jó tör vények szü les se nek. A
mo dern par la men tek ház sza bá lya i nak te hát egy szer re kell
sta bil nak és ru gal mas nak len ni, egy szer re hor doz zák ma -
guk ban a kon ti nu i tás és az ak tu á lis hely zet hez iga zo dás le -
he tõ sé gét.

1. A több sé gi ha tá ro zat ban, valamint a szak iro da lom -
ban is sze rep lõ (össze ha son lí tó) tör té ne ti elem zé sek bõl ki -
tû nik, hogy a kép vi se lõi be széd jog kor lá to zá sá nak alap ve -
tõ in do ka az obst ruk ció (vagyis az Or szág gyû lés dön tés ho -
za ta la in do ko lat lan kés lel te té sé nek) meg aka dá lyo zá sa.
Ahogy Pes ti Sán dor a be széd idõ sza bá lyo zá sá val kap cso -
lat ban már a du a liz mus ko rá ra vo nat ko zó an is rá mu tat: „A
be széd idõ sza bá lyo zá sa kap csán kü lö nö sen hang sú lyos sá
vá lik az a par la men tek egész mû kö dé si rend jét meg ha tá ro -
zó alap elv, mi sze rint tö re ked ni kell az egyé ni kép vi se lõi
jo gok ér vé nye sü lé se és a ha té kony par la men ti mun ka biz -
to sí tá sa kö zöt ti op ti má lis egyen súly meg te rem té sé re. Ami
ez eset ben azt je len ti, hogy a sza bá lyo zás egy fe lõl te gye
le he tõ vé a na pi ren den lévõ ügyek ala pos meg vi ta tá sát, az
el len zé ki kri ti ka és al ter na tí va meg je le ní té sét, a köz vé le -
mény tá jé koz ta tá sát, más fe lõl azon ban aka dá lyoz za meg a
ter mé ket len, idõ hú zó vi tá kat, az obst ruk ció ki bon ta ko zá -
sát, biz to sít sa a par la men ti ma jo ri tás szá má ra több sé gi jo -
ga i nak ér vé nye sí té sét. A gya kor lat ban per sze oly kor ne héz 

annak meg ha tá ro zá sa, hogy hol a ha tár a kép vi se lõi jo gok
le gi tim ér vé nye sí té se és a par la men ti aka rat kép zés ke let -
ke zé sé nek meg gá to lá sa kö zött.” (Pes ti Sán dor: Az új ko ri
ma gyar par la ment. Osi ris ki adó, Bu da pest, 2002, 232. o.)

A kép vi se lõi be széd jog kor lá to zá sá ra az egyes par la -
men tek több, kü lön bö zõ esz közt vet tek igény be, me lyek
az idõk fo lya mán vál toz tak, el tûn tek vagy újra elõ tér be
 kerültek. Ilyen esz köz a több szö ri fel szó la lás, a be széd ol -
va sás, a tárgy tól el té rés ti lal ma, egyes fel szó la lás tí pu sok
ese tén a fel szó la lók szá má nak vagy a fel szó la lá si idõ tar ta -
mok nak a meg ha tá ro zá sa, vagy a klo tûr (a vita le zá rá sa ak -
kor, ami kor még van nak elõ re be je len tett hoz zá szó lók)
sza bá lyo zá sa.

Ezek kö zül né hány esz köz a ha tá lyos Ház sza bály ban is
meg ta lál ha tó (pl. a tárgy tól el té rés ti lal ma), más, ko ráb ban
ti lal ma zott esz köz al kal ma zá sát meg en ge di (pl. több szö ri
fel szó la lás), míg is mét más esz kö zök ese té ben ha son ló
mó don, de nem tel je sen azo no san sza bá lyoz a Ház sza bály
(így pl. a fel szó la lá si idõ tar ta mok vo nat ko zá sá ban).

Az Or szág gyû lés re há ru ló fel ada tok je len tõ sen meg vál -
toz tak. A tö meg tá jé koz ta tá si és in for ma ti kai esz kö zök
rob ba nás sze rû fej lõ dé sé vel a par la men ti be széd jog sze re -
pe is át ala kult. Nem ha son lít ha tó pél dául össze a ko ráb bi
par la men tek és az 1990 utá ni or szág gyû lé sek ál tal meg ho -
zott tör vények szá ma, mint ahogy a kép vi se lõk vé le mé -
nyé nek ki fej té sé re, a köz vé le ménnyel való meg is mer te té -
sé re sem az egyet len esz köz annak a par la men ti vi tá ban
való el mon dá sa (l. saj tó tá jé koz ta tók, hon la pon köz zé té tel
stb.). Kü lö nös je len tõ ség gel bír vi szont a par la men ti ülé -
sek azon né hány órá ja, ame lyet a te le ví zió, illetve a rá dió
köz ve tít.

2. A kép vi se lõi be széd jog kor lá to zá sá ra szá mos sza bá -
lyo zá si mo dell lé te zik. „Ál ta lá nos nak te kint he tõ azon ban,
hogy a be széd idõ re vo nat ko zó ügy ren di sza bá lyok disz po -
zi tív jel le gû ek, vagyis azok tól a ház ese ten ként el tér het.
Ilyen kor gyak ran a ház el nök nek van kez de mé nye zõ sze re -
pe, aki ezt ál ta lá ban a frak ci ók elõ ze tes meg ál la po dá sa
alap ján te szi. Az elõ írt idõ ke re tek tõl mind két irány ban le -
het sé ges el té rés.” (Szen te Zol tán: Be ve ze tés a par la men ti
jog ba. At lan tisz 1998, 245. o.)

A ház sza bá lyok ál ta lá ban meg ha tá roz zák a kép vi se lõ -
ket meg il le tõ be széd idõk mi ni má lis vagy ma xi má lis
hosszát, ám e te kin tet ben rend kí vül szé les a ská la (kezd ve
az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kép vi se lõ há zá ban ren del -
ke zés re álló egy órás idõ ke ret tõl egé szen a svéd mo del lig,
amely 4 per ces hoz zá szó lás ra ad le he tõ sé get a kép vi se lõ -
nek ak kor, ha fel szó la lá sá nak vár ha tó idõ tar ta mát nem je -
len ti be elõ re – és még ez a be széd idõ is kor lá toz ha tó).

Összes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy több fé le par la -
men tá ris mo dell lé te zik a par la men ti be széd idõ kor lá to zá -
sá ra, és nem ha tá roz ha tó meg egyet len, min de nek fe let t
álló, uni ver zá li san el fo ga dott al kot má nyos mo dell.
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II.

Képviselõi beszédjog: közvetlen alkotmányi védelem
vagy az Országgyûlés önszabályozási autonómiájába

tartozó kérdés?

A több sé gi ha tá ro zat az In do ko lás IV. rész 1. pont já ban
ki je len ti: „Az Alkot mány és az al kot mány bí ró sá gi gya kor -
lat alap ján a kép vi se lõk par la men ti szó lás sza bad sá ga al -
kot má nyi vé de lem ben ré sze sül ...”, majd ezt a vé del met
kü lön bö zõ al kot má nyi ren del ke zé sek bõl ve ze ti le. Ál lás -
pon tom sze rint a kép vi se lõk be széd jo gá nak köz vet len al -
kot má nyi vé del me nem ál la pít ha tó meg.

1. A be széd jog és a par la men ti szó lás sza bad ság kap -
cso la ta

A több sé gi ha tá ro zat a fen ti ki je len té sé nek alá tá masz tá -
sá ra be von ja a vizs gá lat ba az in dít vá nyo zó ál tal meg nem
je lölt Alkot mány 61.  § (1) be kez dé sét, és hi vat ko zik az
Alkot mány bíró ság 34/2004. (IX. 28.) AB ha tá ro za tá ra. A
kép vi se lõi be széd jog és a par la men ti szó lás sza bad ság fo -
gal ma azon ban nem azo no sít ha tó egy más sal. Szen te
 Zoltán meg fo gal ma zá sá val élve: „A be széd jog a fel szó la -
lás hoz, a par la men ti vi ták ban való rész vé tel hez való jo got
je len ti, le he tõ sé get biz to sí t a kép vi se lõ szá má ra vé le mé -
nyé nek ki fej té sé re. Ez utób bi sza bad sá gát ga ran tál ja a szó -
lás sza bad ság.” (Szen te i.m. 178. o.) Az idé zett al kot mány -
bí ró sá gi ha tá ro zat is csak arra mu tat rá, hogy „Al kot má -
nyos tör vényalkotás nem kép zel he tõ el a par la men ti ta -
nács ko zás nyil vá nos sá ga és a kép vi se lõi fel szó la lá sok sza -
bad sá ga nél kül.” A be széd jog for mai vo nat ko zá sa i ra a ha -
tá ro zat nem tér ki, nem elem zi, hogy az min den egyes kép -
vi se lõt, min den tárgy ban, bár mi lyen idõ tar tam ban meg il -
let-e, vagy csak olyan abszt rakt jog, amely konk rét meg va -
ló su lá sá ban – meg fe le lõ sza bá lyok be tar tá sá val – mind há -
rom szem pont ból kor lá toz ha tó.

Ál lás pon tom sze rint te hát – mi vel a kép vi se lõi be széd -
jog és a par la men ti szó lás sza bad ság a fen ti ek sze rint nem
azo no sít ha tó egy más sal – ön ma gá ban az Alkot mány 61.  §
(1) be kez dé sé bõl nem ve zet he tõ le a kép vi se lõi beszédjog
közvetlen alkotmányi védelme.

2. A be széd jog és a köz vé le mény ala kí tá sá nak sza bad -
sá ga, a köz ügyek sza bad par la men ti meg vi ta tá sa és a de -
mok ra ti kus ha ta lom gya kor lás kö ve tel mé nye [Alkot mány
2.  § (1) és (2), illetve 20.  § (2) be kez dé se]

A kép vi se lõk ré szé rõl a köz vé le mény ala kí tá sá nak a
par la men ti be széd jog gya kor lá sa csu pán egyik esz kö ze,
mely nek ál ta lá nos je len tõ sé ge – a tö meg tá jé koz ta tá si és az
in for má ci ós esz kö zök fej lõ dé sé vel pár hu za mo san – csök -
ken, más, ha té ko nyabb esz kö zök nek adva át a te ret (ez kü -
lö nö sen igaz a bi zott sá gi vi ták ese tén, ame lyek – a je len leg 
ha tá lyos Ház sza bály alap ján – csak a saj tó szá má ra nyil vá -
no sak, és ame lyek rõl a köz vé le mény csak a saj tón ke resz -
tül ér te sül het).

A köz ügyek sza bad par la men ti meg vi ta tá sá nak vizs gá -
la ta kor te kin tet tel kell len ni arra, hogy ez nem csak a tör -
vényalkotási fo lya mat ban, ha nem a na pi ren den kí vü li hoz -
zá szó lá sok ban, a Kor mány el len õr zé sé nek esz kö ze in ke -
resz tül (pl. in ter pel lá ció), illetve – kis rész ben – a po li ti kai
vi ta na po kon ke resz tül va ló sul meg. Ezek ben az ese tek ben
a Ház sza bály vi szont szi go rú idõ ke re te ket ha tá roz meg.

A kép vi se lõ a meg ho zan dó dön tést nem csak be széd jo -
gá nak gya kor lá sa ál tal be fo lyá sol hat ja, en nél sok kal fon -
to sabb esz kö zök is ren del ke zé sé re áll nak: egy részt az
Alkot mány ál tal is biz to sí tott tör vénykezdeményezési
joga, más részt a Ház sza bály 94.  § (1) be kez dé sé ben biz to -
sí tott, mó do sí tó in dít vány be nyúj tá sá ra vo nat ko zó joga.
Mind a tör vényjavaslat, mind a mó do sí tó in dít vány be -
nyúj tá sa kor a kép vi se lõt in do ko lá si kö te le zett ség ter he li;
en nek hossza azon ban nem kor lá to zott, a kép vi se lõ bár mi -
lyen ter je de lem ben ki fejt he ti ér ve it, és az ál ta la jó nak tar -
tott sza bá lyo zá si mód mel lett bár mi lyen ter je de lem ben ér -
vel het.

