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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

42/2006. (V. 31.) FVM
rendelete

a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint
a vadászatról  szóló 1996. évi LV. tör vény

végrehajtásának szabályairól  szóló
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va -
dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény (a továb biak -
ban: Vtv.) 100.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a
 vadászatról  szóló 1996. évi LV. tör vény vég re haj tá sá nak
sza bá lya i ról  szóló 79/2004. (V. 4.) FVM ren de let (a továb -
biak ban: vhr.) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § (1) A va dász te rü let ha tá rá nak meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló ké re lem ese tén, ame lyet a Vtv. 12.  §-a (1) be kez dé -
sé nek b) pont ja alap ján ho zott ha tá ro zat alap ján ter jesz te -
nek elõ, a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott do ku men tu mo -
kat csak a va dász te rü let ha tá rá nak meg ál la pí tá sát köve -
tõen, at tól szá mí tott 60 na pon be lül kell a va dá sza ti ha tó -
ság hoz meg kül de ni.

(2) A va dá szat ra jo go sul tak (a továb biak ban: jo go sult)
ha tó sá gi nyil ván tar tá sá ba tár sult va dá sza ti jog gya kor lá sa
ese tén a föld tu laj do no sok va dá sza ti kö zös sé gét a va dász -
te rü let 4. szá mú mel lék let sze rin ti kód szá má nak meg je lö -
lé sé vel kell be je gyez ni. A jo go sult szék he lye ként a föld tu -
laj do no sok va dá sza ti kö zös sé ge kép vi se lõ je ál tal meg je -
lölt szék he lyet, en nek hi á nyá ban a kép vi se lõ la kó he lyét
kell be je gyez ni.

(3) A jo go sul tak ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé re vo -
nat ko zó ké re lem min tá ját az 1. szá mú mel lék let tar tal maz -
za. A ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) a Vtv. 12.  § (1) be kez dé sé nek a) és c) pont ja i ban
fog lal tak ról ho zott ér vé nyes ha tá ro za tok pél dá nyát;

b) a 6.  §-ban meg ha tá ro zott, a föld tu laj do no sok va dá -
sza ti kö zös sé ge mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bály zat két
 tanúval hi te le sí tett pél dá nyát;

c) a jo go sult ál tal el fo ga dott, a 44.  § (1)–(2) bekezdé -
seiben, va la mint a 65.  § (1)–(2) be kez dé se i ben meg ha tá ro -
zot ta kat ma gá ba fog la ló, a va dá szat he lyi rész le tes rend jét

tar tal ma zó sza bály zat (a továb biak ban: he lyi sza bály zat)
két ta nú val hi te le sí tett pél dá nyát;

d) a va dá sza ti jog ha szon bér be adá sa ese tén a ha szon -
bér le ti szer zõ dést;

e) a jo go sult ál tal a va dász te rü let meg ha tá ro zott ré szé re 
kö tött bér va dá sza ti szer zõ dést;

f) a va dász te rü le ten a tel jes va dá sza ti év ben va dász ni
jo go sult va dá szok név so rát, la kó he lyét és va dász je gyük
vagy – leg alább egy tel jes va dá sza ti évre  szóló bér va dá -
sza ti szer zõ dés ese tén – a va dá sza ti en ge dé lyük szá mát.

(4) A ha tó sá gi nyil ván tar tás ban a (2)–(3) be kez dés ben
fog lalt ada to kat érin tõ vál to zást az õt érin tõ ré szek vo nat -
ko zá sá ban a jo go sult, a föld tu laj do no si kö zös sé get érin tõ
vál to zást pe dig a föld tu laj do no sok va dá sza ti kö zös sé ge
kép vi se lõ je kö te les a va dá sza ti ha tó ság nak har minc na pon
be lül írás ban be je len te ni.

(5) Ha a va dá sza ti jog ha szon bér lõ je vagy a föld tu laj do -
no si kö zös ség kép vi se lõ je jogi sze mély, a va dá sza ti ha tó -
ság nak a nyil ván tar tás ba vé telt meg elõ zõ en vizs gál nia kell 
a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel, il let ve a cég bí ró sá gi be -
jegy zés meg lé tét.

(6) A va dá sza ti ha tó ság nak gon dos kod nia kell a sze mé -
lyes ada tok vé del mé vel kap cso la tos egyéb jog sza bály ban
rög zí tett ren del ke zé sek ma ra dék ta lan ér vé nye sí té sé rõl.”

2.  §

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

„(1) A va dász te rü let ki ter je dé sé nek meg ál la pí tá sá nál
 figyelmen kí vül kell hagy ni a Vtv. 8.  § (2) be kez dé sé nek
b), c) és e) pont ja al kal ma zá sá ban azo kat a te le pü lés kül te -
rü le tén lévõ in gat la no kat, ame lyek a ter mõ föld rõl  szóló
1994. évi LV. tör vény ha tály ba lé pé sé ig az in gat lan-nyil -
ván tar tás ban zárt kert nek mi nõ sül tek.”

3.  §

(1) A vhr. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Tár sult va dá sza ti jog ese tén a föld tu laj do no sok va -
dá sza ti kö zös sé ge a Vtv. 12.  §-ában fog lal tak sze rin ti ha tá -
ro zat ho za tal rész le tes el já rá si sza bá lya it, va la mint a tu laj -
do no si kö zös ség mû kö dé si sza bá lya it – a (2)–(5) be kez -
dés ben, va la mint a 7.  § (1)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak ra is 
fi gye lem mel – sa ját maga ál la pít ja meg. Amennyi ben a
föld tu laj do no si kö zös ség va dá sza ti jo gát maga gya ko rol ja, 
a mû kö dé si sza bály zat ren del ke zé se i nek tar tal maz nia kell
a föld tu laj do no sok va dá sza ti le he tõ sé gé nek meg ha tá ro zá -
sát, to váb bá a több let hasz ná la ti díj meg fi ze té sé nek rend -
jét, fel té te le it. A tu laj do no si kö zös ség mû kö dé si sza bály -
za tá hoz a 2. szá mú mel lék let min tát tar tal maz.”
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(2) A vhr. 6.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ két mon -
dat tal egé szül ki:

„A meg ha tal ma zás a (3) be kez dés a)–g) pont ja i ban
meg ha tá ro zott tu laj don jog iga zo lá sá ra vo nat ko zó do ku -
men tu mok kal együtt ér vé nyes. Nem te kint he tõ ér vé nyes -
nek a meg ha tal ma zás, ha nem fe le l meg ezen elõ írásnak,
vagy ha ugyan azon föld te rü let re több meg ha tal ma zás ke -
rült ki ál lí tás ra és azok ér vé nyes sé gét nem le het a 9.  §
(1) be kez dé sé ben elõ írt jegy zõ könyv fel vé te le so rán egy -
ér tel mû en meg ha tá roz ni.”

(3) A vhr. 6.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ f)–g) pont tal egé szül ki:

(A Vtv. al kal ma zá sá ban a va dász te rü let nek mi nõ sü lõ
in gat lan tu laj don jo ga iga zo lá sa ként el kell fo gad ni:)

„e) a föld hi va tal vagy Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té -
zet (a továb biak ban: FÖMI) ál tal (pa pír ala pú vagy elekt ro -
ni kus adat hor do zón) ki adott föld köny vet vagy tu laj do no si
ada tok kal ki egé szí tett föld könyv ki vo na tot;

f) a föld hi va tal vagy a FÖMI ál tal pa pír ala pú vagy
elekt ro ni kus adat hor do zón ki adott, a tu laj do no sok ne vét,
tu laj do ni há nya dát, a ter mõ föl dek hely raj zi szá ma it, va la -
mint azok te rü le tét hek tár ban tar tal ma zó te rü le ti össze sí -
tõt;

g) az in gat lan-nyil ván tar tá si adat bá zis hoz adat át vi te li
vo na lon való csat la ko zás sal szá mí tó gé pes há ló za ton tör té -
nõ adat le ké rés sel tör té nõ hely szí ni adat be mu ta tást, vagy a
tu laj do ni lap-má so lat ügy fél kap un ke resz tül le kért elekt ro -
ni kus do ku men tu má nak hely szí ni be mu ta tá sát.”

(4) A vhr. 6.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A va dá sza ti kö zös ség hez tar to zó föld tu laj don jo gá -
nak elsõ al ka lom mal tör té nõ iga zo lá sát mind ad dig el kell
fo gad ni, amíg a vál to zást a (3) be kez dés ben fel so rolt iga -
zo lá sok bár me lyi ké vel be nem je len tet ték.”

4.  §

A vhr. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A hasz ná la ti vi szo nyok rész le tes sza bá lya it a 6.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mû kö dé si sza bály zat ban
kell rög zí te ni.”

5.  §

A vhr. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A ha tá ro zat ho za tal so rán a te le pü lé si ön kor mány -
zat jegy zõ jé nek sza va za ti há nya dát úgy kell meg ál la pí ta ni, 
hogy az adott ön kor mány zat köz igaz ga tá si te rü le tén be lül
ta lál ha tó, a va dász te rü let ré szé nek mi nõ sü lõ föld te rü let bõl 
le kell von ni azo kat a föld te rü le te ket, ame lyek kép vi se le -
té rõl a föld tu laj do nos sze mé lye sen vagy kép vi se lõ jén ke -
resz tül gon dos ko dott.”

6.  §

A vhr. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § (1) Tár sult va dá sza ti jog ese tén a Vtv. 13.  §

(3) be kez dé sé ben elõ írt ok irat nyil ván tar tás ba vé te lé re irá -
nyu ló ké re lem ese té ben a va dá sza ti ha tó ság a ren del ke zés -
re bo csá tott do ku men tu mok alap ján a be jegy zés tel je sí té -
sé hez vizs gál ja, hogy

a) a gyû lést az arra jo go sult sze mély, il let ve sze mé lyek
hív ták-e össze,

b) a hir det mény meg fe lel-e a Vtv. 14.  § (1)–(2) be kez -
dé se i ben, va la mint a 12.  § (3)–(5) be kez dé se i ben fog lalt
kö ve tel mé nyek nek,

c) a gyû lés a meg hir de tett na pi ren dek sze rint hoz ta-e
meg a dön té sét.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vü li kér dé sek -
ben a föld tu laj do no sok nak a Vtv. 14.  § (4) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lal tak sze rint kell el jár ni.

(3) A va dász te rü let ha tá rá nak meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
ké re lem ese té ben az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túlme -
nõen a va dá sza ti ha tó ság vizs gál ja, hogy

a) a ki ala kí tás ra ter ve zett va dász te rü let ha tá ra meg fe -
lel-e a Vtv. 8.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek nek,

b) a va dász te rü let ki ala kí tá sá val ke let ke zik-e zár vány -
te rü let,

c) ke let ke zik-e az érin tett va dász te rü le tek kö zött te rü -
le ti át fe dés.

(4) Amennyi ben a va dá sza ti ha tó ság a (3) be kez dés ben
fog lal tak vizs gá la tát köve tõen meg ál la pít ja, hogy a va -
dász te rü let ha tár-meg ál la pí tá sá nak nincs aka dá lya, meg ál -
la pít ja a va dász te rü let ha tá rát.

(5) Ha a va dá sza ti ha tó ság meg ál la pít ja, hogy
a) a ki ala kí tás ra ter ve zett va dász te rü let ha tá ra nem fe -

le l meg a Vtv. 8.  §-ában fog lal tak nak, a ké rel met el uta sít ja,
b) a ki ala kí tan dó va dász te rü le tek kö zött te rü le ti át fe dés 

van, vagy a 16.  § (1)–(2) be kez dé sei sze rin ti zár vány te rü -
let ke let kez ne, a va dá sza ti ha tó ság ha tár idõ meg adá sá val
fel szó lít ja az érin tet te ket az át fe dés, il let ve a zár vány te rü -
let meg szün te té sé re irá nyu ló egyez ség lét re ho zá sá ra.
Amennyi ben a meg adott ha tár idõ ig az érin tet tek kö zött
egyez ség nem jön lét re, a va dá sza ti ha tó ság a Vtv. 20.  §
(4) be kez dé se, il let ve a Vtv. 27.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rint jár el,

c) a ki ala kí tás ra ké rel me zett va dász te rü let át fe dés ben
van a jog erõs ha tá ro zat tal ki ala kí tott va dász te rü let tel, il let -
ve zár vány te rü let ke let kez ne, a va dá sza ti ha tó ság a ké rel -
me zõt ha tár idõ meg adá sá val fel szó lít ja az át fe dés, il let ve a 
zár vány te rü let meg szün te té sé re. Amennyi ben a meg adott
ha tár idõ ig a ké rel me zõ a fel szó lí tás nak nem tesz ele get, a
va dá sza ti ha tó ság a Vtv. 20.  § (4) be kez dé se, il let ve a Vtv.
27.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a va dász te rü le tet
a jog erõ sen ki ala kí tott va dász te rü let ha tá rá hoz iga zo dó an
ala kít ja ki.

(6) Te rü le ti át fe dés ese tén, ha a ké rel me zõk kö zött
egyez ség jött lét re, il let ve, ha a va dász te rü le tet a Vtv. 27.  §
(1) be kez dés a) pont já nak al kal ma zá sá val kell ki je löl ni,
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nem kell újabb tu laj do no si gyû lést össze hív ni, ha a föld tu -
laj do no si gyû lés jegy zõ köny vé bõl meg ál la pít ha tó, hogy a
föld tu laj do no sok tu laj do ni há nya da alap ján szá mí tott szó -
több ség a ha tár mó do sí tás el le né re fenn áll. A va dá sza ti ha -
tó ság en nek iga zo lá sa ese tén dönt a nyil ván tar tás ba vé tel -
rõl, il let ve a ha szon bér le ti szer zõ dés, va la mint a vad gaz -
dál ko dá si üzem terv jó vá ha gyá sá ról. A ké re lem hez mel lé -
kel ni kell a tu laj do no si köz gyû lés jegy zõ könyv ki vo na tá -
nak hi te le sí tett pél dá nyát. Zár vány te rü let meg szün te té sé re 
irá nyu ló el já rás ese tén e be kez dés ben fog lal ta kat kell al -
kal maz ni.

(7) Ha szon bér let ese tén a jo go sult kö te les a ha szon bér -
le ti dí jat – a ha szon bér le ti szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
mó don és rend ben – a föld tu laj do no sok va dá sza ti kö zös sé -
ge kép vi se lõ jé nek meg fi zet ni.

(8) A kép vi se lõ – a va dá sza ti ha tó ság nál tör té nõ köz zé -
té tel ki vé te lé vel – a Vtv. 14.  §-ában meg ha tá ro zott mó don
kö te les min den al ka lom mal hir det mény ben tá jé koz ta tást
köz zé ten ni a föld tu laj do no si ki fi ze té sek ide jé rõl, he lyé rõl
és mód já ról, to váb bá leg ké sõbb ti zen öt na pon be lül a föld -
tu laj do no sok va dá sza ti kö zös sé gé nek gyû lé sén ho zott ha -
tá ro za tok ról.

(9) A föld tu laj do no sok va dá sza ti kö zös sé gé nek kép vi -
se lõ je kö te les a föld tu laj do no sok gyû lé sé nek ira ta it leg -
alább öt évig meg õriz ni.”

7.  §

A vhr. 12.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A föld tu laj do no sok gyû lé sét össze hí vó föld tu laj do -

no sok nak a hir det mé nyen nyi lat koz ni uk kell a tu laj do nuk -
ban lévõ, il let ve kép vi se lõk ese té ben az ál ta luk kép vi selt
föld te rü le tek rõl a hely raj zi szá má nak és nagy sá gá nak
meg je lö lé sé vel.

(4) A hir det mé nyen fel kell tün tet ni, hogy a föld tu laj do -
no si gyû lés össze hí vó i nak hely raj zi szám sze rin ti összes
föld tu laj do ná nak te rü le te ho gyan arány lik a va dász te rü let
tel jes te rü le té hez.

(5) A Vtv. 12.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben
a hir det mény mel lék le te ként a ki ala kí tan dó va dász te rü let
meg je lö lé se ként leg alább 1:50000 mé ret ará nyú topográ -
fiai tér ké pet, va la mint a va dász te rü let ha tár vo na lá nak
egye di azo no sí tá sá ra al kal mas le írá sát is ki kell függesz -
teni.”