3. A be széd jog, mint egyé ni kép vi se lõi jog

A par la men ti be széd jog, mint a kép vi se lõt – kép vi se lõi
meg bí za tá sá ra te kin tet tel – meg il le tõ egyé ni jog el vá lasz -
tan dó azok tól a jo gok tól, ame lyek va la mely frak ci ó ban be -
töl tött tag sá gá ra te kin tet tel il le tik meg, illetve azok tól a jo -
gok tól is, ame lyek ma gát a frak ci ót il le tik meg. Az egyé ni
kép vi se lõi jo gok min den kép vi se lõt – te kin tet nél kül arra,
hogy kor mány pár ti vagy el len zé ki frak ci ó nak tag ja-e,
eset leg füg get len – egy for mán meg il let nek, kor lá to zá suk -
ra is csak úgy ke rül het sor, hogy az min den kép vi se lõ re
egy for mán vo nat koz zon. Ép pen azért, mi vel ez egyé ni
kép vi se lõi jog, nem tar to zik a kor mány pár ti/el len zé ki di -
men zi ó ba, így kor lá to zá sa kor a ki sebb ség vé del mi esz kö -
zök hi á nyá nak szá mon ké ré se sem ér tel mez he tõ. Amed dig
a kor lá to zás min den egyes kép vi se lõ re vo nat ko zik, nem
te kint he tõ alkot mány elle nesnek. [Azok ban az ese tek ben,
ami kor reál is ve szé lye le het annak, hogy az el len zé ki kép -
vi se lõk egyé ni kép vi se lõi jo ga i nak gya kor lá sát a kor -
mány pár ti kép vi se lõk aka dá lyoz hat ják, a Ház sza bály ki se -
gí tõ ren del ke zé se ket tar tal maz. Így pél dá ul a Ház sza bály
98.  § (5) be kez dé se alap ján a kép vi se lõ cso port ve ze tõ je
– ülés sza kon ként hat al ka lom mal – kér he ti a kép vi se lõ
 által be nyúj tott, ám a bi zott ság ál tal tárgy so ro zat ba nem
vett tör vényjavaslat tárgy so ro zat ba vé te lét. E kör be tar to -
zik a 106.  § (1)–(2) be kez dé sé nek azon ren del ke zé se is,
mely sze rint sza vaz ni kell azok ról a mó do sí tó ja vas la tok -
ról is, ame lyek rõl a sza va zást a kép vi se lõ cso port ve ze tõ je
kér te (egy dön té si ja vas lat ha tá ro zat ho za ta la kor leg fel jebb 
há rom al ka lom mal).]

4. A be széd jog le het sé ges kor lá tai; a „szó meg vo ná sa”
jog in téz mény jel le ge

Az Or szág gyû lés Ügy ren di bi zott sá ga el nö ké nek fel ké -
ré sé re Szen te Zol tán ta nul mányt írt a fel szó la lá si és ta nács -
ko zá si idõ ke re tek nem zet kö zi sza bá lyo zá sá nak té má já ról.
(Bõ veb ben lásd dr. Szen te Zol tán: A fel szó la lá si és tár gya -
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lá si idõ ke ret – Szak ér tõi je len tés. Ké szült 2003 szep tem -
be ré ben az Or szág gyû lés Ügy ren di Bi zott sá ga el nö ké nek
meg bí zá sá ból, szá ma: URB-31-1/2003.) E ta nul má nyá ban 
a nem zet kö zi pél dá kat ele mez ve az aláb bi ak ra mu ta tott rá:
„az euró pai par la men ti jo gok sa já tos sá ga az, hogy je len tõs
mér ték ben pre fe rál ják a kép vi se lõk frak ci ók sze rin ti ta go -
zó dá sát. (...) E sze rint nem csu pán a kor lát lan kép vi se lõi
be széd jog len ne il lu zó ri kus, ha nem a va la mennyi na pi ren -
di pon tot il le tõ egyé ni kép vi se lõi fel szó la lá si jog sem ér vé -
nye sül. Ez még ak kor is igaz, ha egy ál lam al kot mány jo ga
– szem ben pél dá ul a ma gyar ral – exp res sis ver bis tar tal -
maz za a kép vi se lõk fel szó la lá si jo gát. (...) Van nak ugyan
olyan fel szó la lás tí pu sok, ame lyek ese té ben mind egyik
kép vi se lõt meg il le ti a fel szó la lá si jog – mint például a sze -
mé lyes érin tett ség ese té ben, vagy az ügy ren di ja vas lat té tel 
cél já ból való fel szó la lás nál – ám a na pi rend meg vi ta tá sát
il le tõ en ez a jog in kább jog in téz mény ként ér vé nye sül és
nem egyé ni ala nyi jog ként”. (Szen te i.t. 18–19. o.)

Ál ta lá nos jel leg gel ál la pít ha tó meg, hogy az egyé ni kép -
vi se lõi be széd jog nak az egyes na pi ren di vi ták te kin te té ben 
való kor lá to zá sa ak kor fo gad ha tó el, ha az két fel té tel nek
meg fe lel: egy fe lõl a kor lá to zás ál ta lá nos (nem sze mély re
sza bott, min den egyes kép vi se lõ re vo nat ko zik), más fe lõl
biz to sí tott az, hogy a vitában mindegyik képviselõcsoport
kifejthesse véleményét.

A szó meg vo ná sa nem a be széd jog kor lá to zá sá nak
egyik esz kö ze, ha nem a par la men ti fe gyel mi jog egyik
szank ci ó ja, mely nek al kal ma zá sá ra a Ház sza bály ál tal
meg ha tá ro zott ese tek ben, fe gyel mi vét ség el kö ve té se kor
ke rül het sor. Ilyen fe gye lem sér tés, fe gyel mi vét ség az is,
ha a kép vi se lõ nem tart ja be az Or szág gyû lés azon dön té -
sét, amely konk ré tan meg ha tá roz za az adott tör vé ny/ha tá -
ro za ti ja vas lat vi tá já ban a kép vi se lõk ren del ke zé sé re álló
be széd idõ hosszát. A fel szó la lá si idõ ke ret túl lé pé sé vel a
kép vi se lõ az Or szág gyû lés (egye di) dön té sé vel – amely
jogi ere jét te kint ve ugyan olyan, mint ha a Ház sza bály va la -
mely ren del ke zé se ke rül ne al kal ma zás ra – he lyez ke dik te -
hát szem be, mely cse le ke det nek szük ség sze rû szank ci ó ja
kell, hogy le gyen a szó meg vo ná sa.

III.

A hatályos magyar szabályozás alkotmányi gyökerei,
jellemzõi

Az Alkot mány 24.  § (4) be kez dé se biz to sít ja az Or szág -
gyû lés szá má ra, hogy mû kö dé sé nek sza bá lya it – né hány,
ma gá ban az Al kot mány ban sza bá lyo zott alap ve tõ ren del -
ke zés tõl el te kint ve – maga ál la pít has sa meg a je len lé võ
kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott Ház -
sza bály ban. Az Or szág gyû lést nagy fo kú sza bad ság il le ti
meg a Ház sza bály meg al ko tá sa kor, ön sza bá lyo zá si au to -
nó mi á ja olyan Alkot mány ál tal vé dett ha tás kör, amely be
az Alkot mány bíró ság csak na gyon sú lyos ér vek és in do -

kok alap ján, szél sõ sé ges ese tek ben, köz vet len al kot mány -
sér tés ese tén avat koz hat be.

Az or szág gyû lé si kép vi se lõk be széd jo gát sem az Alkot -
mány, sem maga a Ház sza bály köz vet le nül nem dek la rál ja. 
A Ház sza bály ál ta lá nos ren del ke zé sei alap ján azon ban az
or szág gyû lé si kép vi se lõk bár mely na pi ren di pont hoz, bár -
mi lyen ter je de lem ben hoz zá szól hat nak. Ezen ge ne rá lis
sza bály alól há rom tí pu sú ki vé telt ha tá roz meg:

1. Ami kor a kü lön ne ve sí tett hoz zá szó lás-tí pu sok hoz
meg ha tá ro zott idõ tar ta mot ren del. {Így: na pi ren den kí vü li
hoz zá szó lás 5 perc [51.  § (1) be kez dés], ügy ren di hoz zá -
szó lás 1+2+2 perc [52.  § (1) bekezdés], in ter pel lá ció
3+4+1 perc [115.  § (3) be kez dés] stb.}

2. A Ház sza bály rész le te sen sza bá lyoz za a na pi ren di
pont idõ ke ret ben való tár gya lá sát (53.  §). Ek kor a Ház bi -
zott ság (meg egye zés hi á nyá ban az Or szág gyû lés el nö ke)
ja vas la tá ra az Or szág gyû lés ple ná ris ülé se ar ról dönt, hogy 
a meg ha tá ro zott na pi ren di pont tár gya lá sá ra összes sé gé -
ben hány perc áll ren del ke zés re. Az idõ ke ret ben azt ha tá -
roz za meg az Or szág gyû lés (egy sze rû több ség gel), hogy
az egyes or szág gyû lé si kép vi se lõ cso por tok ré szé re hány
perc be széd idõ áll ren del ke zés re, annak konk rét – az egyes 
kép vi se lõk be széd jo gát köz vet le nül érin tõ – kor lá to zá sá ra
a kép vi se lõ cso por ton be lü li meg egye zé sek (frak ció sza -
bály za tok) alap ján ke rül sor.

3. Vé gül a Ház sza bály is me ri az egyes na pi ren di pon -
tok hoz kap cso ló dó fel szó la lá sok idõ tar ta má nak meg ha tá -
ro zá sát [23.  § b) pont, 47.  § (4) be kez dés].

Az egyes na pi ren di pon tok hoz kap cso ló dó fel szó la lá -
sok idõ tar ta má nak meg ha tá ro zá sa kor az Or szág gyû lés a
kép vi se lõk két har ma dá val el fo ga dott Ház sza bály ban dön -
tött egy sza bá lyo zá si mo dell mel lett, mely nek lé nye ge a
kö vet ke zõk ben fog lal ha tó össze:

a) az egyes na pi ren di pon tok hoz való hoz zá szó lás
hossza ál ta lá nos ság ban nin csen kor lá toz va, az a Ház sza -
bály sze rint bár mennyi ide ig tart hat;

b) amennyi ben va la mely ok ból szük sé ges sé vá lik a
hoz zá szó lá sok idõ tar ta má nak kor lá to zá sa (pl. ne le hes sen
obst ruk ci ós esz köz, vagy a par la men ti kép vi se lõk egyen lõ
eséllyel kap has sa nak szót a te le ví zió-köz ve tí tés ide je
alatt), a konk rét fel szó la lá si idõ tar ta mok ra az a Ház bi zott -
ság ké szít ja vas la tot, amely ben min den par la men ti kép vi -
se lõ cso port kép vi sel ve van, és amely dön té se it egy han gú -
lag hoz za;

c) amennyi ben a Ház bi zott ság nem tud egy han gú dön -
tést hoz ni a fel szó la lá si idõ tar ta mok kér dé sé ben, a ja vas -
lat ról (mind ab ban a kér dés ben, hogy elõ ter jeszt-e ilyen ja -
vas la tot, mind a konk rét idõ tar ta mok vo nat ko zá sá ban) az
Or szág gyû lés el nö ke dönt;

d) füg get le nül at tól, hogy a fel szó la lá si idõ ke ret re vo -
nat ko zó ja vas lat [ame lyet a Ház sza bály 47.  § (1) be kez dé -
se sze rint az el nök ter jeszt a ple ná ris ülés elé] a Ház bi zott -
ság vagy az Or szág gyû lés el nö ke dön té sén ala pul, a fel -
szó la lá si idõ ke re tek re vo nat ko zó ja vas lat ról min den eset -
ben az Or szág gyû lés ha tá roz (e dön té sé hez a je len lé võ
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kép vi se lõk egy sze rû több sé gé nek a sza va za ta is elég -
séges).

Mint az az I. rész ben be mu ta tás ra ke rült, több fé le sza bá -
lyo zá si rend szer lé te zik, a be széd jog idõ be li kor lá to zá sá ra
vo nat ko zó an nem ha tá roz ha tó meg egy „uni ver zá lis” al -
kot má nyos mo dell. Ugyan így be mu ta tás ra ke rült az is,
hogy az elõ zõek ben is mer te tett, Ház sza bály ban meg ha tá -
ro zott mo dell nem alkot mány el le nes, az in dít vány ban ere -
de ti leg meg je lölt al kot má nyi ren del ke zé sek kel – a 2.  §
(2) be kez dé sé vel, illetve a 24.  § (4) be kez dé sé vel – nem áll 
el len tét ben. Ugyan csak nem áll fenn el len tét az Alkot -
mány bíró ság ál tal a vizs gá lat ba be vont 2.  § (1) be kez dé sé -
vel, 20.  § (2) be kez dé sé vel és 61.  § (1) be kez dé sé vel. [Ez
utób bi – mint azt a II. rész 1. pont ja be mu tat ta – a par la -
men ti szó lás sza bad sá got, vagyis a kép vi se lõi be széd jog
tar tal mát védi, vagyis azt, hogy a kép vi se lõ vé le mé nyét
bár mely tárgy ban sza ba don ki fejt he ti. Nem je len t azon ban
ugyan ak kor for mai vé del met is, sem azt, hogy a kép vi se lõ
bár mi kor, bár mi lyen ter je de lem ben, bár mi hez hoz zá szól -
hat. En nek kor lát ja egy részt maga az, hogy az Or szág gyû -
lés na pi ren di pon to kat tár gyal meg (,,tárgy ra té rés” és kö -
vet kez mé nyei, Ház sza bály 54.  §), más részt a kü lön bö zõ
idõ be li kor lá tok (pl. hoz zá szó lás tí pu sa sze rint a na pi ren -
den kí vü li hoz zá szó lás ra meg ál la pí tott idõ ke ret, vagy az
idõ ke ret ben való tár gya lás kor a kép vi se lõ cso por tok ál tal
az egyes kép vi se lõk nek „ki osz tott” hoz zá szó lá si idõk).]

A kép vi se lõi hoz zá szó lá sok idõ tar ta má nak meg ha tá ro -
zá sá ra több kü lön bö zõ, mo dell lé te zik (és ezek vo nat koz -
tat ha tó ak a ma gyar al kot mány jog sza bá lyo zá si ke re te i re
is). Az egyik mo dell alap ján a ház sza bá lyok ál ta lá nos ság -
ban meg ha tá roz hat ják, hogy a tör vény-, illetve ha tá ro za ti
ja vas la tok tár gya lá sá nál mennyi le het a hoz zá szó lás ra ren -
del ke zés re álló idõ (így pl. kü lön az elõ ter jesz tõ ré szé re
ren del ke zés re álló idõ, az ál ta lá nos vita elsõ, és to váb bi
kö ré ben ren del ke zés re álló idõ), amely tõl az Or szág gyû -
lés, eset leg a (le ve ze tõ) el nök egye di dön té se alap ján le het
el tér ni (ál ta lá ban mind két irány ba). A má sik – szin tén al -
kot má nyos – mo dell a ko ráb ban is mer te tett, ha tá lyos ma -
gyar mo dell. Az Or szág gyû lés ön sza bá lyo zá si au to nó mi á -
já ból kö vet ke zõ en ter mé sze te sen a je len le gi mo dellt bár -
mi kor meg vál toz tat hat ja, meg ha tá roz hat ja az egyes hoz zá -
szó lá sok mi ni má lis/ma xi má lis idõ tar ta mát stb. A kü lön bö -
zõ mo del lek kö zöt ti vá lasz tás joga azon ban ki zá ró lag az
Or szág gyû lést il le ti meg, az Alkot mány bíró ság egyik mo -
dellt sem kény sze rít he ti rá az Or szág gyû lés re.

A je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza -
va za tá val el fo ga dott Ház sza bály ból kö vet ke zik-e, hogy min -
den egyes rész let kér dés ben (így a fel szó la lá si idõ ke ret meg -
ha tá ro zá sa kor is) a je len lé võ kép vi se lõk két har ma dá nak sza -
va za tá val kell dön te nie az Or szág gyû lés nek?

Az Alkot mány 24.  § (4) be kez dé se alap ján az Or szág -
gyû lés – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma -
dá nak sza va za tá val – a Ház sza bály ban ál la pít ja meg mû -
kö dé sé nek sza bá lya it és tár gya lá si rend jét. Ez azon ban
nem je len ti és nem is je lent he ti azt, hogy min den apró rész -
let sza bályt a Ház sza bály ban kell rög zí te ni. A je len leg ha -

tá lyos Ház sza bály több, az Or szág gyû lés ál ta lá nos mû kö -
dé sé vel össze füg gõ el já rá si kér dés ben való dön tést a ple -
ná ris ülés elé utal, a (ha tá ro zat ké pes Or szág gyû lés ben) je -
len lé võ kép vi se lõk egy sze rû több sé gé nek a sza va za tá hoz
köt (így pél dá ul a na pi rend – akár az elõ ze tesen ki kül döt -
tek na pi ren di ja vas lat sze rin ti, akár mó do sí tott for má ban –
el fo ga dá sát is, amely min den dön tés ho zó szer ve zet – így
az Or szág gyû lés – mû kö dé sé nek az egyik leg fon to sabb el -
já rá si dön té se). Hang sú lyo zan dó, hogy ezek mö gött az
egy sze rû több ség gel el fo ga dott dön té sek mö gött nem
pusz tán az ak tu á lis (az adott el já rá si dön tést meg sza va zó)
par la men ti több ség áll, ha nem a ko ráb ban, a je len lé võ kép -
vi se lõk két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott Ház sza -
bály azon ren del ke zé sei is, ame lyek le he tõ vé te szik, hogy
e kér dé sek ben a ple ná ris ülés, al kal man ként dönt sön. E
dön té sek le gi ti mi tá sát te hát maga a Ház sza bály adja. Az
Alkot mány 24.  § (4) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott, az
Or szág gyû lés ön sza bá lyo zá si au to nó mi á já nak rész e az,
hogy a Ház sza bály meg al ko tá sá hoz meg kí vánt kon szen -
zus sal (a je len lé võ kép vi se lõk két har ma dá nak a sza va za tá -
val) dönt het úgy is, hogy a dön tés ho za tal ra ci o na li tá sá nak, 
ru gal mas sá té te lé nek ér de ké ben meg ha tá ro zott el já rá si
kér dé se ket az ak tu á lis (a sza va zás ban részt ve võ) több ség
dön té sé hez köt. Nem vi tat ha tó el az Or szág gyû lés tõl az a
jog, nem alkot mány elle nes te hát az a sza bá lyo zá si meg ol -
dás, hogy az Or szág gyû lés a (je len lé võ) kép vi se lõk két -
har ma dá nak a sza va za tá val ar ról ha tá roz, hogy azt köve -
tõen meg ha tá ro zott (el já rá si kér dé sek ben való) dön té se ket
a kép vi se lõk egy sze rû több sé gé nek az aka ra tá hoz köt. A
több sé gi ha tá ro zat IV. rész 3.1. pont ja vissza utal az Alkot -
mány bíró ság 62/2003. (XII. 15.) AB ha tá ro za tá ra, mely le -
szö gez te, hogy „a de mok ra ti kus jog ál lam fel té te le zi to -
vábbá a de mok ra ti ku san el fo ga dott el já rá si sza bá lyo kat,
illetve az azo knak meg fe le lõ dön tés ho za talt.” En nek fel té -
te le az Al kot mány ra vissza ve zet he tõ el já rá si sza bá lyok
léte és be tar tá sa. Ál lás pon tom sze rint a ha tá lyos sza bá lyo -
zás meg fe lel ezek nek a kö ve tel mé nyek nek: a konk rét fel -
szó la lá si idõ ke ret nek az Or szág gyû lés egy sze rû több sé ge
ál ta li meg sza va zá sa mö gött az Alkot mány 24.  § (4) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott, az Or szág gyû lés au to nó mi á já ra és 
ön sza bá lyo zá sá ra vo nat ko zó fel ha tal ma zás áll.

A Ház sza bály több olyan dön tést is tar tal maz, amely az
or szág gyû lé si kép vi se lõk egy sze rû több sé gé nek sza va za -
tá val kor lá toz kép vi se lõi egyé ni jo go kat. A be széd jog
alap ve tõ kor lá to zá sát je len ti pél dá ul a klo tûr in téz mé nye:
ez annak el le né re nem te kint he tõ alkot mány elle nesnek,
hogy sok kal ki szá mít ha tat la nabb, mint a fel szó la lá si idõ -
ke ret (utób bi ese té ben a kép vi se lõ tisz tá ban van az zal,
hogy hány per cet be szél het), és nem az összes kép vi se lõ,
ha nem a hoz zá szó lás ra be je lent ke zet tek és vé le mé nyük ki -
fej té sé re váró (te hát egy konk ré tan meg ha tá roz ha tó cso -
port) be széd jo gát érin ti az al kal ma zá sa.

Kép vi se lõi be széd jog és ra ci o ná lis dön tés ho za tal

Az, hogy a Ház sza bály bi zo nyos, az Or szág gyû lés mû -
kö dé sé vel kap cso la tos dön té se ket – így pél dá ul a na pi rend
meg ál la pí tá sát [47.  § (6) be kez dés], a vita elõ re nem ter ve -
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zett le zá rá sát [59.  § (2) be kez dés] – az Or szág gyû lés plé -
nu ma elé utal, mely rõl az egy sze rû több ség gel dönt, azt a
célt szol gál ja, hogy az Or szág gyû lés a fel me rü lõ, konk rét
(konf lik tus) hely ze te ket meg fe le lõ ru gal mas ság gal tud ja
ke zel ni, a dön tés ho za tal ra ci o ná lis ke re tek kö zött foly jék.
(A klo tûr al kal ma zá sá val meg aka dá lyoz ha tó az obst ruk -
ció, de ugyan ezt a célt is szol gál hat ja a na pi rend rõl való
plenáris dön tés.) Ebbe a körbe tartozik az egyes
felszólalások idõtartamának meghatározása is.

Az, hogy az egyes na pi ren di pon tok (tör vény-, illetve
ha tá ro za ti ja vas la tok) tár gya lá sa kor mi lyen idõ tar ta mú
kép vi se lõi hoz zá szó lá sok in do kol tak, nagy ban függ a tár -
gya lás alatt álló ja vas lat tól. Az, ami egyes ja vas la tok tár -
gya lá sa kor már-már obst ruk ció-gya nú san hosszú hoz zá -
szó lás, más ja vas la tok ese té ben eset leg az ér vek ki fej té sé -
nek csak kis ré szé re ele gen dõ. Rá adá sul a par la men ti hoz -
zá szó lá sok ese té ben van nak ki emelt idõ sza kok (pl. te le ví -
zió-köz ve tí tés idõ sza ka, vagy azon idõ sza kok, ami kor a
rá dió-köz ve tí tést a leg töb ben hall gat ják), ame lyek so rán
biz to sí ta ni kell, hogy az egyes kép vi se lõ cso por tok egyen -
lõ esé lyek kel jut has sa nak szó hoz, fejt hes sék ki vé le mé -
nyü ket. Mind ez in do kolt tá te he ti a fel szó la lá si idõ tar ta -
mok nak az Or szág gyû lés ál ta li, a konk rét ja vas lat jel lem -
zõ it figye lembe vevõ meg ha tá ro zá sát. Bár az a leg in kább
de mok ra ti kus, ha az Or szág gyû lés elé ke rü lõ ja vas lat ról a
Ház bi zott ság ban tör té nik meg álla po dás, az sem te kint he tõ
a de mok ra ti kus jog ál la mi ság kö ve tel mé nyé be üt kö zõ nek,
ha – meg egye zés hiányában – az elnök terjeszti elõ a
javaslatot: mindkét esetben szükséges ugyanis az
Országgyûlés döntése ahhoz, hogy a javaslatban foglaltak
az országgyûlési képviselõket is kötelezzék.

Ar ról, hogy szük sé ges-e fel szó la lá si idõ tar ta mok meg -
ha tá ro zá sa, illetve azok hosszá ról egye di leg, és a konk rét,
tár gya lás alatt álló ja vas lat jel lem zõ it szem elõtt tart va cél -
sze rû és kell dön te ni. El len ke zõ eset ben ugyan is akár le is
bé nul hat az Or szág gyû lés te vé keny sé ge, meg nõ het az
obst ruk ci ós ve szély, vagy ép pen nem jut ele gen dõ idõ a ki -
e mel ke dõ en fon tos ja vas la tok meg tár gya lá sá ra. [Ha a 386
or szág gyû lé si kép vi se lõ csak 2 perc ben és csak egy szer
(te hát nem kü lön az ál ta lá nos és kü lön a rész le tes vi tá ban)
szól hoz zá a ja vas lat hoz, már az is ön ma gá ban 772 perc,
vagyis köz el 13 óra. Ez a kis je len tõ sé gû, eset leg csak egy
tör vényi ren del ke zés apró mó do sí tá sát tar tal ma zó ja vas lat
ese tén fe les le ge sen hosszú, míg például a költségvetési
tör vényjavaslat tárgyalásakor rendkívül rövid, nem
kielégítõ idõtartam lehet.]