8.  §

A vhr. 13.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Va dász te rü let meg szû né se ese tén a meg szûnt va -

dász te rü let föld tu laj do no si kö zös sé gé nek kép vi se lõ je kö -
te les a bir to ká ban lévõ ok ira tok és egyéb ja vak, dol gok
meg õr zé sé rõl gon dos kod ni mind ad dig, amíg az adott föld -
te rü let tel érin tett új föld tu laj do no si kö zös ség kép vi se lõ je
azo kat át nem ve szi. A fe le lõs õrzõ a dol got költ sé gei meg -
té rí té sé ig vissza tart hat ja.

(4) Az új föld tu laj do no si kö zös ség kép vi se lõ je bir tok ba
ke rü lé se ese tén – a fe le lõs õrzõ jog sze rû en kö ve telt költ sé -
ge i nek meg fi ze té sét köve tõen – kö te les ha la dék ta la nul át -
ven ni a va dász te rü let fek vé se sze rint érin tett föld te rü le tek -
re vo nat ko zó ok ira to kat, ja va kat, dol go kat.”

9.  §

A vhr. a kö vet ke zõ 14/A.  §-sal egé szül ki:
„14/A.  § (1) Va dász te rü let meg szû né se ese tén a meg -

szûnt va dász te rü let jo go sult ja – a fe lek el té rõ meg ál la po -
dá sá nak hi á nyá ban – az ok sze rû gaz dál ko dás mér té ké ig az
új jo go sult tal szem ben igényt tart hat a ko ráb ban lé te sí tett
vad gaz dál ko dá si, va dá sza ti ren del te té sû lé te sít mé nyek,
be ren de zé sek, va la mint a va das kert ben, va das park ban tar -
tott vad el len ér té ké re.

(2) Va dász te rü let meg szû né se ese tén, amennyi ben az új
jo go sult a va dász te rü le ten lé te sí tett va das ker tet to vább kí -
ván ja üze mel tet ni, ak kor azt az új üzem ter vi cik lus meg -
kez dé sé ig a va dá sza ti ha tó ság hoz a nyil ván tar tás ba tör té nõ 
át ve ze tés vé gett be kell je len te ni. Ha az új jo go sult a va -
das ker tet nem kí ván ja to vább üze mel tet ni, ak kor a vad gaz -
dál ko dá si üzem terv be nyúj tá sá val egy ide jû leg kez de mé -
nyez he ti a va dá sza ti ha tó ság nál a va das kert lé te sí té si en ge -
dély vissza vo ná sát.

(3) Az (1)–(2) be kez dé sek kel kap cso la tos vi tás kér dé -
sek ben a Ptk. vo nat ko zó sza bá lya it kell al kal maz ni.

(4) Va dász te rü let meg szû né se ese tén a meg szûnt va -
dász te rü let jo go sult ja, leg ké sõbb a jo go sult ság meg szû né -
sét kö ve tõ ti zen ötö dik na pig kö te les a nála lévõ azo no sí tó
jel lel el szá mol ni, va la mint a tár sas va dá sza ti nap lót és te rí -
ték-nyil ván tar tást, az egyé ni va dá sza ti nap lót és te rí -
ték-nyil ván tar tást, va la mint a hi va tá sos va dász szol gá la ti
nap ló ját a va dá sza ti ha tó ság nak le ad ni.

(5) Ha a va dász te rü let ha tá rá ban, va la mint a jo go sult
sze mé lyé ben az üzem ter vi cik lust köve tõen nem tör tént
vál to zás, a jo go sult leg ké sõbb az új üzem ter vi cik lus meg -
kez dé sét kö ve tõ 15. na pig kér he ti a tár sas va dá sza ti nap ló
és te rí ték-nyil ván tar tás, az egyé ni va dá sza ti nap ló és te rí -
ték-nyil ván tar tás, va la mint a hi va tá sos va dász szol gá la ti
nap ló ja va dá sza ti ha tó ság ál tal tör té nõ le zá rá sát és is mé telt 
ér vé nye sí té sét.

(6) A (4)–(5) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gek meg -
sze gé se a Vtv. 83.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja sze rint a
vad gaz dál ko dás sza bá lyai meg sér té sé nek mi nõ sül.”

10.  §

A vhr. 66.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § (3) be kez dé sé nek szá mo zá sa (6) be kez -
dés re vál to zik:

„(3) A tár sas nagy vad va dá szat ról haj tá son ként kü lön
leg alább 1:20000 lép té kû haj tás tér ké pet kell ké szí te ni.
A haj tás tér kép egy pél dá nyát a va dá szat meg kez dé se elõtt
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át kell adni a lõ ál lá sok ban he lyet fog la ló va la mennyi va -
dász nak, a va dá szat ve ze tõ nek, a haj tás- és szárny ve ze tõk -
nek, a fel ve ze tõk nek, a va dá sza ton gép jár mû vel köz le ke -
dõk nek, a vad össze sze dõk nek és az után ke re sõk nek.

(4) A haj tás tér kép nek tar tal maz nia kell:
a) va la mennyi lõ ál lá son álló va dász hely ze tét (ugyan -

azon a la pon),
b) a lõ ál lás ra fel ál lí tott va dász hely ze tét a ti los lõ irá -

nyok egy ér tel mû fel tün te té sé vel,
c) a haj tás irá nyát,
d) a szük sé ges biz ton sá gi rend sza bá lyok le írá sát,
e) a va dá szat ve ze tõ, il let ve a fel ve ze tõ(k) el ér he tõ sé gét.
(5) Amennyi ben a haj tás tér kép nem tar tal maz za a

(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott tar tal mi ele me ket, il let ve,
ha a va dá sza ti ha tó ság azt ál la pít ja meg, hogy a biz ton sá -
gos va dá szat fel té te lei nem áll nak fenn, a tár sas va dá szat
meg ren de zé sét meg tilt ja.”

11.  §

A vhr. 70.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(6) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A tár sas nagy vad va dá sza ton részt ve võ va dá szok

szá ma – ide nem ért ve a hi va tá sos va dá szo kat és a haj tást
irá nyí tó va dá szo kat – nem ha lad hat ja meg a 25 fõt.

(6) Sík te re pen egy vo nal ban ki je lölt lõ ál lá sok, il let ve
a lõ ál lá son el he lyez ke dõ va dá szok össze lö vé sé nek le he tõ -
sé ge ese tén ki zá ró lag ma ga sí tott lõ ál lá sok hasz nál ha tók.”

12.  §

(1) A vhr. 71.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § (3)–(4) be kez dé sé nek szá mo zá sa
(4)–(5) be kez dés re vál to zik:

„(3) A lõ ál lá so kon a lõ ál lá sok tól 5–15 mé te res tá vol -
ság ban fel tû nõ szí nû (pi ros vagy na rancs sár ga) sza lag gal
vagy fes ték kel – a ter mé sze ti kör nye zet meg kí mé lé se mel -
lett – a ti los lõ irá nyo kat fel kell tün tet ni. A meg en ge dett lõ -
irá nyo kat úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az abba az irány ba
le adott lö vé sek sem mi eset re se ve szé lyez tes sék má sok
éle tét és tes ti ép sé gét.”

(2) A vhr. 71.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Ha a va dá sza ti ha tó ság meg ál la pít ja, hogy az

(1)–(5) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott elõ írások va la me -
lyi két a jo go sult meg szeg te, a va dá sza tot azon nal le ál lít ja,
és ha úgy íté li meg, hogy az a va dá szat biz ton sá gát ve szé -
lyez te ti, to váb bi in téz ke dé sig a tár sas nagy vad va dá sza tok
meg ren de zé sét fel füg geszt he ti.”

13.  §

Záró és átmeneti rendelkezések

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

(2) E ren de let 6.  §-ának a vhr. 11.  §-a (5) be kez dé sé nek
b) és c) pont ját, va la mint (6) be kez dé sét meg ál la pí tó ren -
del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ha tó sá gi ügyek ben is al kal -
maz ni kell.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

43/2006. (V. 31.) FVM
rendelete

az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
végrehajtásában közremûködõ szervezetként eljáró

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
által végzett feladatokról  szóló

110/2004. (VI. 21.) FVM rendelet módosításáról

Az Eu ró pai Unió Struk tu rá lis Alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
20.  § (3) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel a Nem ze ti Fej -
lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai, az EQUAL Kö zös sé gi
Kez de mé nye zés prog ram és a Ko hé zi ós Alap pro jek tek
 támogatásainak fo ga dá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo -
nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si rend sze rek ki ala kí tá sá -
ról  szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let re, va la mint
az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi CXIV. tör -
vény 10.  § (2) be kez dé sé nek ba) pont já ra – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

Az Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram vég re -
haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve zet ként el já ró Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ál tal vég zett fel ada tok -
ról  szóló 110/2004. (VI. 21.) FVM ren de let 1.  § (2) be kez -
désének b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az MVH mint köz re mû kö dõ szer ve zet fel ada ta]
„b) a szer zõ dés kö tés sel, a szer zõ dés mó do sí tás sal, a

szer zõ dés meg szû né sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa,”

2.  §

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

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
14/2006. (V. 31.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról*

1. Az Or szág gyû lés az Al kot mány 21.  §-ának (2) be -
kez dé se alap ján az aláb bi ál lan dó bi zott sá go kat hoz za lét -
re, azok tiszt ség vi se lõ i vé és tag ja i vá a kö vet ke zõ kép vi se -
lõ ket vá laszt ja:

1. Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott ság
(29 fõ)

El nö ke: Dr. Vas tagh Pál (MSZP)
Al el nö kei: Dr. Ré pás sy Ró bert (Fi desz)

Dr. Fo dor Gá bor (SZDSZ)

Tag jai: Dr. Avar ke szi De zsõ (MSZP)
Dr. Bá rán dy Ger gely (MSZP)
Dr. Csá ka bo nyi Ba lázs (MSZP)
Dr. Csi ha Ju dit (MSZP)
Dr. Fa ra gó Pé ter (MSZP)
Frank né dr. Ko vács Szil via (MSZP)
Dr. Gál Zol tán (MSZP)
Dr. Haj du At ti la (MSZP)
Dr. Si mon Gá bor (MSZP)
Dr. Ste i ner Pál (MSZP)
Dr. Szép Béla (MSZP)
Dr. Tol ler Lász ló (MSZP)
Dr. Ve res né dr. Sza bó Éva (MSZP)
Dr. Wi e ner György (MSZP)
Dr. Bal sai Ist ván (Fi desz)
Dr. Cser-Pal ko vics And rás (Fi desz)
Dr. Dor ko ta La jos (Fi desz)
Dr. Hor váth Ba lázs (Fi desz)
Dr. Ke ré nyi Já nos (Fi desz)
Dr. Mát rai Már ta (Fi desz)
Dr. Nav ra csics Ti bor (Fi desz)
Dr. Sza kács Imre (Fi desz)
Dr. Tu ri-Ko vács Béla (Fi desz)
Dr. Vi tá nyi Ist ván (Fi desz)
Dr. Ru bovsz ky György (KDNP)
Dr. Sa la mon Lász ló (KDNP)

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. má jus 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

2. Gaz da sá gi és in for ma ti kai bi zott ság (29 fõ)

El nö ke: Puch Lász ló (MSZP)
Al el nö ke: Dr. Lat or cai Já nos (KDNP)

Tag jai: Far kas Imre (MSZP)
Gazd a Lász ló (MSZP)
Gön dör Ist ván (MSZP)
Ha gyó Mik lós (MSZP)
Hor váth Csa ba (MSZP)
Dr. Jó zsa Ist ván (MSZP)
Dr. Kál mán And rás (MSZP)
Dr. Ka po lyi Lász ló (MSZP)
Már fai Pé ter (MSZP)
Mol nár Gyu la (MSZP)
Po do lák György (MSZP)
Szán tó Já nos (MSZP)
Dr. Sze ke res Imre (MSZP)
Végh Ti bor (MSZP)
Bán ki Erik (Fi desz)
Ben csik Já nos (Fi desz)
Dr. Fó nagy Já nos (Fi desz)
Már ton At ti la (Fi desz)
Dr. Ma tol csy György (Fi desz)
Dr. Nyit rai Zsolt (Fi desz)
Püs ki And rás (Fi desz)
Ro gán An tal (Fi desz)
Dr. Sel me czi Gab ri el la (Fi desz)
Szat má ry Kris tóf (Fi desz)
Deák And rás (KDNP)
Ko vács Kál mán (SZDSZ)
Dr. Vas Já nos (MDF)

3. If jú sá gi, szo ci á lis és csa lád ügyi bi zott ság (29 fõ)

El nö ke: Dr. Vi dor né dr. Sza bó Györ gyi (MSZP)
Al el nö ke: Sol tész Mik lós (KDNP)

Tag jai: Bo rensz ki Er vin (MSZP)
Dér Zsu zsan na (MSZP)
Ér sek Zsolt (MSZP)
Far kas Imre (MSZP)
Fil ló Pál (MSZP)
Dr. Ju hász né Lé vai Ka ta lin (MSZP)
Dr. Kar sai Jó zsef (MSZP)
Dr. Le gény Zsolt (MSZP)
Lom bos Ist ván (MSZP)
Tó bi ás Jó zsef (MSZP)
Dr. Tóth Ist ván (MSZP)
Tö rök Zsolt (MSZP)
Dr. Uj he lyi Ist ván (MSZP)
Wink fe in Csa ba (MSZP)
Ágh Pé ter (Fi desz)
Dr. Aszó di Pál (Fi desz)
Bor sos Jó zsef (Fi desz)
Cse res nyés Pé ter (Fi desz)
Hirt Fe renc (Fi desz)
Dr. Iván Lász ló (Fi desz)
Ko szo rús Lász ló (Fi desz)
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Lász ló Ta más (Fi desz)
Dr. Sza bó Eri ka (Fi desz)
Vígh Ilo na (Fi desz)
Dr. Zom bor Gá bor (Fi desz)
Dr. Lan czen dor fer Er zsé bet (KDNP)
Béki Gab ri el la (SZDSZ)

4. Költ ség ve té si, pénz ügyi és szám ve võ szé ki bi zott ság
(29 fõ)

El nö ke: Var ga Mi hály (Fi desz)
Al el nö kei: Sza bó La jos (MSZP)

Do mo kos Lász ló (Fi desz)

Tag jai: Dr. Ba ko nyi Ti bor (MSZP)
Ba ra bás né Czö vek Ág nes (MSZP)
Bold vai Lász ló (MSZP)
Bu rány Sán dor (MSZP)
Dr. Ké ke si Ti bor (MSZP)
Kel ler Lász ló (MSZP)
Ko vács Ti bor (MSZP)
Mol nár Lász ló (MSZP)
Sán dor Ist ván (MSZP)
Schwartz Béla (MSZP)
Sza ba dos Ákos (MSZP)
Sza ba dos Jó zsef (MSZP)
Tu kacs Ist ván (MSZP)
Ba bák Mi hály (Fi desz)
Bal la György (Fi desz)
Dr. Dan csó Jó zsef (Fi desz)
Dr. Fa ze kas Sán dor (Fi desz)
Len gyel Zol tán (Fi desz)
Mádi Lász ló (Fi desz)
Szij jár tó Pé ter (Fi desz)
Tál lai And rás (Fi desz)
Tóth And rás (Fi desz)
Dr. Har gi tai Já nos (KDNP)
Dr. Ge ge sy Fe renc (SZDSZ)
La kos Imre (SZDSZ)
He ré nyi Ká roly (MDF)

5. Ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si bi zott ság (29 fõ)

El nö ke: Ja u er nik Ist ván (MSZP)
Al el nö ke: Dr. Ko vács Zol tán (Fi desz)

Tag jai: Ba logh Jó zsef (MSZP)
Dr. Ba logh Lász ló (MSZP)
Dr. Bu zás Pé ter (MSZP)
Ecsõ di Lász ló (MSZP)
Haj du Lász ló (MSZP)
Dr. Ip ko vich György (MSZP)
Dr. Mes ter Lász ló (MSZP)
Pál Ti bor (MSZP)
Papp Jó zsef (MSZP)
Sós Ta más (MSZP)
Sza bó György (MSZP)
Var ju Lász ló (MSZP)
War va sovsz ky Ti ha mér (MSZP)