A több ség és a ki sebb ség kér dé se a fel szó la lá si idõ ke re -
tek meg ha tá ro zá sa kor

A Ház sza bály meg kér dõ je lez he tet len, axi o ma ti kus elve
a konk rét sza va zá sok ban meg nyil vá nu ló par la men ti több -
ség aka ra tá nak ér vé nye sí té se, s ezzel egy idõ ben a par la -
men ti ki sebb ség ol tal ma zá sa, oly kor a po zi tív diszk ri mi -
ná ció al kal ma zá sá val is [erre pél da a Ház sza bály 75.  §
(3) be kez dé se, amely – füg get le nül a kép vi se lõ cso port
nagy sá gá tól – egyen lõ idõ ke re tet biz to sí t mind egyik frak -

ci ó nak a hoz zá szó lás ra]. Ezen ren del ke zé sek nek nem az a
cél ja azon ban, hogy a ki sebb ség a par la men ti több ség aka -
ra tá nak ér vé nye sü lé sét meg kér dõ je lez hes se, ha nem az,
hogy a ki sebb sé gi vé le mény ré sze se le hes sen a par la men ti
dön tés ho za tal fo lya ma tá nak, és esély le gyen arra, hogy a
ki sebb sé gi vé le mény több sé gi vé le mény ként el fo ga dás ra
ke rül jön. A je len le gi, az in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt sza -
bá lyo zás azon ban nem érin ti a több ség/ki sebb ség prob lé -
má ját, mi vel a fel szó la lá si idõ ke re tek min den kép vi se lõ re
egy aránt vo nat koz nak, füg get le nül at tól, hogy kor mány -
pár ti avagy el len zé ki, nagy vagy kis lét szá mú kép vi se lõ -
cso port nak a tag ja-e, vagy eset leg füg get len kép vi se lõ.
Nincs kor lá toz va a fel szó la lók szá ma sem; sem mi nem zár -
ja ki, hogy a par la men ti ki sebb ség (az el len zé ki kép vi se lõ -
cso por tok) az ál tal, hogy több fel szó la lót ál lí ta nak, összes -
sé gé ben hosszabb idõ tar tam ban szól ja nak hoz zá a vi tá hoz, 
mint a kor mány pár ti kép vi se lõ cso por tok. A ki fo gás olt sza -
bá lyo zás a kép vi se lõk re néz ve – még pe dig min den kép vi -
se lõ re egy aránt – ál lít ja fel azt a kö te le zett sé get, hogy
tárgy be li mon da ni va ló ját össze fog lal va, tö mö ren, a meg -
ha tá ro zott idõ tar tam ban fejt se ki. Ez nem mond el lent a de -
mok rá cia kö ve tel mé nyé nek, nagy mér ték ben elõ se gí ti vi -
szont a ra ci o ná lis dön tés ho za talt. (A több ség/ki sebb ség
kér dé se ez eset ben nem a kor mány pár ti/el len zé ki meg osz -
lás ban, ha nem a hosszan/tö mö ren be szé lõk vo nat ko zá sá -
ban me rül het fel.) Mind ezek alap ján te hát nem alkot mány -
elle nes az a sza bá lyo zá si mo dell, amely a (je len lé võ)
képviselõk kétharmadának szavazatával elfogadott
Házszabályban arra jogosítja fel a képviselõk egyszerû
többségét, hogy döntsön arról: meg akarja-e határozni,
hogy az adott napirendi pont tárgyalásakor az egyes
képviselõk (a hozzászólás típusa szerint) ugyannyi
idõtartamban fejthetik ki véleményüket a plenáris vita
során, valamint, hogy ez az idõtartam hány perc legyen.

A Ház sza bály 75.  § (3) be kez dé sé nek al kot má nyos sá ga

Ál lás pon tom sze rint a Ház sza bály 75.  § (3) be kez dé se,
mely sze rint: „a bi zott ság a hoz zá szó lá sok idõ tar ta mát
kép vi se lõ cso por ton ként azo nos idõ tar tam ra kor lá toz hat -
ja”, nem alkot mány elle nes. Ez a ren del ke zés ép pen a par -
la men ti ki sebb sé get védõ sza bályt tar tal maz az ál tal, hogy
a kép vi se lõ cso port nagy sá gá tól füg get le nül egy for ma idõ -
ke re tet biz to sí t a hoz zá szó lás ra. Ez alap ján te hát összes sé -
gé ben ugyan olyan idõ tar tam ban szól hat hoz zá az a kép vi -
se lõ cso port, amely pl. 13 ta got de le gált a bi zott ság ba és az
is, amely 1 fõt (l. pél dá ul az Al kot mány- és igaz ság ügyi
 bizottság a 2002/2006. par la men ti cik lus ban). Ez a sza bály 
az or szág gyû lé si bi zott sá gok ön sza bá lyo zá sát biz to sít ja,
cél ja ugyan úgy a ra ci o ná lis dön tés ho za tal erõ sí té se, az
obst ruk ció meg aka dá lyo zá sa, mint a ple ná ris tár gya lá sok
idõ ke re té nek, illetve a fel szó la lá si idõ tar ta mok nak a meg -
ha tá ro zá sa. A ren del ke zés kü lö nös je len tõ sé get kap hat ak -
kor, ami kor olyan ki emelt je len tõ sé gû tör vény bi zott sá gi
elõ ké szí té se fo lyik, amely hez nagy szá mú mó do sí tó in dít -
ványt nyúj tot tak be, és a meg ho zan dó dön té sek alap ve tõ en 
po li ti ka i lag meg ha tá ro zott pri o ri tá so kon ala pul nak (ti pi -
ku san ilyen a költ ség ve té si tör vényjavaslatok tár gya lá sa).
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Azon ban et tõl el te kint ve is vi tat ha tó a több sé gi ha tá ro zat
in do ko lá sá nak az a meg ol dá sa, hogy lé nye gi leg egy for ma -
ként ke ze li az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sén, illetve a bi -
zott sá gi ülé se ken al kal maz ha tó, a hoz zá szó lá sok idõ tar ta -
mát kor lá to zó sza bá lyo kat. Ál lás pon tom sze rint job ban
kü lön kel lett vol na vá lasz ta nia a Ház sza bály 75.  § (3) be -
kez dé sét a Ház sza bály 23.  § b) pont já tól, illetve 47.  §
(4) be kez dé sé tõl, kü lön eset kö rök ként kel lett vol na ke zel -
ni, és a két eset kör jel lem zõ it figye lembe véve, rész le te -
sebb kü lön in do ko lást kel le ne tar tal maz nia a több sé gi ha -
tá ro zat nak. A ha tá ro zot tabb szét vá lasz tást in do kol ná egy -
részt az, hogy a Ház sza bály 75.  § (3) be kez dé se – el len tét -
ben a Ház sza bály hi vat ko zott má sik két ren del ke zé sé vel –
nem az egyes kép vi se lõk, ha nem a kép vi se lõ cso por tok
hoz zá szó lá sá nak idõ tar ta mát kor lá toz za (így te hát az idõ -
ke ret ben tör té nõ tár gya lás sal – Ház sza bály 53.  § – ro ko nít -
ha tó), más részt a dön tést nem az Or szág gyû lés ple ná ris
ülé se, ha nem a bi zott sá gok hoz zák. A bi zott sá gok kü lön -
bö zõ funk ci ó kat töl te nek be, me lyek nek a mó do sí tó ja vas -
la tok dön tés re elõ ké szí té se (aján lá sa) csak egy rész e, de
ide tar to zik pl. a mi nisz te rek éven kén ti meg hall ga tá sa is
stb. A bi zott sá gi mun ka sa já tos sá ga, hogy a mó do sí tó in -
dít vá nyok sor sá ról való dön tés aján lá si pon tok alap ján tör -
té nik, ame lyek bõl egy-egy ki e mel ten fon tos tör -
vényjavaslat ese tén több száz, vagy akár ezer is le het. Be -
lát ha tó, hogy a kor lát lan kép vi se lõi be széd jog gya kor lá sá -
val meg bé nít ha tó (len ne) a bi zott ság mun ká ja, és ez ál tal
maga a ple ná ris ülé si dön tés ho za tal is (ad dig, amíg nem
ké szül el az aján lás, a kép vi se lõk nem sza vaz hat nak a mó -
do sí tó in dít vá nyok ról).

Az in dít vány ból ki tû nõ en az or szág gyû lé si vi tát
– amely vé gül az Al kot mány bí ró ság hoz be nyúj tott in dít -
vány ban tel je se dett ki – az Or szág gyû lés nek és az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk nek az a meg vál to zott gya kor la ta vál -
tot ta ki, amely alap ján a fel szó la lá si idõ ke re tek re tett ja -
vas la to kat a kép vi se lõk so ro za to san nem tar tot ták be, en -
nek kö vet kez té ben pe dig a szó meg vo ná sá ra ke rült sor.
E prob lé mát ész lel ve az Or szág gyû lés ügy ren di bi zott sá ga
két ál ta lá nos ér vé nyû, egy más nak el lent mon dó ál lás fog la -
lást ho zott [17/2002–2006. ÜB. ál ta lá nos ér vé nyû ál lás -
fog la lá sa (2003. áp ri lis 30.) és 26/2002–2006. ÜB. ál ta lá -
nos ér vé nyû ál lás fog la lá sa (el fo gad va: 2003. de cem ber
10-én)]. A je len ügy ben ál lás pon tom sze rint az Alkot -
mány bíró ság – ko ráb bi gya kor la ta alap ján – az ál lás fog la -
lást nem vizs gál hat ja, mi vel az az ér tel me zés ke re te in nem
lép túl, nem pó tol ház sza bá lyi ren del ke zé se ket.

IV.

Az elõ zõek ben ál ta lá nos ság ban ki fej tet te ken túl, ki e -
mel ten nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat kö vet ke zõ
ren del ke zé se i vel:

1. Állás pon tom sze rint ne he zen in do kol ha tó, hogy az
Alkot mány bíró ság az in dít vány tól el tér ve, ab ban meg nem 
je lölt al kot má nyi ren del ke zé se ket [2.  § (1) be kez dé se és
20.  § (2) be kez dé se, valamint érin tõ le ge sen a 61.  § (1) be -

kez dé se] is be vont a vizs gá la tá ba, és alap ve tõ en ezek re te -
kin tet tel ál la pí tot ta meg az alkot mány elle nes mu lasz tást.

2. A több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sa nem meg gyõ zõ a
Ház sza bály 47.  § (6) be kez dé sé hez kap cso ló dó, mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa
vo nat ko zá sá ban. Ez a ház sza bá lyi ren del ke zés ugyan is
csak azt ha tá roz za meg – egy má sik ház sza bá lyi ren del ke -
zés re vissza utal va –, hogy a fel szó la lá si idõ ke ret rõl az Or -
szág gyû lés vita nél kül (egy sze rû több ség gel) ha tá roz. Eb -
bõl kö vet ke zõ en ál lás pon tom sze rint a több sé gi ha tá ro zat
in do ko lá sa alap ján is el kel lett vol na uta sí ta ni mind az
alkot mány elle nes mu lasz tás, mind az alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sát.

3. Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat IV. rész
3.2. pont já ban fog lalt, a „kel lõ idõ” kö ve tel mé nyé nek az
ed di gi al kot mány bí ró sá gi gya kor lat tól el té rõ (azt nem
mennyi sé gi kö ve tel mény ként meg ha tá ro zó) ér tel me zé sé -
vel. A „kel lõ idõ” kér dé sé ben nem az Al kot mány bí ró ság -
nak kel lett vol na ál lást fog lal nia, ha nem azt az Or szág gyû -
lés dön té sé re kel lett vol na bíz nia. Az egyes tör -
vényjavaslatok ese té ben ma gá nak az Or szág gyû lés nek
kell dön te nie ar ról, szük sé ge van-e a fel szó la lá si idõ ke re -
tek meg ha tá ro zá sá ra, és ha igen, az Or szág gyû lés nek kell
meg ál la pí ta nia annak hosszát.