Be bes Ist ván (Fi desz)
Dr. Bóka Ist ván (Fi desz)
Er dõs Nor bert (Fi desz)
Hor váth Ist ván (Fi desz)
Kósa La jos (Fi desz)
Meggyes Ta más (Fi desz)
Dr. Ódor Fe renc (Fi desz)
Dr. Tasó Lász ló (Fi desz)
Dr. Til ki At ti la (Fi desz)
Vigh Lász ló (Fi desz)
Nóg rá di Lász ló (KDNP)
Dr. Bõhm And rás (SZDSZ)
Gu lyás Jó zsef (SZDSZ)
Hock Zol tán (MDF)

6. Egész ség ügyi bi zott ság (23 fõ)

El nö ke: Dr. Kö kény Mi hály (MSZP)
Al el nö ke: Dr. Mi ko la Ist ván (Fi desz)

Tag jai: Dr. Czi ne ge Imre (MSZP)
Dr. Ga rai Ist ván (MSZP)
Gyu la Fe renc né (MSZP)
Kel ler Lász ló (MSZP)
Dr. Nyul Ist ván (MSZP)
Dr. Per jé si Klá ra (MSZP)
Dr. Schvarcz Ti bor (MSZP)
Dr. Titt mann Já nos (MSZP)
Dr. Tóth Ist ván (MSZP)
Tóth Ti bor né dr. (MSZP)
Wink fe in Csa ba (MSZP)
Dr. He intz Ta más (Fi desz)
Dr. Hor váth Zsolt (Fi desz)
Dr. Kup per And rás (Fi desz)
Dr. Mol nár Ág nes (Fi desz)
Dr. Pes ti Imre (Fi desz)
Dr. Spi ák Ibo lya (Fi desz)
Dr. Nagy Kál mán (KDNP)
Dr. Pus kás Ti va dar (KDNP)
Béki Gab ri el la (SZDSZ)
Dr. Csá ky And rás (MDF)

7. Ok ta tá si és tu do má nyos bi zott ság (23 fõ)

El nö ke: Dr. Sza bó Zol tán (MSZP)
Al el nö kei: Zsi gó Ró bert (Fi desz)

Dr. Sán dor Klá ra (SZDSZ)

Tag jai: Bot ka La jos né (MSZP)
Deák Ist ván né (MSZP)
Dr. Já no si György (MSZP)
Ka ta nics Sán dor (MSZP)
Kor mos Dé nes (MSZP)
Mo há csi Jó zsef (MSZP)
Ró na völ gyi End re Bé lá né (MSZP)
Ró zsa End re (MSZP)
Sza bó Gyu la (MSZP)
Ta tai-Tóth And rás (MSZP)
Tóth Ti bor né dr. (MSZP)
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Dr. Pá lin kás Jó zsef (Fi desz)
Pán czél Ká roly (Fi desz)
Po kor ni Zol tán (Fi desz)
Dr. Pó sán Lász ló (Fi desz)
Ré vész Má ri usz (Fi desz)
Tóth Fe renc (Fi desz)
Dr. Hoff mann Ró zsa (KDNP)
Kuz ma Lász ló (KDNP)
Al más sy Kor nél (MDF)

8. Me zõ gaz da sá gi bi zott ság (22 fõ)

El nö ke: Font Sán dor (Fi desz)
Al el nö kei: Gõ gös Zol tán (MSZP)

Ja kab Ist ván (Fi desz)

Tag jai: Bedõ Ta más (MSZP)
Cson tos Já nos (MSZP)
De men di Lász ló (MSZP)
Godó La jos (MSZP)
Her bály Imre (MSZP)
Hun vald György (MSZP)
Dr. Kar sai Jó zsef (MSZP)
Kis Pé ter Lász ló (MSZP)
Pa izs Jó zsef (MSZP)
Zaty kó Já nos (MSZP)
Dr. Án gyán Jó zsef (Fi desz)
Bagi Béla (Fi desz)
Czer ván György (Fi desz)
Fü löp Ist ván (Fi desz)
Jár vás Ist ván (Fi desz)
Kis pál Fe renc (Fi desz)
Ör ven di Lász ló Jó zsef (Fi desz)
Dr. Med gyasszay Lász ló (KDNP)
Dr. Kis Zol tán (SZDSZ)

9. Eu ró pai ügyek bi zott sá ga (20 fõ)

El nö ke: Dr. Eör si Má tyás (SZDSZ)
Al el nö kei: Ko csi Lász ló (MSZP)

Firtl Má tyás (KDNP)

Tag jai: Dr. Bot ka Lász ló (MSZP)
Káli Sán dor (MSZP)
Dr. Le gény Zsolt (MSZP)
Dr. Mol nár Csa ba (MSZP)
Szir bik Imre (MSZP)
Szûcs Eri ka (MSZP)
Dr. Tóth Ber ta lan (MSZP)
Var ga Zol tán (MSZP)
Ve ress Jó zsef (MSZP)
Dr. Bra un Már ton (Fi desz)
Ékes Jó zsef (Fi desz)
Dr. Hör csik Ri chárd (Fi desz)
Iva nics Fe renc (Fi desz)
Man nin ger Jenõ (Fi desz)
Nóg rá di Zol tán (Fi desz)
Pelcz né dr. Gáll Il di kó (Fi desz)
Dr. Csa po dy Mik lós (MDF)

10. Kül ügyi és ha tá ron túli ma gya rok bi zott sá ga (20 fõ)

El nö ke: Né meth Zsolt (Fi desz)
Al el nö ke: Dr. Koz ma Jó zsef (MSZP)

Tag jai: Dr. Ge dei Jó zsef (MSZP)
Hárs Gá bor (MSZP)
Kár pá ti Ti bor (MSZP)
Dr. Ké ke si Ti bor (MSZP)
Krá nitz Lász ló (MSZP)
Nagy Jenõ (MSZP)
Dr. Sza kács Lász ló (MSZP)
Dr. Va dai Ág nes (MSZP)
Dr. Var ga Lász ló (MSZP)
Bal la Mi hály (Fi desz)
Dr. Gógl Ár pád (Fi desz)
Dr. Gru ber At ti la (Fi desz)
Dr. Hor váth Já nos (Fi desz)
Dr. Ke le men And rás (Fi desz)
Dr. Nagy Gá bor Ta más (Fi desz)
Po tá pi Ár pád (Fi desz)
Rácz Ró bert (Fi desz)
Dr. Eör si Má tyás (SZDSZ)

11. Em ber i jogi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott -
ság (19 fõ)

El nö ke: Ba log Zol tán (Fi desz)
Al el nö kei: Fo ga ra si né Deák Va lé ria (MSZP)

Szász fal vi Lász ló (KDNP)

Tag jai: Do náth Lász ló (MSZP)
Dr. Fa ra gó Pé ter (MSZP)
Godó La jos (MSZP)
Lé nárt Lász ló (MSZP)
Nya kó Ist ván (MSZP)
Dr. Nyul Ist ván (MSZP)
Dr. Sza bó né Mül ler Tí mea (MSZP)
Tóth Gyu la (MSZP)
Bíró Il di kó (Fi desz)
Far kas Fló ri án (Fi desz)
Ku ba tov Gá bor (Fi desz)
Schmidt Fe renc (Fi desz)
Var ga Jó zsef (Fi desz)
Dr. Sem jén Zsolt (KDNP)
Gusz tos Pé ter (SZDSZ)
Pett kó And rás (MDF)

12. Fog lal koz ta tá si és mun ka ügyi bi zott ság (19 fõ)

El nö ke: Si mon Gá bor (MSZP)
Al el nö ke: Ber náth Il di kó (Fi desz)

Tag jai: Dr. Bóth Já nos Ist ván (MSZP)
Fil ló Pál (MSZP)
Gúr Nán dor (MSZP)
Kiss Fe renc (MSZP)
Nagy Lász ló (MSZP)
Rá kó czy At ti la Ist ván (MSZP)
Ró zsa End re (MSZP)
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Vé csi Ist ván (MSZP)
Dr. Czi ra Sza bolcs (Fi desz)
Czom ba Sán dor (Fi desz)
Kon tur Pál (Fi desz)
Mol nár Osz kár (Fi desz)
Nagy Ist ván (Fi desz)
Né meth Zsolt (Fi desz,

Vas me gye, 05. OEVK)
Rácz Ist ván (Fi desz)
Witt ner Má ria (Fi desz)
Dr. Han kó Fa ra gó Mik lós (SZDSZ)

13. Kör nye zet vé del mi bi zott ság (19 fõ)

El nö ke: Ka to na Kál mán (MDF)
Al el nö kei: Dr. Orosz Sán dor (MSZP)

Dr. Nagy An dor (KDNP)

Tag jai: Bedõ Ta más (MSZP)
De men di Lász ló (MSZP)
Fet ser Já nos (MSZP)
Gyár fás Il di kó (MSZP)
Dr. Jó zsa Ist ván (MSZP)
Kis Pé ter Lász ló (MSZP)
Dr. Oláh La jos (MSZP)
Sza bó Imre (MSZP)
Ba logh Jó zsef (Fi desz)
Bá nyai Gá bor (Fi desz)
Csá szár An tal (Fi desz)
Far kas Sán dor (Fi desz)
Fe hér vá ri Ta más (Fi desz)
Kék kõi Zol tán Jó zsef (Fi desz)
Mol nár Béla (KDNP)
Gusz tos Pé ter (SZDSZ)

14. Kul tu rá lis és saj tó bi zott ság (19 fõ)

El nö ke: Dr. Petõ Iván (SZDSZ)
Al el nö kei: Dr. Já no si György (MSZP)

Ha lász Já nos (Fi desz)

Tag jai: Ale xa György (MSZP)
Al föl di Al bert (MSZP)
Bó kay End re (MSZP)
Fe dor Vil mos (MSZP)
Gy. Né meth Er zsé bet (MSZP)
Hal mai Gá bor né (MSZP)
Lu kács Zol tán (MSZP)
Dr. Vi tá nyi Iván (MSZP)
Ékes Ilo na (Fi desz)
Gu lyás Dé nes (Fi desz)
Dr. Gyi me si End re (Fi desz)
Kiss At ti la (Fi desz)
Dr. Kont rát Ká roly (Fi desz)
Tel lér Gyu la (Fi desz)
Vin cze Lász ló (Fi desz)
Dr. Lu kács Ta más (KDNP)

15. Sport- és tu risz ti kai bi zott ság (19 fõ)

El nö ke: Lasz to vi cza Jenõ (Fi desz)
Al el nö ke: Dr. Tom pa Sán dor (MSZP)

Tag jai: Dr. Hor váth Klá ra (MSZP)
Kos csó La jos (MSZP)
Dr. Nagy Imre (MSZP)
Nagy Jenõ (MSZP)
Páva Zol tán (MSZP)
Rába Lász ló (MSZP)
Tóth Jó zsef (MSZP)
Dr. Tóth Jó zsef (MSZP)
Be csó Zsolt (Fi desz)
Had há zy Sán dor (Fi desz)
Ko vács Fe renc (Fi desz)
Nagy Sán dor (Fi desz)
Sza lay Fe renc (Fi desz)
Szij jár tó Pé ter (Fi desz)
Dr. Vi lá go si Gá bor (SZDSZ)
Dr. Gye ne sei Ist ván (füg get len)

16. Hon vé del mi és ren dé sze ti bi zott ság (17 fõ)

El nö ke: Dr. Lá zár Já nos (Fi desz)
Al el nö kei: Ke le ti György (MSZP)

Kar sai Pé ter (MDF)

Tag jai: Ecsõ di Lász ló (MSZP)
Föld esi Zol tán (MSZP)
La bo da Gá bor (MSZP)
Már fai Pé ter (MSZP)
Mécs Imre (MSZP)
Tóth Ká roly (MSZP)
Dr. Va dai Ág nes (MSZP)
Csam pa Zsolt (Fi desz)
Dr. Kont rát Ká roly (Fi desz)
Nyit ray And rás (Fi desz)
Dr. Si mon Mik lós (Fi desz)
Tóth Gá bor (Fi desz)
Bást hy Ta más (KDNP)
Dr. Kis Zol tán (SZDSZ)

17. Nem zet biz ton sá gi bi zott ság (11 fõ)

El nö ke: Dr. Si mics kó Ist ván (KDNP)
Al el nö ke: Tóth Ká roly (MSZP)

Tag jai: Dr. Gé czi Jó zsef Ala jos (MSZP)
Gõ gös Zol tán (MSZP)
Mécs Imre (MSZP)
Dr. Wi e ner György (MSZP)
De me ter Er vin (Fi desz)
Dr. Kö vér Lász ló (Fi desz)
Le zsák Sán dor (Fi desz)
Gu lyás Jó zsef (SZDSZ)
Dr. Bo ross Pé ter (MDF)
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18. Men tel mi, össze fér he tet len sé gi és man dá tum vizs -
gá ló bi zott ság (10 fõ)

El nö ke: Dr. Gé czi Jó zsef Ala jos (MSZP)
Al el nö ke: Dr. De utsch-Für Ta más (Fi desz)

Tag jai: Dr. Avar ke szi De zsõ (MSZP)
Dr. Mol nár Zsolt (MSZP)
Ta tai-Tóth And rás (MSZP)
Dr. Hen de Csa ba (Fi desz)
Szûcs La jos (Fi desz)
Mór ing Jó zsef At ti la (KDNP)
Dr. Han kó Fa ra gó Mik lós (SZDSZ)
Dr. Dá vid Ibo lya (MDF)

2. Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i ról, tiszt ség vi se lõ i rõl és
tag ja i ról  szóló 20/2002. (V. 16.) OGY ha tá ro zat, va la mint
az ide ig le nes és egyéb bi zott sá gok ra, va la mint tag ja i nak
meg vá lasz tá sá ra vo nat ko zó or szág gyû lé si ha tá ro za tok ha -
tá lyu kat vesz tik.

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

Né meth Zsolt s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

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

Az Alkotmánybíróság
18/2006. (V. 31.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle nes -
ségének utó la gos meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re
irá nyu ló in dít vány tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a mu ze á lis
 intézményekrõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz -
mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör vény 94.  § (7) be -
kez dé se alkot mány elle nes, ezért azt a ha tá ro zat köz zé té te -
lé nek nap já val meg sem mi sí ti.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz in dít vány ér ke zett a mu -
zeális in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és
a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör vény (a továb -
biak ban: Mnykk.) 94.  § (7) be kez dé se alkot mány elle nes -
ségének utó la gos meg ál la pí tá sa és meg sem mi sí té se tár -
gyá ban.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a tá ma dott ren del -
ke zés alkot mány elle nes, mert sér ti az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé se ál tal vé dett jog biz ton ság kö ve tel mé nyét, az
57.  § (1) be kez dé se ál tal ga ran tált bí ró ság elõt ti egyen lõ sé -
gét, s az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé sé ben ol tal ma zott
„nul lum cri men/nul la po e na sine lege al kot má nyos el vét”.

In do ko lá sá ban hi vat ko zott arra, hogy a vi ta tott tör -
vényhely az Mnykk. ha tá lya alá tar to zó in téz mé nyek ben
fog lal koz ta tott sze mé lyek ben „a fo ko zott bün te tõ jo gi
 védelem ha mis il lú zi ó ját kel ti” mi köz ben el len tét ben áll
a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vénynek (a továb biak ban: Btk.) a köz fel ada tot el lá tó sze -
mély re vo nat ko zó meg ha tá ro zá sát tar tal ma zó, a 137.  §
2. pont já ban fog lalt ren del ke zé sé vel. Utób bi ugyan is nem
tar tal maz olyan sza bá lyo zást, amely meg en ged né, hogy
az Mnykk. ha tá lya alá tar to zó dol go zók – mun ká juk kal
össze füg gés ben – köz fel ada tot el lá tó sze mé lyek nek mi nõ -
sül je nek. A kol lí zió nem csu pán a jog sza bá lyok for má lis
üt kö zé sét je len ti. A ki fo gás olt sza bály ugyan is a bün te tõ -
jo gi dog ma ti ka szem pont já ból ide gen, fel té te les mód ban
fo gal ma zott ren del ke zé se bün te tõ jo gi alap kér dés ben
 enged diszk re ci o ná lis jog kört a jog al kal ma zó nak. En nek
ered mé nye kép pen túl azon, hogy bün te tõ anya gi jogi
 alkalmazása so rán ke zel he tet len hely ze te ket idéz elõ
– jog bi zony ta lan sá ga foly tán – a bí ró ság elõt ti egyen lõ ség, 
s a bün te tõ jo gi le ga li tás kö ve tel mé nyé be is üt kö zik.

2. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán be sze rez te az
igaz ság ügy-mi nisz ter vé le mé nyét.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del -
ke zé se ket vizs gál ta:

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

kus jog ál lam.”
„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt

min den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a
 jogait és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len
és pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son
 bírálja el.

[...]
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(4) Sen kit nem le het bû nös nek nyil vá ní ta ni és bün te tés -
sel súj ta ni olyan cse lek mény  miatt, amely az el kö ve tés ide -
jén a ma gyar jog sze rint nem volt bûn cse lek mény.”

2. Az Mnykk. ren del ke zé se:

„94.  § (7) Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó in téz mé nyek -
ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló a mun ka kö ré ben vég zett
te vé keny sé gé vel kap cso lat ban a bün te tõ jo gi vé de lem
szem pont já ból köz fel ada tot el lá tó sze mély nek mi nõ sül -
het.”

3. A Btk. ren del ke zé se:

„137.  § E tör vény al kal ma zá sá ban

[...]

2. köz fel ada tot el lá tó sze mély:

a) a pos tai szol gál ta tó vég re haj tó vagy biz ton sá gi szol -
gá la tot el lá tó al kal ma zott ja, a köz for gal mú tö meg köz le ke -
dé si esz közt mû köd te tõ gaz dál ko dó szer ve zet nél vég re -
haj tó vagy biz ton sá gi szol gá la tot el lá tó sze mély, to váb bá a 
köz úti sze mély szál lí tá si szol gál ta tást vég zõ más sze mély,

b) a Ma gyar Hon véd ség szol gá la ti fel ada tot tel je sí tõ
ka to ná ja,

c) a pol gá ri vé del mi szer ve zet be be osz tott és pol gá ri
vé del mi szol gá la tot tel je sí tõ sze mély,

d) a men tõ szol gá lat tag ja,

e) a bí ró sá gi vagy más ha tó sá gi el já rás ban a védõ vagy
a jogi kép vi se lõ, a szak ér tõ, és a hi va ta los sze mély nek nem 
mi nõ sü lõ kéz be sí té si vég re haj tó,

f) az egész ség ügy rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
eset ben az egész ség ügyi dol go zó, va la mint az egész ség -
ügyi szol gál ta tó val mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony -
ban álló más sze mély,

g) a köz ok ta tás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
eset ben a pe da gó gus, il le tõ leg a ne ve lõ és ok ta tó mun kát
köz vet le nül se gí tõ al kal ma zott, va la mint a fel sõ ok ta tás ról
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben a fel sõ ok ta tá si
 intézmény ok ta tó ja, ta ná ra, tu do má nyos ku ta tó ja,

h) az ál la mi, ön kor mány za ti, ön kén tes és lé te sít mé nyi
tûz ol tó ság tû zol tói fel ada tot el lá tó tag ja,

i) a rend õrségrõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott kör -
ben a la kos ság élet- és va gyon vé del mé nek biz to sí tá sa
 érdekében lé te sült tár sa dal mi ön vé del mi szer ve zet tag ja, a
köz biz ton ság ja ví tá sá ra irá nyu ló te vé keny sé ge köz ben,

j) a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, va la mint az
egy há zak ról  szóló tör vény sze rint nyil ván tar tás ba vett
egy ház lel ké sze,

k) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló tör vény ben, va la mint a szo ci á lis igaz ga tás ról és
a szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
mun ka kör ben fog lal koz ta tott sze mély e te vé keny sé ge
gya kor lá sa so rán;

[...]”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. A köz fel ada tot el lá tó sze mély fo gal ma nem csu pán
bün te tõ jo gi ka te gó ria. A bün te tõ anya gi jog ban azon ban
(a hi va ta los sze mély fo gal má val együtt) szá mos eset ben
a Btk. kü lö nös ré szé ben rög zí tett tör vényi tény ál lá sok ele -
me ként sze re pel. Pon tos meg ha tá ro zá sa azért ki emel ke dõ
je len tõ sé gû, mert a Btk. egy részt fo ko zott fe le lõs sé get
 követel meg az ál ta la e sze mély összes ség ka te gó ri á já ba
so rol tak tól, más részt pe dig fo ko zott vé del met biz to sít szá -
muk ra. Eb bõl fa ka dó an van nak olyan bûn cse lek mé nyek,
ame lyek nél a köz fel ada tot el lá tó sze mély ként tör té nõ
 elkövetés a bûn cse lek mény – az alap eset nél je len tõ sen –
sú lyo sabb bün te té si té tel ke ret tel fe nye ge tett mi nõ sí tett
ese té nek meg ál la pí tá sát ered mé nye zi [pl. 282/A.  § (2) be -
kez dés b) pont, 282/B.  § (3) be kez dés b) pont (ká bí tó szer -
rel vissza élés)], to váb bá olyan cse lek mé nyek, ami kor a
köz fel ada tot el lá tó sze mély sér tett ként sze re pel. Így sui
ge ne ris cse lek mény ként sza bá lyoz za a Btk. a köz fel ada tot
el látó sze mély el le ni erõ szak bûn tet tét (230.  §) és a köz -
feladatot el lá tó sze mély tá mo ga tó ja el le ni erõ szak bûn tet -
tét (231.  §). Egyes to váb bi, kü lö nös ré szi tény ál lá sok
 pedig a bûn cse lek mény nek a köz fel ada tot el lá tó sze mély
sé rel mé re tör té nõ el kö ve té sét ugyan csak mi nõ sí tett eset -
ként sza bá lyoz va, sú lyo sabb szank ció al kal ma zá sát te szik
le he tõ vé [pl. Btk. 166.  § (2) be kez dés e) pont (em ber ölés
bûn tet te), 321.  § (3) be kez dés d) pont, il let ve (4) be kez dés
b) és c) pont (rab lás bûn tet te)].

A fen ti ek re te kin tet tel a Btk. 137.  § 2. pont ja meg ha tá -
roz za a köz fel ada tot el lá tó sze mély bün te tõ jo gi fo gal mát.
A ta xá ció vagy a köz fel ada tot el lá tó sze mély „hi va tá sá -
hoz” (pl. lel kész), vagy az ál ta la vég zett tér ben és idõ ben
kö rül ha tá rolt te vé keny ség hez (pl. bí ró sá gi el já rás ban
a védõ, a men tõ szol gá lat tag ja), vagy pe dig egyes, tár sa -
dal mi lag ki emelt fon tos sá gú szol gál ta tás hoz, fog lal ko zás -
hoz (pl. pos tai szol gál ta tó, köz úti sze mély szál lí tá si szol -
gál ta tást vég zõ sze mély) köti a mi nõ sí tést. Egyes ese tek -
ben a jog al ko tó azt a sza bá lyo zá si mó dot vá lasz tot ta, hogy
a Btk.-ban ne ve sí ti a vé dett te vé keny sé gi kört, fel ada tot,
utal va arra, hogy a köz fel ada tot el lá tó mi nõ ség csak az arra 
vo nat ko zó kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben
 illeti meg egyes mun ka kö rök be töl tõ it (pl. a köz ok ta tás ról
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben a pe da gó gus, a
ne ve lõ és ok ta tó mun kát köz vet le nül se gí tõ al kal ma zott).
A fo ko zott vé de lem, il let ve a fo ko zott fe le lõs ség ugyan is
nem ál ta lá ban adott mun kál ta tó hoz, in téz mény hez, mun -
ka kör höz, ha nem olyan köz ér de kû – szé les ér te lem ben
vett – te vé keny sé gek hez kap cso ló dik, ame lyek az ál lam -
pol gá ro kat köz vet le nül érin tik. Bün te tõ jo gi szem pont ból
a köz fel ada tot el lá tó te vé keny ség lé nye gé hez tar to zik az
ezt  ellátó sze mély in téz ke dé si, ön ál ló dön té si joga, vagy
olyan te vé keny ség el lá tá sa, amely az ál lam pol gá rok szé les 
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ré te gét érin tõ fo ko zott kö rül te kin tést, fe le lõs sé get igé nyel. 
 Ebbõl kö vet ke zik az is, hogy a köz fel ada tot el lá tó sze mély
csak ak kor jo go sult a vé de lem re, il let ve ak kor fe le l eb bé li
mi nõ sé gé ben, ha ezt a te vé keny sé get gya ko rol ja. A fel -
adat, a te vé keny sé gi kör el té rõ mi vol tá ra te kin tet tel a tör -
vény to vább dif fe ren ci ál ab ból a szem pont ból is, hogy
a 137.  § 2. pont já ban de fi ni ált köz fel ada tot el lá tó sze mé -
lyek kö zül kik azok, akik „csu pán” a fo ko zott vé de lem re
tart hat nak igényt [Btk. 137.  § 2. pont c), g), k) al pon tok],
il let ve ki ket ter hel fo ko zott fe le lõs ség is [Btk. 137.  §
2. pont a), b), d), e), f), h), i), j) al pon tok].

2. Az Mnykk. ha tá lya alá tar to zó sze mély összes ség re
a Btk. nem utal. En nél fog va a 94.  § (7) be kez dé se a bün te tõ 
tör vény ta xa tív fel so ro lá sát oly mó don bõ ví ti, hogy az
Mnykk. ren del ke zé sei ál tal sza bá lyo zott in téz mé nyek ben
fog lal koz ta tott összes – a leg tá gabb ér te lem ben vett –
mun ka vál la lót a köz fel ada tot el lá tó sze mély ka te gó ri á já ba
so rol ja. Ugyan ak kor ez a be so ro lás fel té te les, s nem ál la -
pít ha tó meg, hogy az érin tet tek fo ko zott vé del me mi lyen
ese tek re ter jed ki.

3. Az Al kot mány bí ró ság már a 11/1992. (III. 5.) AB
ha tá ro za tá ban rög zí tet te, hogy az ál lam nak a bün te tõ ha ta -
lom gya kor lá sá ra vo nat ko zó ke re te it elõ re, tör vény ben
kell rög zí te ni. „A nul lum cri men sine lege és a nul la po e na
sine lege al kot má nyos alap el vek, ame lyek nek szá mos
bün te tõ jo gi sza bály adja meg jog sze rû tar tal mát. Ilyen sza -
bály a bûn cse lek mény-fo ga lom nak a Btk.-ban adott meg -
ha tá ro zá sa, a bün te tés és a bün te té si rend szer tör vényes
 fogalmai. A bûn cse lek mény fo ga lom ugyan úgy, mint a
bün te tés fo gal ma, az egyén bün te tõ jo gi fe le lõs sé ge és fe le -
lõs ség re vo ná sa szem pont já ból dön tõ. Az egyén al kot má -
nyos sza bad sá gát, em ber i jo ga it nem csak a bün te tõ jog
 különös ré szé nek tény ál lá sai és bün te té si té te lei érin tik,
ha nem alap ve tõ en a bün te tõ jo gi fe le lõs ség, a büntetés -
kiszabás és a bün tet he tõ ség össze füg gõ zárt sza bály rend -
sze re. A bün te tõ jo gi fe le lõs ség min den sza bá lyá nak mó -
do su lá sa, alap ve tõ en és köz vet le nül érin ti az egyé ni sza -
bad sá got és az egyén al kot má nyos hely ze tét.” (ABH 1992, 
77, 86.)

Az 54/2002. (XII. 13.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta,
hogy az „al kot má nyos bün te tõ jog ma gá ban fog lal ja a bün -
te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nás jog sze rû sé gé nek a bün te té si
rend szer ala kí tá sá nak tör vényességére vo nat ko zó tar to má -
nyát is. [...] A bûn cse lek mény meg íté lé sé re és a bün te tés
mér té ké re meg ke rül he tet le nül ki hat nak a bün te tõ tör vény
ál ta lá nos ré szé ben de fi ni ált, anya gi jogi fo gal mak, s ezek
al kal ma zá sa te kin te té ben „az egyén nem tart ha tó az ese ti
meg íté lés kö vet kez té ben elõ ál ló bi zony ta lan jogi hely zet -
ben.” Ez ugyan is a bün te tõ jo gi jog al kal ma zás so rán a fe le -
lõs ség re vo nás szem pont jai kö zöt ti ön ké nyes vá lo ga tást
je len t, amely az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be üt kö zik
(rész le te sen: ABH 2004, 690, 740–741.).

A jog sza bá lyok meg al ko tá sá val és vál toz ta tá sá val kap -
cso la to san az Al kot mány bí ró ság a 8/2003. (III. 14.) AB
ha tá ro za tá ban ál ta lá nos kö ve tel mény ként, elvi él lel ál la pí -
tot ta meg: „A jog al ko tás al kot má nyos jog ál la mi kö ve tel -
mé nye töb bet je len t [...], mint a jog al ko tás sal kap cso la tos
for má lis el já rá si sza bá lyok be tar tá sát. Jog al ko tás ra csak
a jog biz ton ság al kot má nyos el vé nek meg fele lõen ke rül het
sor.” (ABH 2003, 74, 86.)

A bün te tõ jo gi jog al ko tás ra vo nat ko zó ha tá ro za ta i ban az 
Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze te sen rá mu ta tott arra is, hogy 
„a bün te tõ jo gi szank ci ó val fe nye ge tett ma ga tar tá sok meg -
ha tá ro zá sa so rán a tör vényhozó nem jár hat el ön ké nye sen,
adott ma ga tar tás bün te ten dõ vé nyil vá ní tá sá nak ki kell
 állnia a szük sé ges ség-ará nyos ság teszt jét. A bün te tõ jo gi
disz po zí ci ók meg al ko tá sa kap csán a jog al ko tó val szem -
ben kö ve tel mény to váb bá a nor ma vi lá gos ság és az ön ké -
nyes jog ér tel me zés le he tõ sé gé nek ki zá rá sa [rész le te sen:
pl. 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167, 176.;
58/1997. (XI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 348, 352.;
18/2000. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 117, 130, 131.; 
47/2000. (XII. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 377, 380.;
13/2001. (V. 14.) AB ha tá ro zat, ABK 2001. má jus 226,
238.].” [13/2002. (III. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 2002,
85, 90.]

4. Az Mnykk. tá ma dott ren del ke zé se a Btk.-nak a köz -
fel ada tot el lá tó sze mély fo gal má ra vo nat ko zó ta xa tív fel -
so ro lá sát „kí vül rõl mó do sít ja”, anél kül, hogy a mó do sí tás -
nak a Btk. 137.  § 2. pont já ba tör té nõ be ik ta tá sát el ren del te
vol na. A mó do sí tó ren del ke zés el len té tes a jog sza bá lyok
al kot má nyos sá gá hoz tar to zó nor ma vi lá gos ság és egy ér tel -
mû ség kö ve tel mé nyé vel. Az Mnykk.-ból az nem de rül ki,
hogy mi lyen kö rül mé nyek ad nak okot a fo ko zott bün te tõ -
jo gi vé de lem re vagy el len ke zõ leg, a fo ko zott fe le lõs ség
meg ál la pí tá sá ra. A tör vény 94.  § (7) be kez dé se ugyan is
a ha tá lya alá tar to zó va la mennyi fog lal koz ta tott ra (köz -
tiszt vi se lõ, köz al kal ma zott, mun ka vál la ló), füg get le nül az
ál ta la el lá tott fel adat tól, ki ter jeszt he tõ vé te szi a köz fel ada -
tot el lá tó sze mély bün te tõ jo gi ka te gó ri á ját.

Amennyi ben a „köz fel ada tot el lá tó sze mély” az ügy sér -
tett je ként je le nik meg, ez a bûn cse lek mény el kö ve tõ je
 oldalán sú lyo sabb fe le lõs sé get ered mé nyez het, ám az
elõb bi ek nél fog va eset le ge sen. A sza bá lyo zás mód já ból
kö vet ke zõ en az el kö ve tõ nem is mer he ti meg elõ ze tesen és
biz to san, hogy a sú lyo sabb kö vet kez mé nye kért mi kor
 felel, a sér tett pe dig nem tud hat ja, hogy a fo ko zott vé de lem 
mely ese tek ben ter jed rá ki. Az Mnykk.-ban a köz fel ada tot
el lá tó sze mély fo ga lom ki ter jesz té se ugyan is a szö ve ge -
zés ben hasz nált fel té te les mód foly tán le he tõ ség ként je le -
nik meg. Sem az Mnykk., sem más jog sza bály nem ál la pít -
ja meg azon ban, hogy a köz fel ada tot el lá tó sze méllyé tör -
té nõ mi nõ sí tés (akár csak bün te tõ jo gon kí vü li ka te gó ri a -
ként) mi lyen ke re tek kö zött le het sé ges, an nak so rán a jog -
al kal ma zó nak mi lyen szem pon to kat kel le ne figye lembe
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ven nie. Ez ön ma gá ban is sér ti a jog biz ton ság kö ve tel mé -
nyét, de szem ben áll a bün te tõ jog ra irány adó al kot má nyi
kö ve tel mé nyek kel is.