4. Ál ta lá nos ten den ci a ként fi gyel he tõ meg, hogy a mo -
dern par la men tek ben csök ken a kép vi se lõk fel szó la lá si
ide je. En nek meg fele lõen a ha tá lyos ma gyar Ház sza bály is 
rö vid idõ tar ta mo kat ál la pít meg akár or szá gos je len tõ sé gû
ügyek tár gya lá sá ra is (l. na pi rend elõt ti hoz zá szó lá sok,
vagy az in ter pel lá ció/kér dés/azon na li kér dés fel ve té sé re és 
a vá lasz ra ren del ke zés re álló idõ ke ret).

5. Az In do ko lás IV. rész 2. pont já ban a több sé gi ha tá ro -
zat a Ház sza bály nak a kép vi se lõk be széd ide jét köz vet le -
nül meg ha tá ro zó sza bá lya i ról  szóló, az idõ ke re tes tár gya -
lás ra, és eh hez kap csol va a fel szó la lá si idõ ke re tek re vo nat -
ko zó sza bá lyo zást elem zi. Ha bár az idõ ke re tes tár gya lás
lé nye ge ép pen az, hogy az or szág gyû lé si vi tá ra összes sé -
gé ben ren del ke zés re álló, túl nem lép he tõ idõ ke re tet konk -
ré tan meg ha tá roz za, és azt az egyes kép vi se lõ cso por tok ré -
szé re ki oszt ja, a több sé gi ha tá ro zat sze rint az a „tör -
vényjavaslat meg tár gya lá sá nak leg ke ve sebb ide jét ha tá -
roz za meg”. Az idõ ke re tes tár gya lás azon ban nem a tár -
gya lá si idõ mi ni mu mát, ha nem ép pen ma xi mu mát ha tá roz -
za meg, amely túl nem lép he tõ, ez eset ben ugyan is az el -
nök kö te les meg von ni a szót [l. Ház sza bály 54.  § (4) be -
kez dés]. A Ház sza bály ki sebb ség vé del mi sza bály ként tar -
tal maz za azt, hogy kép vi se lõ cso por ton ként leg alább
30 perc nyi idõ ke re tet kell biz to sí ta ni, illetve azt, hogy
meg ha tá ro zott tör vényjavaslatok tár gya lá sa ese tén, ab ban, 
és csa kis ab ban az eset ben, ha ezt leg alább 15 kép vi se lõ
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írás ban kéri, a vi tá ra ren del ke zés re álló idõ ke ret nem le het
ke ve sebb a Ház sza bály ban órák ban meg ál la pí tott idõ tar ta -
mok nál.

Az idõ ke ret ben való tár gya lás ra, illetve a fel szó la lá si
idõ ke re tek konk rét meg ha tá ro zá sá ra irá nyuló el já rás lé -
nye gi sza bá lya i ban meg egye zik (ja vas lat te võ a Ház bi zott -
ság, en nek hi á nyá ban az Or szág gyû lés el nö ke, az Or szág -
gyû lés a je len le võ kép vi se lõk egy sze rû több sé gé vel dönt).
Az Alkot mány bíró ság nem vizs gál ta sem a ko ráb bi, sem a
2002–2006-os Or szág gyû lés tény le ges gya kor la tát, vi -
szont az in dít vá nyo zó ál lí tá sa sze rint a fel szó la lá si idõ tar -
ta mok meg ál la pí tá sá ra gyak ran, míg az idõ ke re tes tár gya -
lás ra alig akadt pél da a 2002–2006-os or szág gyû lé si cik lus 
so rán. Eh hez kap cso lód va nem in do kolt azon ban azt a kö -
vet kez te tést le von ni, hogy a fel szó la lá si idõ tar tam meg ha -
tá ro zá sa vált szin te a be vett par la men ti gya kor lat tá (fe lül -
ír va ezzel azt a ház sza bá lyi alap el vet, hogy a fel szó la lás ra
ren del ke zés re álló kép vi se lõi be széd idõ kor lát lan).

Mind ezek alap ján nem ér tek egyet a ren del ke zõ rész ben 
fog lalt, alkot mány elle nes mu lasz tás meg ál la pí tá sá val. Mi -
vel ál lás pon tom sze rint nem áll fenn alkot mány elle nes
hely zet, nincs olyan al kot má nyos ren del ke zés, illetve jog,
amely sé rül ne, ezért sem a meg sem mi sí tés, sem az alkot -
mány elle nes mu lasz tás meg ál la pí tá sa nem in do kolt. Az
alkot mány elle nes mu lasz tás meg ál la pí tá sá val, és ezen ke -
resz tül az Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott sza bá lyo zá si mo -
dell köz ve tett alkot mány elle nességének ki mon dá sá val az
Alkot mány bíró ság in do ko lat la nul be avat ko zik az Or szág -
gyû lés nek az Alkot mány 24.  § (4) be kez dé sé ben biz to sí -
tott ön sza bá lyo zá si au to nó mi á já ba, vagyis azon jo gá ba,
hogy mû kö dé si sza bá lya it maga ál la pít sa meg.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
alkot mány bíró

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

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
63/2006. (IV. 24.) KE

határozata

Zimborás Károlyné fõkonzuli felmentésérõl

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re  Zim bo -
rás Ká roly né fõ kon zult – ér de mei el is me ré se  mellett – fel -

men tem e rang ja, valamint a Ma gyar Köztár saság Afy on -
ka ra hi sar, Ama sya, An ta lya, Ay din, Ba li ke sir, Bar tin,
 Bayburt, Bi le cik, Bolu, Bur dur, Bur sa, Ca nak ka le,
 Cankiri, Co rum, De niz li, Edir ne, Es ki se hir, Gi re sun,
 Gümüshane, Is par ta, Icel, Is tan bul, Iz mir, Ka ra man,
 Kastamonu, Kirk la re li, Ko ca e li, Ko nya, Kü ta hya, Ma ni sa, 
Mug la, Ordu, Rize, Sa ka rya, Sam sun, Si nop, Te kir dag,
To kat, Trab zon, Usak, Zon gul dak tar to má nyok ra ki ter je dõ 
kon zu li ke rü let tel mû kö dõ, isz tam bu li szék he lyû fõ kon zu -
lá tu sá nak ve ze té sé re ka pott meg bí zá sa alól.

Bu da pest, 2005. de cem ber 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2005. de cem ber 22.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/5846/2005.

A Köztársasági Elnök
64/2006. (IV. 24.) KE

határozata

dr. Major István rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízásáról

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Ma jor
Ist ván rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet meg bí zom
a Ma gyar Köz tár sa ság Vi lág ke res ke del mi Szer ve zet (WTO)
mel lett mû kö dõ gen fi kép vi se le té nek ve ze té sé vel.

Bu da pest, 2005. de cem ber 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2005. de cem ber 22.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/5848/2005.
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A Köztársasági Elnök
65/2006. (IV. 24.) KE

határozata

Varga István rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet felmentésérõl

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Var ga
Ist ván rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet – ér de -
mei el is me ré se mel lett – fel men tem a Ma gyar Köz tár sa ság
sza ra je vói nagy kö vet sé gé nek ve ze té sé re ka pott meg bí zá sa 
alól.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 15.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 17.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/0706/2006.

A Köztársasági Elnök
66/2006. (IV. 24.) KE

határozata

Varga Imre rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti 
kinevezésérõl és megbízásáról

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt 
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Var ga
Im rét ki ne ve zem rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy -
követté és meg bí zom a Ma gyar Köz tár sa ság sza ra je vói
nagy kö vet sé gé nek ve ze té sé vel.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 15.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 17.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/0707/2006.

A Köztársasági Elnök
67/2006. (IV. 24.) KE

határozata

dr. Sztáray Péter András rendkívüli
követi és meghatalmazott miniszteri

kinevezésérõl

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt
jog kö röm ben, a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Sztá ray
Pé ter And rást ki ne ve zem rend kí vü li kö vet té és meg ha tal ma -
zott mi nisz ter ré.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 21.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 23.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-4/0826/2006.

A Köztársasági Elnök
68/2006. (IV. 24.) KE

határozata

rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

A bel ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Alkot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont ja alap ján, dr. Ár mós Sán dor
rend õr ez re dest, a Nóg rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
ve ze tõ jét, a Rend õr ség Nap ja al kal má ból ma gas színvo -
nalú szak mai te vé keny sé ge el is me ré se ként, 2006. áp ri lis
24-i ha tállyal rend õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. áp ri lis 14.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1691/2006.
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A Köztársasági Elnök
69/2006. (IV. 24.) KE

határozata

rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

A bel ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Alkot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont ja alap ján, dr. Dégi End re
rend õr ez re dest, a So mogy Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
ve ze tõ jét, a Rend õr ség Nap ja al kal má ból ma gas szín vo na -
lú szak mai te vé keny sé ge el is me ré se ként, 2006. áp ri lis 24-i 
ha tállyal rend õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. áp ri lis 14.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1696/2006.

A Köztársasági Elnök
70/2006. (IV. 24.) KE

határozata

rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

A bel ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Alkot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont ja alap ján, dr. Gyu ro so vics
 József rend õr ez re dest, a Bé kés Me gyei Rend õr-fõ ka pi -
tány ság ve ze tõ jét, a Rend õr ség Nap ja al kal má ból ma gas
szín vo na lú szak mai te vé keny sé ge el is me ré se ként, 2006.
áp ri lis 24-i ha tállyal rend õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. áp ri lis 14.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1695/2006.

A Köztársasági Elnök
71/2006. (IV. 24.) KE

határozata

rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

A bel ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Alkot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont ja alap ján, dr. Kar dos Imre
rend õr ez re dest, a Köz tár sa sá gi Õr ez red parancsnok -
helyettesét, a Rend õr ség Nap ja al kal má ból ma gas szín vo -
na lú szak mai te vé keny sé ge el is me ré se ként, 2006. áp ri lis
24-i ha tállyal rend õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. áp ri lis 14.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1693/2006.

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
9/2006. (IV. 24.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és a Jemeni Köztársaság
között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös
védelmérõl Szánában, 2004. január 18-án aláírt

Megállapodás kihirdetésérõl szóló
2006. évi XLII. törvény 2–3. §-a hatálybalépésérõl

A 2006. évi XLII. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2006.
már ci us 1-jei, 25. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár -
sa ság és a Je me ni Köz tár sa ság kö zött a be ru há zá sok ösz -
tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl Szá ná ban, 2004. ja -
nuár 18-án alá írt Meg álla po dás 12. cik ké nek 1. be kez dé se
sze rint a Szer zõ dõ Fe lek tá jé koz tat ják egy mást ar ról, hogy
a je len Meg álla po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges al kot -
má nyos kö ve tel mé nye ik nek ele get tet tek. A je len Meg -
álla po dás a má so dik ér te sí tés kel té nek nap ján lép élet be.

A Je me ni Köz tár sa ság a Ma gyar Köz tár sa sá got 2004.
jú li us 12-én, a Ma gyar Köz tár sa ság a Je me ni Köz tár sa sá -
got 2006. áp ri lis 9-én az Egyez mény 12. cik ke 1. be kez dé -
se sze rint írás ban, dip lo má ci ai csa tor ná kon ke resz tül ér te -
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sí tet te, hogy a Meg álla po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges
el já rás nak ele get tett. Az ér te sí tést a Je me ni Köz tár sa ság
Kül ügy mi nisz té ri u ma ugyan azon a na pon kéz hez vet te.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi
XLII. tör vé ny 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság és a Je me ni Köz tár sa ság kö zött a be -
ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl Szá ná -
ban, 2004. ja nu ár 18-án alá írt Meg álla po dás ki hir de té sé rõl 
szóló 2006. évi XLII. tör vé ny 2–3. §-a 2006. áp ri lis 9-én,
azaz ket tõ ezer-hat áp ri lis ki len ce di kén, ha tály ba lé pett.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

Az Új Kézfogás Közalapítvány Alapító Okirata*

(egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a a Pol gá ri Tör vény -
könyv (a továb biak ban: Ptk.) 74/A–74/G. §-ai alap ján jogi
sze mély ként mû kö dõ

közalapítványt

hoz lét re, ál lam i köz fel adat el lá tá sá nak fo lya ma tos biz to sí -
tá sá ra, az aláb bi ak sze rint:

1. A Köz ala pít vány el ne ve zé se

Új Kéz fo gás Köz ala pít vány (a továb biak ban: Köz ala -
pít vány).