A bün te tõ jog egyik alap el ve ugyan is az ana ló gi á ra épü -
lõ jog al kal ma zás ti lal ma. Ez ki ter jed a bün tet he tõ sé gi fel -
té te lek re, a bün te tõ jo gi jog kö vet kez mé nyek re, a tör vényi
tény ál lás va la mennyi ele mé re, az el kö ve tõk és ese ten ként
a sér tet tek – je le sül a köz fel ada tot el lá tó sze mé lyek – kö ré -
nek meg ha tá ro zá sá ra is. Tör vé nyi el iga zí tás hí ján azon ban 
a kü lön bö zõ jog al kal ma zók el té rõ mó don ítél he tik meg
a kö rül mé nye ket, s ál la pít hat nak meg ana ló gi át a tör vény -
ben sza bá lyo zott, s az adott, ám köz vet le nül nem sza bá lyo -
zott tény ál lás kö zött. Mind ez pe dig az érin tet tek szem -
pont já ból ki szá mít ha tat lan ered mény re ve zet. Ez zel össze -
füg gés ben pe dig az Al kot mány bí ró ság már a 11/1992.
(III. 5.) AB ha tá ro zat ban ki mond ta, hogy a jog biz ton ság
kö ve tel mé nye a nor ma vi lá gos ság, a ki szá mít ha tó ság és az
elõ re lát ha tó ság. Ez utób bi két elv bõl „a bün te tõ jog ban
köz vet le nül is le ve zet he tõ a vissza me nõ le ges ha tály ti lal -
ma, de kü lö nö sen az ex post fac to jogi ren de zés, va la mint
az ana ló gia al kal ma zá si ti lal ma”. (ABH 1992, 77, 85.)

A je len eset ben a bün te tõ jo gi kö vet kez mé nyek és konk -
ré tan a bün te tõ jo gi fe le lõs ség mér té ké nek elõ re lát ha tó sá ga 
szem pont já ból van an nak je len tõ sé ge, hogy a cse lek mény
sér tett je köz fel ada tot el lá tó sze mély nek mi nõ sül-e. Mint -
hogy pe dig a „köz fel ada tot el lá tó sze mély” mi nõ ség, mint
bün te tõ jo gi lag ér té ke len dõ stá tus, az el kö ve tõ bün te tõ jo gi
fe le lõs sé gé re köz vet len és konk rét ki ha tás sal van, e ka te -
gó ria kap csán is kö ve tel mény a ki szá mít ha tó ság és elõ re -
lát ha tó ság. A vizs gált ren del ke zés a meg en ge dõ fo gal ma -
zás  miatt nem biz to sít ja az al kot mány ból fa ka dó ezen el vá -
rá sok tel je sü lé sét. Az egye di jo gal kal ma zói dön tést en ge -
dõ sza bály az Mnykk. ha tá lya alá esõ sze mé lyek „stá tu sát” 
bi zony ta lan ná, ez ál tal az el kö ve tõi ma ga tar tás mi nõ sí té -
sét, s így a vár ha tó jog kö vet kez mé nye ket is eset le ges sé
 teszi.

Meg jegy zi az Al kot mány bí ró ság, hogy az em lí tett, köz -
vet le nül az Al kot mány ra ala po zott el vá rá sok nem zár ják
ki a Btk.-t ki egé szí tõ, eset leg at tól el té rõ ren del ke zé se ket
tar tal ma zó „kü lön” tör vények lé te zé sét. A jog biz ton ság
azon ban meg kö ve te li, hogy ezek a Btk. sza bá lyo zá si mód -
já hoz il lesz ked je nek, s fo ga lom rend sze rük és tar tal muk
a Btk. alap ján köz vet le nül – ana ló gia nél kül – értelmez -
hetõ le gyen. Ez zel össze füg gés ben az Al kot mány bí ró ság
az 54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za tá ban le szö gez te, hogy
a bün te ten dõ cse lek mé nyek fõ tény ál lá si ele me i re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat köz vet le nül a Btk. rend sze ré be illeszt -
hetõ nor mák nak egy ér tel mû en kell tar tal maz ni uk [ABH
2004, 690, 769.]. Az al kot má nyos bün te tõ jog for mai kri té -
ri u mai ugyan is szo ro san össze füg ge nek az Al kot mány 2.  § 
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog ál la mi ság ból le ve ze -
tett jog biz ton ság kö ve tel mé nye i vel. A bûn cse lek mény-fo -
ga lom egyes ele me i nek bi zony ta lan sá ga, elõ re lát ha tó sá -

gá nak két sé ges vol ta ugyan is a bün tet he tõ sé gi fel té te le ket
eset le ges sé, a jo gal kal ma zói gya kor la tot kiszámíthatat -
lanná, akár ön ké nyes sé is te szi. Eb ben az eset ben pe dig
a bûn cse lek mény el kö ve tõ je és sér tett je egy aránt – al kot -
mány jo gi lag meg en ged he tet len mó don – bi zony ta lan
hely zet ben van.

A Btk.-ban az Mnykk. ha tá lya alá tar to zó sze mély -
összes ség re, sõt ma gá ra a tör vényre sem tör té nik uta lás.
Így a tá ma dott ren del ke zés a bün te tõ jo gi jog al kal ma zás
so rán csak ana ló gia út ján len ne al kal maz ha tó. A fen ti ek -
ben ki fej tet tek alap ján az Al kot mány bí ró ság megállapí -
totta, hogy az Mnykk. 94.  § (7) be kez dé se, an nak tar tal mi
bi zony ta lan sá ga, a Bün te tõ Tör vény könyv vel való kollí -
ziója foly tán köz vet le nül sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sét. Az Mnykk. sze mé lyi ha tá lyát meg ál la pí tó
5–6/A.  §-ai alap ján a szám ba jö he tõ sér tet ti kör re fi gye lem -
mel rend kí vül tág ha tá rok kö zött mo zog hat azon ügyek
szá ma, ame lyek ese té ben a jog al kal ma zó elõ re ki szá mít -
ha tat lan, ön ké nyes mér le ge lé sé tõl függ a szi go rúbb vagy
eny hébb bün te tõ anya gi jog sza bály al kal ma zá sa. Az al kal -
maz ha tó jog kö vet kez mé nyek re is köz vet le nül ki ha tó, a
 fokozott bün te tõ jo gi vé de lem alá esõ sér tet ti mi nõ ség
kons ti tu tív meg ál la pí tá sa pe dig egyet len eset ben sem le het 
ese ti jo gal kal ma zói kom pe ten cia. Ez ugyan is köz vet le nül
az Al kot mány 57. § (1) be kez dé sé ben meg sza bott, a bün te -
tõ anya gi jog ban fel tét len pa rancs ként ér vé nye sü lõ nul lum 
cri men sine lege és nul la po e na sine lege kö ve tel mé nyé nek 
sé rel mé hez ve zet. Ezért az Al kot mány bí ró ság a tá ma dott
ren del ke zést meg sem mi sí tet te.

5. Az in dít vá nyo zó a tá ma dott ren del ke zés kap csán
 hivatkozott a bí ró ság elõt ti egyen lõ sé get ga ran tá ló, az
 Alkotmány 57.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mé re is.

Az Al kot mány bí ró ság ér tel me zé sé ben „ez a sza bály
a bí rói útra tar to zó ügyek te kin te té ben el já rá si alap el vet
fo gal maz meg. A bí ró ság elõt ti egyen lõ ség a sze mé lyek ál -
ta lá nos jog egyen lõ sé gé nek a bí rói el já rás ra való vo nat koz -
ta tá sa. Az el já rá si tör vények ezt az al kot má nyos jo got
a per be li po zí ci ók egyen jo gú sá gá nak, mel lé ren delt sé gé -
nek és a két ol da lú meg hall ga tás el vé nek el já rá si garan -
ciáival va ló sít ják meg”. [75/1995 (XII. 21.) AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 376, 382.].

Az Mnykk. vizs gált ren del ke zé se nem a jog ér vé nye sí tés 
te kin te té ben te remt egyen lõt len sé get az el já rás ban részt
vevõ sze mé lyek kö zött, nem az el já rá si jog ban, ha nem az
anya gi jog ban rej lõ prob lé mát vet fel: az el kö ve tõ és
 cselekménye bün te tõ jo gi mi nõ sí té se szem pont já ból ered -
mé nyez bi zony ta lan sá got. En nek foly tán a 94.  § (7) be kez -
dé se nem hoz ha tó össze füg gés be az Al kot mány 57.  §
(1) be kez dé sé vel. Mint hogy azon ban az Al kot mány bí ró -
ság a tá ma dott sza bályt más al kot má nyi ren del ke zé sek re
hi vat ko zás sal meg sem mi sí tet te az 57.  § (1) be kez dé se
 tekintetében – az össze füg gés hi á nyá nak meg ál la pí tá sa
mel lett – az el uta sí tó ren del ke zés meg ho za ta lát mel lõz te.
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6. A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz -
zé té te lé re vo nat ko zó ren del ke zés az Al kot mány bí ró ság ról
 szóló 1989. évi XXXII. tör vény 41.  §-án alap szik.

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

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

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

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

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

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1125/B/2001.

Az Alkotmánybíróság
19/2006. (V. 31.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle nes -
ségének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá -
ban – dr. Ba logh Ele mér, dr. Bi ha ri Mi hály, dr Er dei
 Árpád, dr. Har mat hy At ti la al kot mány bí rók kü lön vé le mé -
nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a bí rák jog ál -
lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló 1997. évi LXVII. tör -
vény 114.  § (5) be kez dé se alkot mány elle nes, ezért azt
2007. má jus 31. nap já val meg sem mi sí ti.

Az Al kot mány bí ró 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 bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá -
ról  szóló 1997. évi LXVII. tör vény (a továb biak ban: Bjt.)
114.  § (5) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sát és meg sem mi sí té sét kér te. Ál lás pont ja sze rint a ki fo -
gás olt ren del ke zés a ju bi le u mi ju ta lom ra való jo go sult ság
meg ál la pí tá sa kor in do ko lat la nul tesz kü lönb sé get azok
kö zött a bí rák kö zött, akik mun ká juk egy ré szét ügy vé di
tag sá gi vi szony ban töl töt ték el, azok kal a bí rák kal szem -
ben, akik ko ráb ban köz szol gá la ti jog vi szony ban, szol gá la -
ti jog vi szony ban, köz al kal ma zot ti jog vi szony ban, il let ve
mun ka vi szony ke re té ben is vé gez tek mun kát. Az in dít vá -
nyo zó a Bjt. 114.  § (5) be kez dé sé nek sza bá lyo zá sát azért
véli diszk ri mi na tív nak, mert az a jo go sult ság meg ál la pí tá -
sa kor „lé nye gé ben majd nem min dent”, így a jogi mun ka -
kör höz nem kö tött (pél dá ja sze rint a ka zán fû tõ ként el töl -
tött) mun ka vi szonyt is figye lembe en ge di ven ni a bí rói
 jubileumi ju ta lom ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sa kor,
ugyan ak kor a jogi pá lyán, ügy vé di tag sá gi vi szony ban
 eltöltött idõ tar ta mot nem tart ja be szá mít ha tó nak. Ez zel
 véleménye sze rint a ki fo gás olt ren del ke zés sér ti az Al kot -
mány 70/A.  §-ának (1) be kez dé sét.

Ál lás pont ja sze rint az len ne a meg fe le lõ sza bá lyo zás,
azaz a ju bi le u mi ju ta lom csak ak kor nem ten ne in do ko lat -
la nul „kü lönb sé get bíró és bíró kö zött”, ha a ju bi le u mi
 jutalomra való jo go sult ság alap ja egye dül a bí rói szol gá la ti 
vi szony ban el töl tött idõ len ne.

II.

1. Az Al kot mány ren del ke zé se sze rint:

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

2. A Bjt. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:

„114.  § (1) A bíró 25, 30, 35, il let ve 40 év bí rói szolgá -
lati vi szony után ju bi le u mi ju ta lom ra jo go sult.

[...]

(5) A ju bi le u mi ju ta lom ra való jo go sult ság szem pont já -
ból a bí rói szol gá la ti vi szony ide jé be be kell szá mí ta ni a
köz szol gá la ti jog vi szony ban, a szol gá la ti jog vi szony ban, a 
köz al kal ma zot ti jog vi szony ban és a mun ka vi szony ban töl -
tött idõt.”
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III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. A Bjt. 114.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a bí rák
25, 30, 35, il let ve 40 év bí rói szol gá la ti vi szony után ju bi -
le u mi ju ta lom ra vál nak jo go sult tá. Ugyan ak kor a jog al ko -
tó a  jubileumi ju ta lom ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sát
nem köti a Bjt. 106.  §-ában sza bá lyo zott bí rói szol gá la ti
idõ höz. Az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott ren del ke zés, a Bjt.
114.  §-ának (5) be kez dé se, arra vo nat ko zó an tar tal maz
rész let sza bá lyo kat, hogy a bí rák ju bi le u mi ju ta lom ra való
jo go sult sá ga szem pont já ból mely jog vi szo nyok ve he tõk
figye lembe bí rói szol gá la ti vi szony ként. En nek ke re té ben
a ki fo gás olt ren del ke zés meg ál la pít ja, hogy a közszolgá -
lati jog vi szony ban, szol gá la ti jog vi szony ban, a köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban és a mun ka vi szony ban töl tött idõt a 
ju bi le u mi ju ta lom ra vo nat ko zó jo go sult ság szem pont já ból 
a bí rói szol gá la ti vi szony ide jé be be kell szá mí ta ni.

Az in dít vá nyo zó a tá ma dott ren del ke zést azért véli
diszk ri mi na tív nak, mert ál lás pont ja sze rint a ki fo gás olt
sza bá lyo zás hát rá nyo san kü lön böz te ti meg a ko ráb ban
ügy vé di tag sá gi jog vi szony ban is állt bí rá kat a ju bi le u mi
ju ta lom ra való jo go sult ság szem pont já ból azok kal a bí rák -
kal szem ben, akik ko ráb ban köz szol gá la ti, szol gá la ti, köz -
al kal ma zot ti jog vi szony ban vagy mun ka vi szony ban is áll -
tak, mi u tán a jog al ko tó csak az utób bi jog vi szo nyok idõ -
tar ta mát te szi be szá mít ha tó vá – a ju bi le u mi ju ta lom ra való
jo go sult ság szem pont já ból – a bí rói szol gá la ti vi szony ba.
Ér ve lé se sze rint a tör vényhozónak nincs éssze rû in do ka
arra, hogy a Bjt. tá ma dott ren del ke zé se mi ért ép pen a fel -
so rolt jog vi szo nyo kat en ge di be szá mí ta ni.

2. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán azt vizs gál ta,
hogy a Bjt. 114.  § (5) be kez dé se hát rá nyo san különböz -
teti-e meg a bí rá kat a ju bi le u mi ju ta lom ra való jo go sult ság
alap já ul szol gá ló bí rói szol gá la ti vi szony meg ál la pí tá sa kor 
az zal, hogy a ko ráb ban ügy vé di tag sá gi vi szony ban ál lást
– a be szá mí tás szem pont já ból – nem, míg a köz szol gá la ti,
szol gá la ti, köz al kal ma zot ti jog vi szony ban és a munka -
viszonyban el töl tött idõt figye lembe en ge di ven ni.

Elõ ször rö vi den a hát rá nyos meg kü lön böz te tés tilal -
mára vo nat ko zó gya kor la tát te kin tet te át.

Az Al kot mány bí ró ság már több ha tá ro zat ban ér tel mez -
te az Al kot mány 70/A.  §-ában fog lalt ti la lom al kot má nyos
tar tal mát, az em ber i mél tó ság hoz való jog gal [Al kot mány
54.  § (1) be kez dés] is össze füg gés ben. Meg ál la pí tot ta,
hogy „a jog nak min den kit egyen lõ ként (egyen lõ méltó -
ságú sze mély ként) kell ke zel nie, azaz az em ber i mél tó ság
alap jo gán nem es het csor ba, azo nos tisz te let tel és kö rül te -
kin tés sel, az egyé ni szem pon tok azo nos mér té kû figye -
lembe véte lével kell a jo go sult sá gok és a ked vez mé nyek
el osz tá sá nak szem pont ja it meg ha tá roz ni” [9/1990.
(IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 48.]. Rá mu ta tott
arra is, hogy „az alap jog nak nem mi nõ sü lõ egyéb jog ra
 vonatkozó, sze mé lyek kö zöt ti hát rá nyos meg kü lön böz te -

tés vagy más kor lá to zás alkot mány elle nessége ak kor ál la -
pít ha tó meg, ha a sé re lem össze füg gés ben áll va la mely
alap jog gal, vég sõ so ron az em ber i mél tó ság ál ta lá nos sze -
mé lyi sé gi jo gá val és a meg kü lön böz te tés nek, il let ve kor lá -
to zás nak nincs tár gyi la gos mér le ge lés sze rint éssze rû
 indoka, vagy is ön ké nyes” [35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1994, 197, 200.].

Az Al kot mány bí ró ság eze ket a meg ál la pí tá so kat a je len
ügy el bí rá lá sá nál is irány adó nak te kin tet te.

A ju bi le u mi ju ta lom in téz mé nyé rõl az Al kot mány bí ró -
ság a 495/B/2001. AB ha tá ro za tá ban – a köz al kal ma zot tak 
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Kjt.) ren del ke zé se i vel össze füg gés ben – ki fej tet te,
hogy: „[a] ju bi le u mi ju ta lom [...] a köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban el töl tött hosszabb, fo lya ma tos mun ka vég zést, a
köz szfé rá ban el töl tött pá lya utat mél tá nyol ja” (ABH 2003,
1382, 1389.). Hang sú lyoz ta to váb bá, hogy a ju bi le u mi
 jutalom – füg get le nül at tól, hogy egy út tal meg fe le lõ szín -
vo na lú mun ka vég zés sel pá ro sul – alap ve tõ en nem a köz al -
kal ma zott ál tal vég zett mun ka el len ér té ke. Ezért nem hoz -
ha tó kap cso lat ba az Al kot mány 70/B.  §-ával. Ugyan ak kor
ez nem je len ti azt, hogy a jog al ko tó nak a ju bi le u mi ju ta -
lom ren del ke zé se i nek ki ala kí tá sa kor ne kel le ne fi gye lem -
mel len ni az Al kot mány diszk ri mi ná ci ót til tó ren del ke zé -
se i re (ABH 2003, 1382, 1389.). A fen ti ek alap ján a jubi -
leumi ju ta lom in téz mé nyé re néz ve meg ál la pít ha tó, hogy
az nem „bér jel le gû” jut ta tás, azaz nem a vég zett mun ka
 ellenértékeként ke rül ki fi ze tés re, ha nem va ló já ban kü lön
jut ta tás (ezt a jel le get nem be fo lyá sol ja ön ma gá ban az,
hogy a Bjt. kü lön jut ta tás ként csu pán a „kü lön egy ha vi
 illetményt” ne ve sí ti, to váb bá, hogy a ju ta lom mér té két a
bér hez kap csol ja).

Az Al kot mány bí ró ság a 32/2005. (IX. 15.) AB ha tá ro -
za tá ban – a „ti zen har ma dik vagy nul la dik havi bér” sza bá -
lyo zá sá nak al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán, az zal össze -
füg gés ben – meg ál la pí tot ta: az, hogy a tör vényhozó a bé -
ren kí vül mi lyen jut ta tá so kat sza bá lyoz, ál ta lá ban alap jog -
nak nem mi nõ sü lõ egyéb jog ra vo nat ko zik, ek ként ál ta lá -
nos ság ban a tör vényhozó sza bad sá gá ba tar to zó kér dés. A
sza bá lyo zás tar tal mi kor lát ját je len ti vi szont a diszk ri mi -
ná ció-ti la lom (és az em ber i mél tó ság hoz való jog), az
egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként való ke ze lés al kot má nyos
kö ve tel mé nye (ABH 2005, 329, 338.).

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint sze mé lyek kö -
zöt ti al kot mány sér tõ hát rá nyos meg kü lön böz te tés ak kor
ál la pít ha tó meg, ha va la mely sze mélyt vagy em ber cso por -
tot más, azo nos hely zet ben lévõ sze mé lyek kel vagy cso -
port tal tör tént össze ha son lí tás ban ke zel nek hát rá nyo sabb
mó don [21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 78.; 
32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 146, 162.;
43/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 744, 745.]. A meg -
kü lön böz te tés csak ak kor alkot mány elle nes, „ha a jog sza -
bály a sza bá lyo zás szem pont já ból azo nos cso port ba tar -
tozó (egy más sal össze ha son lít ha tó) jog ala nyok kö zött tesz 
kü lönb sé get anél kül, hogy an nak al kot má nyos in do ka len -
ne” (191/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 592, 593.).
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3. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször arra ke res te a vá laszt,
hogy a bí rák, akik ko ráb ban köz szol gá la ti, szol gá la ti, köz -
al kal ma zot ti jog vi szony ban vagy mun ka vi szony ban áll -
tak, össze ha son lít ha tó ak-e – a ju bi le u mi ju ta lom ra való
 jogosultság szem pont já ból – azok kal a bí rák kal, akik a
 bírói szol gá la ti jog vi szo nyu kat meg elõ zõ en ezek tõl el té rõ, 
más jel le gû jog vi szo nyok ban áll tak.

3.1. Az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi ak ban már ki fej tet -
te, hogy a ju bi le u mi ju ta lom in téz mé nyé nek lé nye ge – füg -
get le nül a Kjt., a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény ( a továb biak ban: Ktv.) és a Bjt.
rész let sza bá lya i nak kü lön bö zõ sé gé tõl – , hogy a jog al ko tó
ez zel a kü lön jut ta tás sal a mun ka vál la ló nak va la mi lyen,
egy meg ha tá ro zott faj ta élet pá lyán, hu za mo sabb idõn át,
fo lya ma to san el töl tött mun ka vég zé sét mél tá nyol ja. Ez
a hu za mo sabb élet pá lya – a jog al ko tó cél ja alap ján – kö -
tõd het akár a köz szol gá lat ban való fo lya ma tos mun ka vég -
zés hez, vagy az al kal ma zott ként való hu za mo sabb jog vi -
szony ban ál lás hoz, sõt a jog al ko tó ez zel akár az igaz ság -
szol gál ta tás ban, vagy a jogi pá lyán el töl tött idõt (nem csak
a mun ka vi szony jel le gû jog vi szo nyo kat ért ve alat ta), vagy
akár az adott stá tus el éré sé hez szük sé ges, an nak el éré sét
elõ se gí tõ te vé keny sé ge ket, il let ve az ah hoz szük sé ges
szak kép zett sé get, szak mai tu dást is ho no rál hat ja. Ez a jut -
ta tá si for ma bé ren kí vü li, „ex gra tia” jut ta tás, amely re sen -
ki nek nincs Al kot mány ból fa ka dó ala nyi joga, ezért ön ma -
gá ban az sem je len t al kot má nyos sá gi prob lé mát, ha a tör -
vényhozó a jut ta tást tel jes egé szé ben el von ja. [Lásd a ti -
zen har ma dik havi bér al kot má nyos sá gá nak vizs gá la ta az
Al kot mány 70/B.  § (2)–(3) be kez dé sé vel össze füg gés ben
32/2005. (IX. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 329, 338.]
A jog al ko tó ha tás kö ré be tar to zó kér dés a dön tés ar ról,
hogy meg te rem ti-e a mun ka vál la lók ré szé re a jut ta tást, és
az is, hogy mi lyen fel té te lek kel. Mind ezek meg ál la pí tá sá -
ra a jog al ko tót szé les körû mér le ge lé si jog il le ti meg.
Ugyan ak kor a sza bá lyo zás tar tal mi kor lát ját je len ti az
egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként való ke ze lés fel tét len be -
tar tá sa, il let ve az Al kot mány ban meg fo gal ma zott alap jo -
gok meg nem sér té se. [9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat,
ABH 1990, 46, 48–49.] Ezen be lül csak az kö ve tel he tõ
meg, hogy a nem egyen lõ ke ze lés nek éssze rû oka le gyen,
azaz ne mi nõ sül jön ön ké nyes nek. [16/1991. (IV. 20.)
AB ha tá ro zat, ABH 1991, 58, 62.]

A fen ti el ve ket a bí rák ra al kal maz va, az Alkotmány -
bíróság meg ál la pí tot ta: a bí rói ki ne ve zés sel a bí rói kar tag -
já vá váló, bí rói stá tus ban lé võk re azo nos, egy sé ges sza bá -
lyok vo nat koz nak mind jog ál lá suk, mind ja va dal ma zá suk,
to váb bá a szol gá la ti jog vi szony ból ere dõ jo ga ik és kö te le -
zett sé ge ik te kin te té ben. Ezért a ju bi le u mi ju ta lom (mint
kü lön le ges jut ta tás) vo nat ko zá sá ban is a je len leg bí ró ként
mû kö dõ va la mennyi bí rót, te hát a tel jes bí rói kart kell
 homogén cso port nak te kin te ni. Ugyan ak kor az in dít -
vánnyal tá ma dott sza bá lyo zás kü lönb sé get tesz az adott
cso por ton be lül, ezért az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta,
hogy ezen kü lönb ség té tel nek van-e éssze rû in do ka.

Je len eset ben a Bjt. 114.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt sza -
bá lyo zás alap ján a jog al ko tó va la mennyi mun ka vi szony
idõ tar ta mát figye lembe ve szi (te hát nem ki zá ró lag a köz -
szfé rá ban el töl tött idõt is me ri el). A jog al ko tó egy részt
jog szer zõ idõ nek mi nõ sí ti az 1992. jú li us 1-jét megelõ -
zõen mun ka vi szony ban töl tött idõt, mely nek sa já tos sá ga,
hogy a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1967. évi II. tör -
vény nem tett kü lönb sé get az ál lam te vé keny sé gét el lá tó, a
köz szol gá la tá ban mun kát vég zõ al kal ma zot tak és a gaz -
dál ko dó szer vek al kal ma zot ta i nak jog ál lá sa kö zött. Az
 állam te vé keny sé gét vég zõ al kal ma zot tak (ma köztiszt -
viselõk, köz al kal ma zot tak, bí rák, ügyé szek) a Mun ka Tör -
vény köny vé nek ha tá lya alá tar to zó mun ka vi szony ke re té -
ben lát ták el fel ada ta i kat. Ugyan ak kor a rend szer vál to zá -
sig a gaz da ság túl nyo mó ré sze is ál la mi tu laj don ban volt,
ezért a gaz dál ko dó szer vek mun ka vál la ló it is ál la mi al kal -
ma zott ként ke zel te a jogi sza bá lyo zás (632/B/2002.
AB ha tá ro zat, ABH 2004, 1620, 1625–1626.). Míg az
1992. jú li us 1-je után a – Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.), a Ktv., a
Kjt. meg al ko tá sát, il let ve ezen jog vi szo nyok szét vá lá sát
köve tõen ke let ke zett jog vi szo nyok – vo nat ko zá sá ban az
Mt. ha tá lya fõ sza bály ként a ma gán szfé ra mun ka vál la ló i ra
ter jed ki. Ki vé ve az Mt. XII. fe je ze te alap ján 2001. jú -
lius 1-jé tõl a köz igaz ga tá si szer vek nél fog lal koz ta tott ügy -
ke ze lõ ket és fi zi kai al kal ma zot ta kat, akik nek a köz szol gá -
la ti jog vi szo nyát a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény, va la mint egyéb tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XXXVI. tör vény 85.  §-a mun -
ka vi szonnyá ala kí tot ta, majd a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról 
 szóló 1992. évi XXIII. tör vény, a fegy ve res szer vek hi va -
tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló
1996. évi XLIII. tör vény, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XCV. tör vény, va la mint egyéb tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2003. évi XLV. tör vény 127.  § (1) be kez dés 
d) pont ja 2003. jú li us 1-jé vel az ügy ke ze lõk vissza szer ve -
zé sé rõl, is mét azok Ktv. ha tá lya alá tar to zá sá ról ren del ke -
zett. Ugyan ak kor a jog al ko tó ju bi le u mi ju ta lom szem pont -
já ból mun ka vi szony ban jog szer zõ idõ ként töl tött idõ mel -
lett a mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szo nyok ban töl -
tött idõt – így pél dá ul a be dol go zói mun ka vi szonyt és a
mun ka vég zé si kö te le zett sé get ma gá ban fog la ló szö vet ke -
ze ti tag sá gi vi szonyt, a szak cso por ti tag sá gi vi szonyt, a
vál lal ko zá si és meg bí zá si szer zõ dé sen ala pu ló, va la mint a
sze mé lyes köz re mû kö dés sel járó gaz da sá gi és pol gá ri jogi
tár sa sá gi, ügy vé di és az egyé ni vál lal ko zói te vé keny sé -
get – nem ve szi figye lembe. Ki vé tel, ha a mun ka vég zés re
irá nyu ló jog vi szony ban ál lást köve tõen a mun ka vál la ló
köz szol gá la ti jog vi szonyt lé te sí tett, mert ez eset ben a Ktv.
72.  § (1) be kez dé se alap ján a be so ro lá sát ezen idõk figye -
lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni, így pe dig a Bjt. 114.  §
(5) be kez dé sé nek „köz szol gá la ti jog vi szony ban” for du la ta 
alap ján már a tel jes idõ tar tam jog szer zõ idõ nek mi nõ sül.
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Meg ál la pít ha tó te hát, hogy a jog al ko tó nem ön ma gá ban
a jogi pá lyán hu za mo sabb ide ig fenn ál ló te vé keny sé get kí -
ván ta mél tá nyol ni, mi vel a nem jogi mun ka kör ben el töl tött 
mun ka vi szonyt, va la mint a köz szol gá la ti, közalkalma -
zotti, szol gá la ti vi szony ban ál lás ide jét is be szá mí ta ni
 engedi, akár jogi vég zett ség hez kö tött, akár nem. Egye dül
az „ alkalmazottként való jog vi szony ban ál lás” írja le tel jes 
egé szé ben a jog al ko tó ál tal be szá mí ta ni en ge dett va la -
mennyi jog vi szonyt. A jog al ko tó va la mennyi fog lal koz ta -
tott ként való (be le ért ve a nem jogi mun ka kör ben el töl tött
és jogi vég zett ség hez nem kö tött) jog vi szony ban ál lást
 tekinti a cso port kép zés is mér vé nek.

Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor hang sú lyoz za, hogy
a fen ti ek ben idé zett ko ráb bi, a köz tiszt vi se lõi ju bi le u mi
 jutalommal kap cso la tos és az itt vizs gált hoz ha son ló kér -
dés sel fog lal ko zó ha tá ro za tát (632/B/2002. AB ha tá ro zat,
ABH 2004, 1620, 1626.), bár meg ál la pí tá sa it figye lembe
vet te, eb ben az ügy ben nem te kin tet te dön té sét meg ha tá ro -
zó pre ce dens nek. En nek két oka van. Egy részt a bí rák és a
köz tiszt vi se lõk jogi, kü lö nö sen al kot má nyos hely ze té ben
a meg lé võ szá mos ha son ló ság el le né re még lé nye ge sebb
kü lönb sé gek van nak. A leg fon to sabb a bí rák al kot má nyos
funk ci ó ja – a jog rend szer vé del me, a jog pár tat lan és szak -
sze rû al kal ma zá sa az egyes jog vi ták el dön té sé ben (Al kot -
mány 50.  §) – és en nek szol gá la tá ban a bí rói füg get len ség.
Eb bõl kö vet ke zik a hi va tá sos bí rók el sza kít ha tat lan kap -
cso la ta a jo gá szi szak kép zett ség gel, te vé keny ség gel és
élet pá lyá val. Ez zel szem ben nincs ennyi re szo ros kap cso -
lat a köz tiszt vi se lõi mi nõ ség és a jo gász ság kö zött: a köz -
tiszt vi se lõi élet pá lyán – a köz igaz ga tás ban el lá tan dó fel -
ada tok sok ré tû sé gé nek meg fele lõen – na gyon sok fé le
szak kép zett ség re egy aránt szük ség van, a jo gá szi ezek kö -
zül az egyik, bár nél kü löz he tet len.