2. A Köz ala pít vány ala pí tó ja

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a.
1055 Bu da pest, Kos suth La jos tér 1–3.

3. A Köz ala pít vány szék he lye

1074 Bu da pest, Rá kó czi út 70.

4. A Köz ala pít vány cél ja

A Ma gyar Köz tár sa ság nak az Alkot mány 6.  § (3) be kez -
dé sé ben rög zí tett, a ha tá ra in kon kí vül élõ ma gya rok sor -
sáért ér zett fe le lõs sé gé bõl adó dó ál lam i köz fel adat fo lya -
ma tos el lá tá sa ér de ké ben a ha tá ra in kon túl élõ ma gyar kö -

zös sé gek és a szór vány ma gyar ság gaz da sá gi hely ze té nek
ja ví tá sa, sa já tos gond jai meg ol dá sá nak elõ moz dí tá sa a ha -
tár men ti ma gyar lak ta ré gi ók és Ma gyar or szág, valamint a
Hor vát Köz tár sa ság, az Oszt rák Köz tár sa ság, Ro má nia,
Szer bia és Mon te neg ró, a Szlo vák Köz tár sa ság, a Szlo vén
Köz tár sa ság, valamint Uk raj na kö zöt ti gaz da sá gi, el sõ sor -
ban re gi o ná lis együtt mû kö dés elõ se gí té sé vel.

Ezen be lül:
– a vál lal ko zá sok – kü lö nös kép pen a kis- és kö zép vál -

lal ko zá sok – kö zöt ti üz le ti kap cso la tok ki bon ta koz ta tá sá -
nak tá mo ga tá sa, gaz dál ko dá si fel té te le i nek ja ví tá sa;

– a gaz da sá gi együtt mû kö dést vizs gá ló el mé le ti ku ta tá -
sok, szak mai és me ne dzser kép zés tá mo ga tá sa;

– ki ál lí tá sok, üz let em ber-ta lál ko zók szer ve zé sé nek tá -
mo ga tá sa;

– az együtt mû kö dés in for má ci ós bá zi sá nak létreho -
zása, tá mo ga tá sa;

– a ha tá ron túli re gi o ná lis vál lal ko zás fej lesz té si köz -
pon tok tá mo ga tá sa;

– a ha tá ron túli kis- és kö zép vál lal ko zá sok szak mai fej -
lõ dé se, üz le ti si ke re ér de ké ben nyúj tott kü lön bö zõ szol -
gál ta tá sok tá mo ga tá sa;

– köz vet len és köz ve tett vál lal ko zás fej lesz té si te vé -
keny ség tá mo ga tá sa.

Tá mo gat ja a ha tá ron túli ön kor mány za to kat és más jogi
sze mé lye ket el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) elõ idéz te
ká rok eny hí té sé ben.

A Köz ala pít vány po li ti kai te vé keny sé get nem foly tat,
szer ve ze te pár tok tól füg get len és azok nak anya gi tá mo ga -
tást nem nyújt, illetve azok tól anya gi tá mo ga tást nem fo -
gad el, párt po li ti kai te vé keny sé get nem vé gez, or szág gyû -
lé si kép vi se lõi, me gyei, fõ vá ro si ön kor mány za ti vá lasz tá -
son je löl tet nem ál lít és nem tá mo gat. A Köz ala pít vány tá -
mo ga tá si rend szer e össz hang ban van a ma gyar jog rend -
szer rel és az Euró pai Unió vo nat ko zó aján lá sa i val.

5. Csat la ko zás a Köz ala pít vány hoz

A Köz ala pít vány nyílt, ah hoz fel aján lá sok kal bár ki
csat la koz hat, amennyi ben el fo gad ja a Köz ala pít vány cél -
ja it és mû kö dé si sza bá lya it, fel té ve, hogy csat la ko zá si ké -
rel mét a Ku ra tó ri um el fo gad ja. En nek so rán a Ku ra tó ri um
a csat la koz ni kí vá nó szer ve zet rõl vagy ma gán sze mély rõl
ren del ke zés re álló in for má ci ó kat és – cél hoz kö tött fel -
aján lá sok ese tén – a meg je lölt célt mér le ge li. El na pol hat ja
a fel aján lá sok el fo ga dá sá ra vo nat ko zó dön tést, ha a csat la -
koz ni kí vá nó jogi vagy ma gán sze mély rõl to váb bi in for má -
ci ók be ké ré sét tart ja szük sé ges nek. El uta sít hat ja azon cél -
hoz kö tött fel aján lá sok el fo ga dá sát, ame lyek ese té ben a
meg je lölt cél nem, vagy csak rész ben il lesz ke dik a Köz ala -
pít vány Ala pí tó Ok ira tá ban rög zí tett cé lok hoz. A Ku ra tó -
ri um kö te les el uta sí ta ni azon fel aján lá sok el fo ga dá sát,
ame lyek ese té ben a csat la koz ni kí vá nó jogi vagy ma gán -
sze mélyt erre mél tat lan nak íté li, to váb bá azon cél hoz kö -
tött fel aján lá sok el fo ga dá sát, ame lyek ese té ben a meg je lölt 
cél el len té tes a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá ban rög zí tett 
cé lok kal.
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6. A Köz ala pít vány va gyo na, anya gi for rá sai

6.1. A Köz ala pít vány lét re jöt té hez szük sé ges va gyont a 
Ptk. 74/G.  § (3) be kez dé se alap ján az azo nos célú „Kéz -
fogás” Eg zisz ten cia te rem tõ és Gaz da ság élén kí tõ Ala pít -
vány (1055 Bu da pest, Kos suth tér 4.) – egy ide jû meg szû -
né sé vel – Ala pí tó já nak, az Illyés Ala pít vány nak hoz zá já -
ru lá sá val ajánl ja fel.

6.2. A fen ti ek alap ján a Köz ala pít vány in du ló va gyo nát 
a je len Ala pí tó Ok irat hoz csa tolt 1. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.

6.3. Az ál lam a min den ko ri költ ség ve té si tör vény ben
meg ha tá ro zott össze gû tá mo ga tás sal biz to sít ja az ala pít vá -
nyi cé lok meg va ló sí tá sát.

6.4. A Köz ala pít vány elõb bi ek ben meg ha tá ro zott va -
gyo ná nak nö ve ked nie kell a Köz ala pít vány ál tal vég zett
be fek te té si és vál lal ko zói te vé keny ség ered mé nyé vel,
valamint nö ve ked het az eset le ges csat la ko zás so rán fel -
aján lott va gyon el fo ga dá sá val.

6.5. A Köz ala pít vány cél ja i nak meg va ló sí tá sá ra az in -
du ló va gyon, a va gyon ho za dé kai, valamint a Köz ala pít -
vány be vé te lei – ide ért ve a cél tá mo ga tá so kat is –
40 000 000 Ft ma rad vány össze gig fel hasz nál ha tók.

7. A Köz ala pít vány va gyo ná nak szer ke ze te

7.1. Az Ala pí tó Ok irat 6.5. pont ja sze rin ti ma rad vány -
összeg a Köz ala pít vány in du ló törzs va gyo nát ké pe zi. A
törzs va gyon ho za dé ka el sõd le ge sen min den kor a Köz ala -
pít vány mû kö dé se költ sé ge i nek fe de zé sé re for dí tan dó.
Amennyi ben a törzs va gyon ho za dé ka va la mely év ben
meg ha lad ja a Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge it, a kü lön -
bö ze tet a Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány cél jai meg va ló sí tá -
sá nak fi nan szí ro zá sá ra cso por to sít hat ja át.

7.2. A köz ala pít vá nyi va gyon törzs va gyont meg ha la dó
rész e

– a Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge i nek a törzs va -
gyon ho za dé kát meg ha la dó rész e fe de zé sé re,

– a törzs va gyon nö ve lé sé re,
– a Köz ala pít vány nak az Ala pí tó Ok irat 4. pont já ban

rög zí tett cél jai meg va ló sí tá sá ra
hasz nál ha tó fel.

7.3. Mind ad dig, amíg a Köz ala pít vány törzs va gyo ná -
nak ho za dé ka nem biz to sít ja a Köz ala pít vány mû kö dé si
költ sé ge i nek leg alább 75%-át, a Köz ala pít vány törzs va -
gyo nát éven te leg alább 10 mil lió fo rint tal meg kell nö vel -
ni, leg fel jebb 100 mil lió fo rin tig.

7.4. A Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge i re a Kurató -
rium ál tal éven te elõ re – leg ké sõbb a tárgy év már ci us 31.
nap já ig – meg ha tá ro zott összeg, de leg fel jebb a Köz ala pít -
vány min den ko ri éves költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak 10%-a 
for dít ha tó.

8. A Köz ala pít vány va gyo ná nak ke ze lé se

8.1. A Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sá ról az
Ala pí tó Ok irat ban, a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat -
ban és a Be fek te té si Sza bály zat ban rész le te zett mó don a
Ku ra tó ri um gon dos ko dik.

8.2. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány va gyo ná nak ke ze -
lé sé vel kap cso la tos tech ni kai fel ada tok el lá tá sá ba kül sõ
pénz ügyi szer ve ze tet, szak ér tõt von hat be.

9. A Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sa

9.1. A Köz ala pít vány cél ja i nak meg va ló sí tá sá ra – az
Ala pí tó Ok irat 7. pont já ban fog lal tak figye lembe véte lé -
vel – a Köz ala pít vány tel jes va gyo na, valamint annak
hoza dékai és a Köz ala pít vány be vé te lei hasz nál ha tók fel, a 
mû kö dé si költ sé gek kel csök ken tett összeg ben.

9.2. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány va gyo ni hely ze te
és be vé te lei is me re té ben min den év ele jén dönt:

– a Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge i nek a törzs va -
gyon éves ho za dé kát meg ha la dó ré szé nek fe de zé sé rõl,

– a törzs va gyon nö ve lé sé rõl, és
– a Köz ala pít vány nak az Ala pí tó Ok irat 4. pont já ban

fel so rolt fel ada ta i nak vég re haj tá sá hoz fel hasz nál ha tó
pénz esz kö zök mér té ké rõl és fel osz tá suk mód já ról.

A Köz ala pít vány ál tal fel hasz nál ha tó for rá sok fel hasz -
ná lá si mód ja a pénz be li és nem pénz be li tá mo ga tás, a be -
fek te té si te vé keny ség, a vál lal ko zói te vé keny ség.

9.3. Az Ala pí tó szán dé ká val össz hang ban a Kurató -
rium kö te les a Köz ala pít vány va gyo ná val az Ala pí tó
 Okirat, a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat és a Be fek te -
té si Sza bály zat ke re tei kö zött gaz dál kod ni, az eb bõl szár -
ma zó jö ve de lem a Köz ala pít vány cél ja i nak meg va ló sí tá sát 
szol gál ja.

9.4. A Köz ala pít vány vál lal ko zói te vé keny sé get, pénz -
be li és nem pénz be li tá mo ga tást, vál lal ko zói, be fek te té si
te vé keny sé get csak köz hasz nú cél já nak meg va ló sí tá sa ér -
de ké ben vé gez het, illetve nyújt hat. A gaz dál ko dá sa so rán
el ért ered mé nyét nem oszt ja fel, azt a fent írt te vé keny sé -
gek fi nan szí ro zá sá ra for dít ja.

A Köz ala pít vány a tá mo ga tás ban ré sze sí tet tek kel a tá -
mo ga tás cél ját, az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és bi -
zony la ta it, az ellen õr zés mód ját és a szer zõ dés sze gés kö -
vet kez mé nye it tar tal ma zó szer zõ dést kö te les köt ni.

9.5. A Köz ala pít vány cél ja it szol gá ló pénz ki he lye zé -
sek for mái:

a) pá lyá za tok alap ján az Ala pí tó Ok irat 4. pont já ban
meg fo gal ma zott cé lok ra vissza nem té rí ten dõ vagy vissza -
té rí ten dõ tá mo ga tást nyújt,

b) egy sze mé lyes gaz da sá gi tár sa sá got mû köd tet, mely -
nek te kin te té ben tu laj do no si jo go kat gya ko rol.

9.6. A Köz ala pít vány bel föl di gaz da sá gi tár sa ság,
egyé ni vál lal ko zás ma gyar or szá gi gaz da sá gi te vé keny sé -
gét nem tá mo gat hat ja, kül föld re irá nyuló gaz da sá gi te vé -
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keny sé get is csak annyi ban, amennyi ben az a Köz ala pít -
vány Ala pí tó Ok ira tá ban fog lalt cé lok kal össz hang ban áll.

9.7. A Köz ala pít vány bel föl di vál lal ko zás ban csak ak -
kor ve het részt, ha az iga zol ha tó an a ha tár men ti együtt mû -
kö dés re irá nyul, vagy annak tu laj do no sai kö zött az érin tett
or szá gok ban be jegy zett vál lal ko zás is társ tu laj do nos.

10. A Köz ala pít vány va gyo na nyil ván tar tá sá nak és a
gaz dál ko dá sa ered mé nye i rõl tör té nõ be szá mo lás alap ve tõ 
sza bá lyai

10.1. A Köz ala pít vány a cél sze rin ti te vé keny sé gé bõl,
illetve vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te le it
és rá for dí tá sa it el kü lö ní tet ten kö te les nyil ván tar ta ni.

10.2. A Köz ala pít vány be vé te lei:

a) az Ala pí tó tól, az ál lam ház tar tás al rend sze re i tõl vagy 
más ado má nyo zó tól köz hasz nú cél ra ka pott tá mo ga tás,
illetve ado mány;

b) az egyéb cél sze rin ti te vé keny ség foly ta tá sá ból szár -
ma zó, ah hoz köz vet le nül kap cso ló dó be vé tel;

c) a Köz ala pít vány esz kö ze i bõl, be fek te té se i bõl szár -
ma zó be vé tel;

d) egyéb, más jog sza bály ban meg ha tá ro zott be vé tel;

e) vál lal ko zói te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel.

10.3. A Köz ala pít vány költ sé gei:

a) a köz hasz nú te vé keny ség ér de ké ben fel me rült köz -
vet len költ sé gek (rá for dí tá sok, ki adá sok);

b) az egyéb cél sze rin ti te vé keny ség ér de ké ben fel me -
rült köz vet len költ sé gek (rá for dí tá sok, ki adá sok);

c) a vál lal ko zá si te vé keny ség ér de ké ben fel me rült köz -
vet len költ sé gek (rá for dí tá sok, ki adá sok);

d) a köz hasz nú és egyéb vál lal ko zá si te vé keny ség ér de -
ké ben fel me rült köz vet len költ sé gek (rá for dí tá sok, ki adá -
sok), ame lye ket a be vé tel lel ará nyo san kell meg osz ta ni.

10.4. A Köz ala pít vány ket tõs könyv vi telt ve zet a ha tá -
lyos jog sza bá lyok ban fog lal tak sze rint.

11. A Köz ala pít vány mû kö dé se

11.1. Az Ala pí tó Illyés Ala pít vány az ugyan csak Ala -
pító Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a ja vá ra a Ptk. 74/G.  §
(3) be kez dé se alap ján le mond az õt meg il le tõ ala pí tói jo -
gok gya kor lá sá ról, erre te kin tet tel a továb biak ban, ahol
Ala pí tó ról szól je len Ala pí tó Ok irat, ott a Ma gyar Köz tár -
sa ság Kor mány át kell ér te ni.

11.2. Az Ala pí tó ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik:

a) a Ku ra tó ri um el nö ké nek, tit ká rá nak, tag ja i nak ki je -
lö lé se és a Ku ra tó ri um vissza hí vá sa;

b) a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak meg bí zá sa és
vissza hí vá sa;

c) a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sa.

11.3. A Ku ra tó ri um:
11.3.1. A Köz ala pít vány va gyo ná nak ke ze lõ je, a Köz -

ala pít vány leg fõbb dön tés ho zó szer ve a 9–11 fõ bõl álló
Ku ra tó ri um. A Ku ra tó ri um tag jai ter mé sze tes sze mé lyek.

11.3.2. A Ku ra tó ri um tag ja it az Ala pí tó 2007. au gusz -
tus 22-ig ter je dõ idõ szak ra bíz za meg. A Ku ra tó ri um tag jai 
is mé tel ten is meg bíz ha tók.

11.3.3. A Ku ra tó ri um tag jai:
Bene Zol tán,
Both Já nos,
Gér nyi Gá bor,
Ko le szár Ist ván,
Lá bo dy Lász ló,
Me le ga Ti bor,
Re mé nyi Zol tán,
Szent györ gyi La jos,
Soly mo si Jó zsef.

A Ku ra tó ri um el nö ke: Lá bo dy Lász ló.

11.3.4. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:
– a meg bí zás le jár tá val,
– a tag ha lá lá val,
– le mon dá sá val,
– a Ku ra tó ri um nak a Ptk. 74/C.  § (6) be kez dé sé ben

fog lal tak alap ján való meg szû né se ese tén,
– a Köz ala pít vány meg szû né sé vel.

11.3.5. A Ku ra tó ri um el nö ke és tit ká ra, valamint tag jai
tisz te let díj ra és költ ség té rí tés re jo go sul tak. A tisz te let díj
és költ ség té rí tés fi ze té sé nek mód ját és mér té két a Ku ra tó -
ri um ál la pít ja meg. A tisz te let díj és költ ség té rí tés éves
össze ge (költ sé ge) nem ha lad hat ja meg a Köz ala pít vány
min den ko ri költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak 1%-át.

11.3.6. A Ku ra tó ri um tit ká ra:
A Ku ra tó ri um tit ká ra fe le lõ sen irá nyít ja a Ku ra tó ri um

elé ke rü lõ tá mo ga tá si és vál lal ko zás fej lesz té si dön té sek
elõ ké szí té si mun ká la ta it. Fel ada tá nak el lá tá sa so rán el lát ja 
a Köz ala pít vá nyi Iro da és a Ku ra tó ri um kö zöt ti ko or di ná -
ci ós te vé keny sé get.

A Ku ra tó ri um tit ká ra ha tás kö ré be tar to zik min den olyan 
egyéb fel adat, me lyet a Köz ala pít vány bel sõ sza bály za ta
vagy ku ra tó ri u mi dön tés a ha tás kö ré be utal.

A Ku ra tó ri um tit ká rát a Ku ra tó ri um tag jai kö zül az Ala -
pí tó je lö li ki. Meg bí za tá sa tag sá gi jog vi szo nyá nak meg -
szû né sé ig ter jed ki az zal, hogy az Ala pí tó a tit ká ri meg bí -
zást a ku ra tó ri u mi tag ság meg ha gyá sá val bár mi kor vissza -
von hat ja.

A Ku ra tó ri um tit ká ra: Both Já nos.

11.4. A Ku ra tó ri um mû kö dé se:
11.4.1. A Ku ra tó ri um szük ség sze rin ti gya ko ri ság gal,

de leg alább ne gyed éven ként ülé se zik.
11.4.2. A Ku ra tó ri um ülé se ak kor ha tá ro zat ké pes, ha

azon a Ku ra tó ri um tag ja i nak több mint fele je len van, és az
össze hí vás sza bály sze rû en meg tör tént.

11.4.3. Ha tá ro zat kép te len ség ese tén a Ku ra tó ri um ülé -
sét 14 na pon be lül vál to zat lan na pi rend del is mé tel ten
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össze kell hív ni. A meg is mé telt ülés ha tá ro zat ké pes, ha a
11.4.2. pont ban ír tak tel je sül nek.

11.4.4. A Ku ra tó ri um ülé sét a Ku ra tó ri um el nö ke, aka -
dá lyoz ta tá sa – vagy tag sá gá nak meg szû né se ese tén az új
el nök ki je lö lé sé ig – a Ku ra tó ri um tit ká ra hív ja össze.

Az ülést a szük sé ges anya gok meg kül dé sé vel az in dít -
vány tól szá mí tott 8 na pon be lül kell össze hív ni úgy, hogy
a dön tés hez szük sé ges anya go kat leg alább 3 mun ka nap pal
az ülés meg tar tá sa elõtt kéz hez kell kap ni uk.

11.4.5. A Ku ra tó ri um a dön té se it a je len lé võ ta gok
egy sze rû szó több sé gé vel hoz za meg. Sza va zat egyen lõ ség
ese tén az el nök sza va za ta dönt.

A Ku ra tó ri um tag ja i nak mi nõ sí tett (két har ma dos) szó -
több ség gel ho zott ha tá ro za ta szük sé ges a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat, a Be fek te té si Sza bály zat, az éves
gaz dál ko dá si terv és költ ség ve tés, az éves gaz dál ko dá si
be szá mo ló és mér leg, valamint az éves köz hasz nú sá gi je -
len tés el fo ga dá sá hoz.

11.4.6. A Ku ra tó ri um ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to -
zik:

– a Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za -
tá nak és egyéb bel sõ sza bály za ta i nak el fo ga dá sa, mó do sí -
tá sa;

– a Ku ra tó ri um ügy rend jé nek ki ala kí tá sa;

– a Köz ala pít vány éves mun ka ter vé nek, gaz dál ko dá si
ter vé nek, költ ség ve té sé nek, gaz dál ko dá si be szá mo ló já nak 
és mér le gé nek el fo ga dá sa, illetve jó vá ha gyá sa;

– a csat la ko zá si ké rel mek el bí rá lá sa;

– a fel aján lá sok el fo ga dá sa;

– a pá lyá za tok ki írá sa, azok fel té te le i rõl való dön tés,
valamint a pá lyá za tok el bí rá lá sa;

– a Köz ala pít vá nyi Iro da igaz ga tó já nak ki ne ve zé se,
vissza hí vá sa, illetve a mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa;

– a könyv vizs gá ló meg bí zá sa, illetve meg bí zá sá nak
vissza vo ná sa.

11.4.7. A Köz ala pít vány könyv ve ze té sé vel és mû kö dé -
sé vel kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben a Ku ra -
tó ri um kül sõ pénz ügyi szer ve ze tet, szak ér tõt bíz hat meg,
dí ja zás el le né ben.

A Ku ra tó ri um a köz ala pít vá nyi cél meg va ló sí tá sá ra irá -
nyuló pro jek tek mû sza ki-gaz da sá gi-pénz ügyi fe lül vizs gá -
la tá val kül sõ, szak irá nyú szer ve ze tet, szak ér tõt bíz hat
meg.

11.4.8. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány mû kö dé sé rõl és
gaz dál ko dá sá ról éven te az Ala pí tó nak be szá mol ni kö te les. 
A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány gaz dál ko dá sát érin tõ min -
den lé nye gi kér dés rõl, valamint a Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i -
ról kö te les az Ala pí tót tá jé koz tat ni.

A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány éves gaz dál ko dá sá nak
leg fon to sabb ada ta it nyil vá nos ság ra hoz ni kö te les.

A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak, mû kö dé sé nek, szer -
ve ze té nek, valamint a Ku ra tó ri um egyéb dön té se i nek rész -
le tes sza bá lya it a Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za ta ha tá roz za meg.

11.4.9. A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak. A Kurató -
rium ülé se in a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak határoza -
tait és az éves köz hasz nú sá gi je len tést bár ki meg te kint he ti.

A Ku ra tó ri um – ki vé te le sen, az ezt meg ala po zó in dok
köz zé té te lé vel – zárt ülést tart hat, me lyet mi nõ sí tett szó -
több ség gel ha tá roz hat el. Zárt ülést tar ta ni egyes na pi ren di
pon tok te kin te té ben is le het.

12. A Köz ala pít vány kép vi se le te

A Köz ala pít vány kép vi se le tét har ma dik sze mé lyek és a
ha tó sá gok elõtt a Ku ra tó ri um el nö ke, illetve tá vol lé té ben
– meg ha tal ma zás sal – a Ku ra tó ri um tit ká ra, ez utób bi tar -
tós aka dá lyoz ta tá sa ese tén a Ku ra tó ri um más tag ja lát ja el.