A má sik ok, az elõb bi tõl füg get le nül, a köz tiszt vi se lõ ket 
és a bí rá kat meg il le tõ ju bi le u mi ju ta lom el té rõ szabályo -
zása. A Ktv. 49/E.  § (3) be kez dé se sze rint a ju bi le u mi ju ta -
lom ra jo go sí tó idõ tar tam a köz tiszt vi se lõ be so ro lá sa kor
figye lembe vett szol gá la ti idõ alap ján ál la pí tan dó meg.
A köz tiszt vi se lõk nél a szol gá la ti idõ és a ju bi le u mi ju ta lom 
szá mí tá sá nak mód ja te hát azo nos. A bí rák nál a tör -
vényhozó, al kot má nyo san nem ki fo gá sol ha tó mó don, más
meg ol dást vá lasz tott: itt a ju bi le u mi ju ta lom szá mí tá sa
rész ben füg get len a bí rói szol gá la ti idõ szá mí tá sá tól, a
 jubileumi ju ta lom ra jo go sí tó szol gá la ti idõ és a bí rói szol -
gá la ti ide jé nek szá mí tá sa kü lön bö zõ sza bá lyok alap ján
tör té nik. E sza bá lyok ra is áll azon ban, hogy a tör vényhozó
al kot má nyos in dok nél kül nem te het kü lönb sé get az egyes, 
el té rõ élet pá lyát be fu tott bí rák kö zött.

A ju bi le u mi ju ta lom cél ja va la mi lyen „élet pá lyán el töl -
tött idõ” kü lön jut ta tás sal való ho no rá lá sa; en nek meg fele -

lõen a bí rák ju bi le u mi ju tal má nak, mint kü lön jut ta tás nak a 
cél ja is egy faj ta, még pe dig a bí rói mû kö dés, mint a köz -
szfé ra egyik spe ci á lis te rü le tén vég zett te vé keny ség ho no -
rá lá sa, mint egy „kö te le zõ ju tal ma zá sa” le het. A sza bá lyo -
zás az zal, hogy a ho mo gén cso por ton be lül el té rõ sza bá -
lyo zást al kal maz a bí rói kar ba tör tént ki ne ve zést meg elõ -
zõ en fog lal koz ta tá si jog vi szony ban el töl tött idõ alap ján,
éssze rû in dok nél kül kü lön böz te ti meg az egy sé ges bí rói
kar azo nos kép zett sé gû tag ja it. Az éssze rû in dok hi á nyát
bi zo nyít ja a tör vényjavaslat in do ko lá sa is, amely sze rint
csu pán „szûk kör” szá má ra kí ván ja le he tõ vé ten ni a bí rói
szol gá la ti idõ mel lett a ju bi le u mi ju ta lom szem pont já ból a
más mun ka vég zé si jog vi szo nyok ke re té ben el töl tött idõ
be szá mí tá sát.

A fen ti ek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság meg ál la -
pí tot ta, hogy a Bjt. 114.  § (5) be kez dé se a bí rói ju bi le u mi
ju ta lom ra való jo go sult ság fel té te lé nek meg ál la pí tá sá nál a
bí rói kar tag ja it hát rá nyo san kü lön böz te ti meg. Az Al kot -
mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a meg kü lön böz te tés ön ké -
nyes sé ge ab ban áll, hogy a sza bá lyo zás a ho mo gén bí rói
kar ból egye se ket éssze rû in dok nél kül el té rõ sza bá lyo zás
alá vont. Ezért az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy
a Bjt. 114.  § (5) be kez dé se – az Al kot mány 70/A.  § (1) be -
kez dé sé nek sé rel me foly tán – alkot mány elle nes.

Az Al kot mány bí ró ság szük sé ges nek tart ja hang sú lyoz -
ni, hogy ha tá ro za tá val nem a ju bi le u mi ju ta lom mint jog -
intézmény alkot mány elle nességét ál la pí tot ta meg; csak azt 
vizs gál ta, hogy a jog al ko tó ál tal vá lasz tott sza bá lyo zás
hát rá nyos meg kü lön böz te tést je lent-e a sza bá lyo zás ban
érin tett jog ala nyok kö zött. En nek ered mé nye ként a konk -
rét sza bá lyo zás alkot mány elle nességét ab ban lát ja, hogy
az egy sé ges bí rói kar egyes tag jai kö zött éssze rû in dok nél -
kül tesz kü lönb sé get a ju bi le u mi ju ta lom ra való jo go sult -
ság szem pont já ból. Szük sé ges nek tart ja ki emel ni to váb bá,
hogy a jog in téz mény le het sé ges sza bá lyo zá si mód jai
 közötti vá lasz tás (így pl. a jog ala nyi kör ter je del me vagy
a jo go sult sá gi fel té te lek meg ha tá ro zá sa), a tel jes sza bá lyo -
zás ki ala kí tá sa a jog al ko tó ha tás kö ré be tar to zó kér dés.
Nem tar to zik az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be, hogy
 valamely jog sza bály he lyé be egy at tól el té rõ, eset leg cél -
sze rûbb vagy he lye sebb jogi meg ol dást al kos son, vagy
ilyen meg ol dás ra konk ré tan rá mu tas son (830/B/1998.
AB ha tá ro zat, ABH 2003, 1072.), il let ve arra vo nat ko zó
ja vas la tot te gyen.

Az Al kot mány bí ró ság a Bjt. 114.  § (5) be kez dé se „pro
fu tu ro” meg sem mi sí té sé nél azt vet te figye lembe, hogy
a ren del ke zés azon na li meg sem mi sí té se jogbizonytalan -
ságot okoz na, ezért a meg sem mi sí tés idõ pont ját 2007. má -
jus 31. nap já ban ha tá roz ta meg, hogy a jog al ko tó nak ele -
gen dõ idõ áll jon ren del ke zés re az al kot má nyos sza bá lyo -
zás ki ala kí tá sá hoz.
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Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak Ma gyar Köz löny -
ben való köz zé té te le az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény 41.  §-án ala pul.

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

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

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

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

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

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 365/B/2003.

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

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel és az
ah hoz kap cso ló dó in do ko lás je len tõs ré szé vel. Az Al kot -
mány bí ró ság nak az in dít ványt el kel lett vol na uta sí ta nia.

1. Az in dít vá nyo zó a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá -
sá ról  szóló 1997. évi LXVII. tör vény (a továb biak ban:
Bjt.) 114.  § (5) be kez dé sé nek meg ál la pí tá sát és meg sem -
mi sí té sét kér te, mert ál lás pont ja sze rint az sér ti az Al kot -
mány 70/A.  § (1) be kez dé sét. Úgy véli, hogy a tá ma dott
ren del ke zés, amely sze rint a Bjt. 114.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ju bi le u mi ju ta lom ra való jo go sult ság meg -
ál la pí tá sá hoz a bí rói szol gá la ti vi szony ban töl tött idõ ként
az ügy vé di pá lyán el töl tött idõ nem szá mít ha tó be, alkot -
mány elle nes meg kü lön böz te tést je len t a bí rák kö zött.

2. A bí rák ju bi le u mi ju tal má ra vo nat ko zó sza bá lyo zás
alkot mány elle nességének vizs gá la ta so rán el en ged he tet -
len e kü lön jut ta tá si for ma zárt ki ala ku lá si rend jé nek és a
jo go sul ti kör lét re jöt té nek a több sé gi ha tá ro zat ide vo nat -
ko zó in do ko lá sát meg ha la dó be mu ta tá sa. Ez te szi vi lá gos -
sá és egy ér tel mû vé, hogy a ju bi le u mi ju ta lom alap já ul szá -
mí tás ba ve he tõ idõ meg ál la pí tá sa kor a tör vényalkotó mely 
té nye zõk nek tu laj do ní tott meg ha tá ro zó je len tõ sé get,
vagy is azt, hogy ki és mi ért vál hat a ju bi le u mi ju ta lom ra
jo go sult tá. En nek vi szont az alkot mány elle nes diszk ri mi -
ná ció fenn ál lá sa vagy hi á nya meg ál la pí tá sá nál köz vet len
je len tõ sé ge van.

a) A bí rák, az ügyé szek, a bí ró sá gi és az ügyész sé gi
dol go zók elõ me ne te lé rõl és ja va dal ma zá sá ról  szóló
1990. évi LXXXVIII. tör vény (a továb biak ban: elsõ Bjt.)

már a rend szer vál tás évé ben – a mun ka vi szony tól el té rõ –
spe ci á lis sza bá lyo kat ál la pí tott meg az igaz ság szol gál ta -
tás ban dol go zók ra. A tör vényjavaslat in do ko lá sá ban fog -
lal tak sze rint a bí rói, ügyé szi fi ze té sek re ál ér té ké nek csök -
ke né se kö vet kez té ben tö me ges sé váló pá lya el ha gyás már
az igaz ság szol gál ta tás mû kö dõ ké pes sé gét ve szé lyez tet te.
El en ged he tet len né vált ezért a bí rák, ügyé szek, a bí ró sá gi,
ügyész sé gi dol go zók ja va dal ma zá sá nak ren de zé se az ál ta -
luk vég zett fe le lõs ség tel jes mun ká hoz iga zí tá sa, a ga ran -
tált elõ me ne te li rend szer be ve ze té se. Ez a tör vény ugyan
még nem hoz ta lét re a sui ge ne ris bí rói jog ál lást, ám az
igaz ság szol gál ta tást élet hi va tá sul vá lasz tó bí rák, ügyé szek 
és más igaz ság szol gál ta tá si dol go zók ré szé re egziszten -
ciális biz ton sá got, elõ re be lát ha tó élet pá lyát ga ran tált.

b) A ver seny szfé ra és a köz szfé ra el vá lasz tá sá ra a mun -
ka jog ban 1992-ben ke rült sor [jú li us 1-jén lé pett ha tály ba
az új Mun ka Tör vény köny ve, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.)
és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.)]. Ek kor je len t meg 
az elsõ Bjt.-t mó do sí tó 1992. évi LXV. tör vény, amely sze -
rint – fõ sza bály ként – a szol gá la ti idõt a ki ne ve zés nap já tól 
kel lett szá mí ta ni. Ugyan ak kor rész ben vagy egész ben
szol gá la ti idõ ként le he tett figye lembe ven ni a jogi szak -
vizs ga meg szer zé sé nek nap já tól a bí rói, az ügyé szi, a bí ró -
sá gi és ügyész sé gi tit ká ri ki ne ve zé sig a jogi ké pe sí tés hez
kö tött más mun ka kör ben el töl tött idõt. Ezen túl me nõ en
 kiváló mun ka vég zés ese tén a fõ sza bály ként figye lembe
nem vett egyéb idõt vagy an nak egy ré szét a szol gá la ti idõ -
be be le he tett szá mí ta ni. Mind eköz ben a bí rák változat -
lanul mun ka vi szony ban álló sze mé lyek ma rad tak. E stá tu -
su kon csak a bí ró sá gok ról  szóló 1972. évi IV. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 1993. évi XCI. tör vény vál toz ta tott, lét re -
hoz va 1993. no vem ber 3. nap já val a bí rói szol gá la ti
 viszonyt.

Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi
adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény (Üszt.)
ugyan csak a ju bi le u mi ju ta lom ra való jo go sult ság alap já ul
szol gá ló jog szer zõ idõ nek te kin ti a szol gá la ti vi szonyt,
ide ért ve a köz szol gá la ti il le tõ leg mun ka vi szonyt [meg je -
löl ve to váb bi fog lal koz ta tás jel le gû vi szo nyo kat is – 96.  §
(1) be kez dés]. A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény (Hszt.) köz vet ve ugyan csak el is me ri a mun ka vi -
szonyt a ju bi le u mi ju ta lom ra jo go sult sá got meg ala po zó
szol gá la ti idõ ré sze ként [328.  § (4) be kez dés]. Ha son ló
meg ol dást tar tal maz a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló
2001. évi XLV. tör vény (Kszt.) [259.  § (5) be kez dés].

Az Üszt. 1995. ja nu ár 1. nap ján lé pett ha tály ba. A tör -
vény ha tály ba lé pé se kor a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé -
gé nél fenn ál lott mun ka vi szony ügyész sé gi szol gá la ti
 viszonnyá ala kult át; az ügyész sé gi mun ka vi szony ban töl -
tött idõt ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ban töl tött idõ nek
kel lett te kin te ni.
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A Hszt. 1996. szep tem ber 1-jé vel vál tot ta fel a fegy ve -
res erõk és a fegy ve res tes tü le tek hi va tá sos ál lo má nyá nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1971. évi 10. tör vényerejû
ren de le tet. A tör vény hatályba lépése elõtt a tör vényerejû
ren de let ha tá lya alá tar to zó hi va tá sos ka to nák, ha tár õrök,
rend õrök és bün te tés-vég re haj tá si al kal ma zot tak fog lal -
koz ta tá sa mun ka vi szony ban tör tént.

c) Az elsõ Bjt. nem tar tal maz ta a ju bi le u mi ju ta lom
 intézményét. Ezt a jut ta tá si for mát a már fen tebb hivat -
kozott, a bí ró sá gi szer ve ze ti tör vényt mó do sí tó tör vény
 vezette be 1993. no vem ber 3. nap já val.

A sza bá lyo zást az 1997. ok tó ber 1-jén ha tály ba lépõ
a Bjt. szint e szó sze rint (tar tal mi lag tel je sen azo no san)
 átvette.

d) A ha tá lyos Bjt. a bí rói szol gá la ti vi szony ban töl tött
idõ szá mí tá sá ra vo nat ko zó an több – egy más tól el té rõ –
sza bályt tar tal maz. A 2.  § (1) be kez dés sze rint a bíró szol -
gá la ti vi szo nya ki ne ve zés sel jön lét re, a szol gá la ti vi szony
kez de te a ki ne ve zé si ok irat ban meg ha tá ro zott idõ pont.
A bíró alap il let mé nyé rõl  szóló egyik ren del ke zés (106.  §)
sze rint a szol gá la ti idõt ugyan csak a bí rói ki ne ve zés nap já -
tól kell szá mí ta ni. Ki mond ja azt is, hogy – az alap il let -
mény meg ál la pí tá sa szem pont já ból – szol gá la ti idõ ként
kell figye lembe ven ni a ki ne ve zés elõtt bí rói és ügyé szi
szol gá la ti vi szony ban töl tött idõt, to váb bá: a bí rói ki ne ve -
zés elõtt a jogi szak vizs gá hoz kö tött egyéb jog vi szony ban
vagy te vé keny ség gel el töl tött idõ a szol gá la ti idõ be rész -
ben vagy egész ben be szá mít ha tó.

3. Meg jegy zen dõ, hogy a köz szfé ra más te rü le te in is
elõ for dul el té rés a kü lön bö zõ jog szer zõ idõk szá mí tá sá -
ban. Így pél dá ul a Ktv. más-más idõ tar ta mo kat te kint re le -
váns nak at tól füg gõ en, hogy a köz szol gá la ti jog vi szony -
ban töl tött idõ rõl (ez a leg tá gabb) ju bi le u mi ju ta lom ról
vagy  éppenséggel vég ki elé gí tés rõl (ez utób bi ket tõ kü lön -
bö zõ mér ce alap ján ugyan, de szû keb ben ha tá roz za meg a
 beszámítható jog szer zõ idõt) van szó.

Két ség te len, hogy a Bjt. 114.  § (5) be kez dé se meg le he -
tõ sen tá gan von ja meg a bí rói szol gá la ti vi szony ba be szá -
mít ha tó idõ tar tam ha tá ra it, mert min den „al kal ma zot ti”
fog lal koz ta tás ra va la ha is irá nyult jog vi szony idõ tar ta mát
be szá mí ta ni ren de li. Ám lé nye gi leg ha son ló, csu pán egyes 
rész le tek ben el té rõ sza bá lyo zást tar tal maz nak a köz szfé ra
más szeg men se i ben fog lal koz ta tot tak ju bi le u mi ju ta lom ra
jo go sí tó ide jé nek szá mí tá sát meg ha tá ro zó egyéb tör -
vények (Ktv., Kjt., Üszt., Hszt., Kszt.) is.