Az Ala pí tó a Ptk. 74/C. § (4) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján úgy ren del ke zik, hogy a Ku ra tó ri um a Köz ala pít -
vány al kal ma zott já nak kép vi se le ti jo got biz to sít hat, meg -
je löl ve a kép vi se le ti jog gya kor lá sá nak mód ját, ille tõ leg
ter je del mét.

Fel ké rés ese tén a kép vi se let együt tes vagy ön ál ló vol tá -
ról nyi lat koz ni kell. A bank szám la fe let ti ren del ke zés hez
min den eset ben két kép vi se let re jo go sult sze mély együt tes 
alá írá sa szük sé ges.

13. Fel ügye lõ Bi zott ság

13.1. Az Ala pí tó a Köz ala pít vány mû kö dé se és gaz dál -
ko dá sa tör vényességének és cél sze rû sé gé nek el len õr zé sé -
re 5 tagú Fel ügye lõ Bi zott sá got hoz lét re, amely nek el nö -
két a Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai ma guk kö zül vá laszt ják.

13.2. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it az Ala pí tó 2007.
au gusz tus 22-ig ter je dõ idõ szak ra bíz za meg. A Fel ügye lõ
Bi zott ság tag jai is mé tel ten is meg bíz ha tók.

13.3. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai:
Ádám Éva,
Ha lász Ár pád,
Var ga Gyu la,
Toll ár Ti bor,
Sze ren csés Já nos.

13.4. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai kö zül el nö köt vá -
laszt.

13.5. A Fel ügye lõ Bi zott ság Szer ve ze ti és Ügy rend jét
maga ha tá roz za meg. A Fel ügye lõ Bi zott ság ülé se it annak
el nö ke hív ja össze.

13.6. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les a Köz ala pít vány
mû kö dé sét, az ügyek tel jes kö rét át fo gó an el len õriz ni, így
kü lö nö sen

– a ku ra tó ri u mi ülé sek rõl ké szült em lé kez te tõk figye -
lembe véte lével vizs gál ja a ku ra tó ri u mi dön té sek össz -
hang ját az Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro zott köz ala pít vá -
nyi cé lok kal és az ér vé nyes jog sza bá lyok kal;

– az éves könyv vizs gá lói je len tés figye lembe véte lével
vizs gál ja a pénz ügyi gaz dál ko dá si te vé keny ség össz hang -
ját, az éves szám adá so kat és mér le get;
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– jo go sult cél vizs gá la to kat foly tat ni, ha a köz ala pít vá -
nyi cé lok meg va ló sí tá sát, illetve a pénz ügyi-gaz dál ko dá si
te vé keny ség sza bály sze rû sé gét ve szé lyez tet ve lát ja;

– jo go sult a Köz ala pít vány ügye i rõl fel vi lá go sí tást kér -
ni, a Köz ala pít vány üz le ti köny ve it, ira ta it, a pénz ke ze lés
és utal vá nyo zás rend jét meg vizs gál ni.

13.7. A Fel ügye lõ Bi zott ság te vé keny sé gé nek ered mé -
nyé rõl és a Köz ala pít vány mû kö dé sé rõl az Ala pí tó nak
éven te je len tést tesz, a Ku ra tó ri u mot er rõl tá jé koz tat ja.

13.8. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai költ ség té rí tés re jo -
go sul tak. A költ ség té rí tés mód ját és mér té két a Kurató -
rium ál la pít ja meg.

14. Köz ala pít vá nyi Iro da

14.1. A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek se gí té sé re a Ku -
ra tó ri um Köz ala pít vá nyi Iro dát hoz lét re, meg ha tá roz za
annak szer ve ze tét, mû kö dé sét és ellen õr zõ te vé keny sé gét.
A Köz ala pít vá nyi Iro dát a Ku ra tó ri um ál tal ki ne ve zett
igaz ga tó irá nyít ja.

14.2. A Köz ala pít vá nyi Iro da igaz ga tó ja annak tel jes
fel ha tal ma zá sú ve ze tõ je, a ku ra tó ri u mi ülé sek ta nács ko zá -
si jogú, ál lan dó részt ve võ je.

14.3. Az igaz ga tó ha tás kö ré be tar to zik:

– az iro da irá nyí tá sa;

– a mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa az Iro da al kal ma zot -
tai fe let t;

– a ku ra tó ri u mi dön té sek, be szá mo lók, je len té sek elõ -
ké szí té se a Ku ra tó ri um tit ká rá val együtt, a dön té sek vég re -
haj tá sá nak meg szer ve zé se;

– a Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak, a Ku ra tó ri um
dön té se i nek össz hang ban tör té nõ fe le lõs irá nyí tá sa;

– gon dos ko dik a Köz ala pít vány nyil ván tar tá sa i nak fo -
lya ma tos ve ze té sé rõl.

14.4. Az Iro da mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it, az
igaz ga tó fel ada ta it, az Iro da te vé keny sé gé nek el len õr zé sét
a Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta és
annak mel lék le tei ha tá roz zák meg.

15. Könyv vizs gá ló

15.1. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány pénz ügye i nek és a 
szám vi tel el len õr zé sé re – pá lyá zat út ján – könyv vizs gá lót
bíz meg.

15.2. A könyv vizs gá ló kö te les egy ne gyed éven te a
Köz ala pít vány köny ve it meg vizs gál ni és en nek, to váb bá
az éves mû kö dés vizs gá la tá nak ered mé nyé rõl a Kurató -
riumnak je len tést ké szí te ni.

15.3. A könyv vizs gá ló ja va dal ma zá sá nak mér té két a
Ku ra tó ri um ál la pít ja meg.

16. A Köz ala pít vány meg szû né se

16.1. Az Ala pí tók a Köz ala pít ványt ha tá ro zat lan idõ re
hoz zák lét re.

16.2. A Köz ala pít vány meg szû né sé re a Ptk. 74/G.  §
(9) be kez dé se az irány adó.

17. Köz hasz nú sá gi ren del ke zé sek

17.1. A Köz ala pít ványt a Fõ vá ro si Bí ró ság 12.Pk.60
331/1995/15. szá mú vég zé se sze rint az 1997. évi CLVI.
tör vény 22.  § (3) be kez dé se alap ján ki e mel ke dõ en köz -
hasz nú szer ve zet té mi nõ sí tet te, és az a ha tá ro kon túli ma -
gyar ság gal kap cso la tos te vé keny sé get vé gez.

17.2. A Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek össze -
fér he tet len sé gé re a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997.
évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: Kszt.) 8–9.  §-ában
fog lalt ren del ke zé sek irány adó ak.

17.3. A Fel ügye lõ Bi zott ság mû kö dé sé re to váb bá al -
kal maz ni kell a Kszt. 11.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket.

17.4. A Köz ala pít vány az Ala pí tó Ok ira tá ban fog lalt
te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta it 
két or szá gos na pi lap ban nyil vá nos ság ra hoz za. A Köz ala -
pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban ren del -
kez ni kell a Kszt. 7.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ról.

18. Össze fér he tet len ség

Össze fér he tet len sé gi sza bá lyok:
A ku ra tó ri u mi vagy fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság gal össze -

fér he tet len hely ze tet meg ál la pí tó jog sza bá lyo kon túl:

18.1. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het
részt az a sze mély, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja
[Ptk. 685.  § b) pont], élet tár sa (a továb biak ban együtt:
hozzá tartozó) a ha tá ro zat alap ján

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
b) bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, illetve a meg kö -

ten dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt. Nem mi nõ sül
elõny nek a köz hasz nú szer ve zet cél sze rin ti jut ta tá sai ke re -
té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tás.

18.2. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke, tag ja,
tit ká ra, illetve a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja

a) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja,
b) a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vü li más te vé -

keny ség ki fej té sé re irá nyuló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban álló, vagy

c) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból – ide nem
ért ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat – ré sze sü lõ sze mély, to váb bá

d) az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja.

18.3. Nem le het a Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ -
je – a köz hasz nú szer ve zet meg szûn tét kö ve tõ két évig – az 
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a sze mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be
– annak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy
évig – ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló
tör vény sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki.

18.4. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, a tit kár, illetve az en nek
je lölt sze mély kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer -
ve ze tet, így adott eset ben a Köz ala pít ványt is elõ ze tesen
tá jé koz tat ni ar ról, ha ilyen tiszt sé get egy ide jû leg más köz -
hasz nú szer ve zet nél is be tölt.

19. Egyéb ren del ke zé sek

19.1. A Köz ala pít vány – cél jai meg va ló sí tá sa és erõ for -
rá sai ha té kony fel hasz ná lá sa ér de ké ben – együtt mû kö dik a 
ha son ló köz fel ada to kat el lá tó ál lam i, tár sa dal mi szer ve ze -
tek kel és ala pít vá nyok kal.

19.2. A Köz ala pít vány az 1996. évi CXXVI. tör vény
4.  § (2) be kez dés c) pont já nak meg fele lõen pár tok tól füg -
get len, azok tól tá mo ga tást nem kap hat, or szág gyû lé si kép -
vi se lõ je löl tet nem ál lít hat és nem tá mo gat hat.

19.3. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak tör vényes -
ségét és cél sze rû sé gét az Ál la mi Szám ve võ szék ellen õr zi.

19.4. A Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel lel 
jön lét re.

19.5. Az Ala pí tó kép vi se le tét a Köz ala pít vány te kin te -
té ben a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kül kap cso la to kért és nem -
zet po li ti ká ért fe le lõs po li ti kai ál lam tit ká ra lát ja el, és gya -
ko rol ja – az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sa ki vé te lé vel – az
Ala pí tót meg il le tõ jo go sult sá go kat.

19.6. A je len Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott fel té -
te lek re a Pol gá ri Tör vény könyv nek az ala pít vány ról  szóló
ren del ke zé sei (74/A–74/G.  §-ok), az egyéb ala pít vá nyi
tár gyú jog sza bá lyok és kap cso ló dó pol gá ri jogi ren del ke -
zé sek az irány adó ak.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

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

Az Alapító Okirat 1. számú melléklete

A Kéz fo gás Ala pít vány va gyo na
 az 1994. de cem ber 31-i ál la pot szerint

Ada tok ezer fo rint ban

Az Ala pít vány köz vet len va gyo na

Tár gyi esz kö zök 870
Kö ve te lé sek 17 660
Pénz esz kö zök 112 082
Össze sen: 130 612

Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 259

Köz vet len va gyon: 130 353

Az Ala pít vány köz ve tett va gyo na

Pénz ügyi be fek te té sek a COOPERATIO Kft.-ben
Ala pí tó va gyon 5 000
Ki he lye zett be fek te té sek
 – tár gyi esz kö zök 29 846
 – pénz esz kö zök 34 402
Át vett, le kö tött pénz esz kö zök 140 912

Köz ve tett va gyon: 210 160

Az Ala pít vány va gyo na

Köz vet len va gyon 130 353
Köz ve tett va gyon (pénz ügyi be fek te tés) 210 160

Együt tes va gyon: 340 513

Az Alkotmánybíróság közleménye

Az Al kot mány bí ró ság ról szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 15. § (2) be kez dé se alap ján
meg ál la pí tom, hogy dr. Tersz tyánsz ky né dr. Vas adi Éva
al kot mány bí rói meg bí za tá sa – az Abtv. 15. § (1) be kez dés
a) pont já ban fog lalt ok ból – 2006. feb ru ár 23-án meg szûnt.

Bu da pest, 2006. már ci us 20.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. május 1-je és május 31-e között
alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szóló tör vé ny 82. §-a fel -
ha tal maz za az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt arra,
hogy az üzem anyag árat köz zé te gye.

Ha a ma gán sze mély az üzem anya got a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát be sze rez ni.

Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:
ESZ-95 ól mo zat lan mo tor ben zin 275 Ft/l
ESZ-98 ól mo zat lan mo tor ben zin 284 Ft/l

Gáz olaj 268 Ft/l

Ke ve rék 292 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

3922 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/48. szám



2006/48. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3923

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás



2006/48. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3925

ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

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 Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da -
pest VIII., So mogyi Bé la u. 6. címén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 fax szá mán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 95 760 Ft, fél év re: 50 400 Ft, ne gyedévre: 26 460 Ft.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út
30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot ................. pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .........................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ............................................................................

Elõ fi ze té si díj egy év re 95 760 Ft
fél év re 50 400 Ft
ne gyed év re 26 460 Ft

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!

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

                      cég szerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
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