En nek ma gya rá za tát a ju bi le u mi ju ta lom cél ja adja: ez
a jut ta tá si for ma a köz szol gá la tá ban el töl tött hosszú idõ
ho no rá lá sá ra szol gál (495/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH
2003, 1382, 1389.; 632/B/2002. AB ha tá ro zat ABH 2004,
1620, 1625.) Mint hogy pe dig a ko ráb ban már ír tak sze rint
[2. c) pont] a bí rák ra irány adó sza bá lyo zás 1993. no vem -
ber 3-tól ha tá lyos, s mind ezt meg elõ zõ en, mind pe dig
utóbb szü let tek ha son ló tar tal mú ren del ke zé sek, a jogal -
kotói cél és szán dék kö vet ke ze tes sé ge nyil ván va ló.

A ha tá lyos sza bá lyo zás vá zolt elõz mé nye i re is te kin tet -
tel az ál la pít ha tó meg, hogy a jog al ko tó cso port kép zõ
 ismérve a va la mely fog lal koz ta tá si jog vi szony ban ál lás
 ténye (az al kal ma zás) volt. Egyet ér tek en nél fog va a több -
sé gi ha tá ro zat azon meg ál la pí tá sa i val, me lyek sze rint
a jog al ko tó az al kal ma zot ti fog lal koz ta tott sá got te kin ti be -
szá mít ha tó nak a ju bi le u mi ju ta lom jog szer zõ ide jé be,
s nem ön ma gá ban a jogi pá lyán hu za mo sabb ide ig fenn ál ló 
te vé keny sé get kí ván ta mél tá nyol ni.

Egyet ér tek az zal a meg ál la pí tás sal is, hogy a ju bi le u mi
ju ta lom olyan jut ta tás, amely re sen ki nek nincs az Al kot -
mány ból fa ka dó ala nyi joga, ezért a jog al ko tó mér le ge lé si
joga igen szé les ab ban a kér dés ben, hogy te remt-e ilyen
jut ta tá si for mát és mi lyen fel té te lek kel. Ugyan csak egyet -
ér tek az zal, hogy e mér le ge lés nek a kor lát ját az Al kot -
mány ban meg ha tá ro zott alap jo gok vé del me, köz tük a hát -
rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal ma adja. Ön ma gá ban az sem 
je len t al kot má nyos sá gi prob lé mát, ha a tör vényhozó a
 jubileumi ju tal mat meg szün te ti. E kér dé sek rõl az Al kot -
mány bí ró ság nak a több sé gi ha tá ro zat ál tal idé zett dön té sei
ha son ló an szól nak. A több sé gi ha tá ro zat nak az em lí tett
meg ál la pí tá sok ból most le vont kö vet kez te té se i vel azon -
ban nem ér tek egyet.

4. A több sé gi ha tá ro zat sze rint a bí rói ki ne ve zés sel a
 bírói kar tag já vá váló sze mé lyek re egy sé ges sza bá lyok
 vonatkoznak, ide ért ve ja va dal ma zá su kat is. Eb bõl kö vet -
ke zõ en a ju bi le u mi ju ta lom jog szer zõ ide jé nek meg ál la pí -
tá sá hoz a ko ráb bi fog lal koz ta tá si idõk be szá mí tá sát elõ író
ren del ke zést a je len leg bí ró ként mû kö dõ va la mennyi bí ró -
ra mint ho mo gén cso port ra vo nat koz tat va kell vizs gál ni
ab ból a szem pont ból, hogy sér ti-e a hát rá nyos meg kü lön -
böz te tés ti lal mát.

A ju bi le u mi ju ta lom nak a több sé gi ha tá ro zat ál tal is el -
is mert cél ját figye lembe véve ál lás pon tom sze rint a hát rá -
nyos meg kü lön böz te tés ti lal ma meg sér té sé nek, il le tõ leg
az ilyen sé re lem hi á nyá nak meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló vizs -
gá lat so rán vég zett cso port kép zés nek (a ho mo gén cso port
meg ha tá ro zá sá nak) ez eset ben nem le het az alap ja ki zá ró -
lag a je len le gi „bí rói mi nõ ség”. A ju bi le u mi ju ta lom szem -
pont já ból a meg ha tá ro zó elem a köz szfé rá ban „al kal ma -
zot ti” vi szony ban (köz szol gá la ti jog vi szony, szol gá la ti
jog vi szony, köz al kal ma zot ti jog vi szony és mun ka vi -
szony) foly ta tott te vé keny ség. Fi gye lem mel arra, hogy a
köz szfé rá ban fog lal koz ta tot tak ra irány adó, ko ráb ban már
em lí tett jog sza bá lyok – így a Bjt. is – ugyan azon elv alap -
ján sza bá lyoz zák a ju bi le u mi ju ta lom jog szer zõ ide jé nek
szá mí tá sát, a „ho mo gén cso port ba” a köz szfé rá ban fog lal -
koz ta tot tak összes sé ge tar to zik.

E ho mo gén cso port kü lön bö zõ szak kép zett sé gû, sok fé le 
szak ér te lem mel ren del ke zõ és a köz szfé rá ban igen el té rõ
fel ada to kat el lá tó sze mé lyek bõl áll. E sze mé lyek kü lön bö -
zõ kri té ri u mok alap ján szám ta lan s azok szem pont já ból
ho mo gén cso port ba tar toz hat nak (ilyen le het a szak ér te -
lem, az is ko lai vég zett ség szint je, a vég zett mun ka jel le ge
stb.). A jog al ko tó a leg szé le sebb ér te lem ben vett cso port -
kép zõ kri té ri u mot vá lasz tot ta a ju bi le u mi ju ta lom ra jo go -
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sul tak meg ha tá ro zá sá nál: a köz szfé rá ban vég zett „al kal -
ma zot ti” mun kát s en nek idõ tar ta mát te kin ti a jog szer zõ
idõ be be szá mí tan dó nak.

Ilyen mó don ter mé szet sze rû leg ma rad nak ki a ju bi le u mi 
ju ta lom jog szer zõ ide jé nek szá mí tá sa kor azok az idõ sza -
kok, ame lyek ben az im már a köz szfé rá ban mû kö dõ sze -
mély (pl. bíró, köz tiszt vi se lõ) te vé keny sé ge, ha eset leg
kap cso lód ha tott is a köz szfé rá hoz, nem „mun ka vi szony -
sze rû” (al kal ma zot ti) fog lal koz ta tá son ala pult (pl. az in dít -
vány ban fel ho zott ügy vé di te vé keny ség). Mint hogy pe dig
a köz szfé rá ban fog lal koz ta tot tak ka te gó ri á it, a spe ci fi kus
fog lal koz ta tá si cso por tok ba tar to zók stá tu sát csak
1992-ben, il le tõ leg az azt kö ve tõ évek ben te rem tet ték meg
a jog sza bá lyok, s ko ráb bi fog lal koz ta tá si vi szo nyuk egy -
sé ge sen a mun ka vi szony volt, az ek ként mun ka vi szony ban 
töl tött idõ ugyan csak ter mé szet sze rû leg szá mít be a jubi -
leumi ju ta lom alap já ul szol gá ló jog szer zõ idõ be. A több -
ségi ha tá ro zat sze rint sem alkot mány elle nes, ha a jog al ko -
tó a ju bi le u mi ju ta lom ra való jo go sult sá got a köz szol gá lat -
ban tel je sí tett fo lya ma tos mun ka vég zés hez köti, mint aho -
gyan más kri té ri u mo kat is al kal maz hat na. Mind eb bõl az
kö vet ke zik, hogy ezen igen tág, ám a fen ti ek sze rint még is
 homogén cso port ban nem ál la pít ha tó meg hát rá nyos meg -
kü lön böz te tés azok kal szem ben, akik más ter mé sze tû
 tevékenység foly ta tá sa után lép tek át a köz szfé rá ba.

A fen ti ek bõl kö vet ke zõ en a Bjt. 114.  § (5) bekezdé -
sének a diszk ri mi ná ció ti lal ma meg sér té sét meg va ló sí tó
alkot mány elle nessége nem ál la pít ha tó meg, s ezért az
 indítvány el uta sí tá sá nak lett vol na he lye.

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

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

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Az Alkotmánybíróság
20/2006. (V. 31.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle nes -
ségének utó la gos vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé re irá -
nyu ló in dít vány tár gyá ban meg hoz ta az aláb bi

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Bün te tõ
Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény 366.  §
(1) be kez dé sé nek „vagy ri asz tó hírt ter jeszt,” szö veg ré sze
alkot mány elle nes, ezért azt a ha tá ro zat köz zé té te lé nek
nap já val meg sem mi sí ti.

A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény 366.  § (1) be kez dé se az aláb bi szö veg gel ma rad
 hatályban:

„366.  § (1) Aki há bo rú ide jén a ka to nák kö zött elé ge det -
len sé get szít, kis hi tû sé get kelt, bûn tet tet kö vet el, és egy
év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

2. Az Al kot mány bí ró ság el ren de li a Bün te tõ Tör vény -
könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény 366.  § (1) be kez dés
har ma dik for du la ta (ri asz tó hírt ter jeszt) alap ján lefoly -
tatott és jog erõs ha tá ro zat tal le zárt bün te tõ el já rá sok fe lül -
vizs gá la tát, amennyi ben az el ítélt még nem men te sült
a hát rá nyos jog kö vet kez mé nyek alól.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz in dít vány ér ke zett a Bün te tõ
Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vénynek (a továb -
biak ban: Btk.) a har ci szel lem bom lasz tá sa bûn tet tét
szank ci o ná ló 366.  § (1) be kez dé se egyik for du la tá nak al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tá val kap cso lat ban. Az in dít vá -
nyo zó ál lás pont ja sze rint a tör vényi tény ál lás „ri asz tó hírt
ter jeszt” for du la ta alkot mány elle nes, mert sér ti az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé se ál tal vé dett jog biz ton ság kö ve tel -
mé nyét, az alap ve tõ jo gok kor lá to zá sá nak ti lal mát ki mon -
dó 8.  § (1) és (2) be kez dé sét, va la mint a vé le mény nyil vá ní -
tás sza bad sá gát ol tal ma zó 61.  § (1) be kez dé sét.

Rész le tes in do ko lá sá ban ki fej tet te, hogy „a ‘ri asz tó hír’
fo gal ma el vont, vi szony la gos, ne he zen ér tel mez he tõ”,
mi több, a ka to nák kö zött el len té tes ha tás ki vál tá sá ra is
 alkalmas, mint ame lyet a jog al ko tó bün tet ni szán dé ko zott.
Ugyan ak kor a kö vet kez mé nyek szem pont já ból a tá ma dott
jog sza bály nem tesz kü lönb sé get sem a ri asz tó hír va ló ság -
tar tal ma, hi te les in for má ci ó ként tör té nõ ter jesz té se, sem a
ri asz tó hír ter jesz té sé nek ered mé nyes sé ge vagy ered mény -
te len sé ge kö zött. [Az „ered mé nyes” ma ga tar tást a (2) be -
kez dés ren de li sú lyo sab ban bün tet ni.] Az eb bõl fa ka dó
jog bi zony ta lan ság el len té tes az Al kot mány 2.  § (1) be kez -
dé sé vel.

A to váb bi ak ban az in dít vá nyo zó utalt arra, hogy bár az
Al kot mány 8.  § (4) be kez dé se rend kí vü li ál la pot vagy
szük ség ál la pot ese tén meg en ge di egyes alap ve tõ jo gok
gya kor lá sá nak fel füg gesz té sét vagy kor lá to zá sát, a tör -
vényi tény ál lás vi ta tott for du la ta ál ta lá nos ság ban, szük -
ség te le nül és arány ta la nul kor lá toz za a 61.  § (1) bekez -
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désébe fog lalt vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát. A har ci
szel lem bom lasz tá sá nak bûn tet te nem csak az Al kot mány
8.  § (4) be kez dé se sze rin ti ki vé te les hely zet ben bünte -
tendõ, ha nem – kö ze leb bi meg je lö lés nél kül – min den fé le
 háború ide jén. Ugyan ak kor a há bo rú fo gal ma nem azo nos
a rend kí vü li ál la pot fo gal má val, a ket tõ ugyan is nem fel té -
te le egy más nak. Ma gyar ka to na részt ve het há bo rú ban az
or szág ha tá ra in kí vül ak kor is, ha az or szág ban nincs rend -
kí vü li ál la pot. Ál lás pont ja sze rint: „To váb bá a rend kí vü li
ál la pot ide jén tör té nõ alap jo gi kor lá to zás nak is van nak
 határai. [...] a ka to nák vé le mény nyil vá ní tá sá nak [a tá ma -
dott tény ál lás ban fog lalt] mér té kû kor lá to zá sa még há bo rú
ide jén, a rend kí vü li ál la pot ki hir de té sé vel együtt sem
 fogadható el.”

Ér ve i re fi gye lem mel az in dít vá nyo zó kér te a Btk. 366.  § 
(1) be kez dé se tá ma dott for du la ta alkot mány elle nességé -
nek meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét.

II.

Az in dít vánnyal érin tett jog sza bá lyi ren del ke zé sek
a kö vet ke zõk:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -

tikus jog ál lam.”
„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -

he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

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

[...]
(4) Rend kí vü li ál la pot, szük ség ál la pot vagy ve szély -

hely zet ide jén az alap ve tõ jo gok gya kor lá sa – az
54–56.  §-ban, az 57.  § (2)–(4) be kez dé sé ben, a 60.  §-ban,
a 66–69.  §-ban és a 70/E.  §-ban meg ál la pí tott alap ve tõ
 jogok ki vé te lé vel – fel füg geszt he tõ vagy kor lá toz ha tó.”

„40/A.  § (1) A Ma gyar Hon véd ség alap ve tõ kö te les sé ge 
a haza ka to nai vé del me és a nem zet kö zi szer zõ dés bõl
 eredõ kol lek tív vé del mi fel ada tok el lá tá sa.

(2) A Rend õr ség alap ve tõ fel ada ta a köz biz ton ság és
a bel sõ rend vé del me.

(3) A Ha tár õr ség alap ve tõ fel ada ta az ál lam ha tár õr zé se, 
rend jé nek fenn tar tá sa.

[...]”
„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.

[...]”
„70/H.  § (1) A haza vé del me a Ma gyar Köz tár sa ság

min den ál lam pol gá rá nak kö te les sé ge.
(2) Rend kí vü li ál la pot ide jén vagy ha ar ról meg elõ zõ

vé del mi hely zet ben az Or szág gyû lés a je len lé võ kép vi se -
lõk két har ma dá nak sza va za tá val ha tá roz, a Ma gyar Köz -

tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del ke zõ, nagy ko rú ma -
gyar ál lam pol gár fér fi a kat – tör vény ben meg ha tá ro zot tak
sze rint – had kö te le zett ség ter he li. Aki nek lel ki is me re ti
meg gyõ zõ dé se a ka to nai szol gá lat tel je sí té sé vel össze -
egyez tet he tet len, pol gá ri szol gá la tot tel je sít.

[...]”

2. A Btk. ren del ke zé se:

„Harci szellem bomlasztása

366.  § (1) Aki há bo rú ide jén a ka to nák kö zött elé ge det -
len sé get szít, kis hi tû sé get kelt vagy ri asz tó hírt ter jeszt,
bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek mény

a) harc hely zet ben ka to nák elé ge det len sé gét vagy
egyéb kö te les ség sze gé sét vált ja ki,

b) a szol gá lat ra más je len tõs hát ránnyal jár.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság a 18/2000. (VI. 6.) AB ha tá ro -
za tá ban (a továb biak ban: Abh.) alkot mány elle nesnek
 minõsítette, s így meg sem mi sí tet te – a tá ma dott jog sza -
bály ban fog lalt ren del ke zés hez tar tal mi lag kö zel álló el kö -
ve té si ma ga tar tást mu ta tó – a Btk. 270.  §-ába üt kö zõ rém -
hír ter jesz tés tör vényi tény ál lá sát (ABH 2000, 119–133).

1.1. Az Abh. II. fe je zet 1. pont já ban az Al kot mány bí ró -
ság el vé gez te a rém hír ter jesz tés (a ré gi es ter mi no ló gia sze -
rint vész hír) sza bá lyo zás tör té ne ti fel dol go zá sát és nem zet -
kö zi össze füg gé sek tük ré ben is vizs gál ta a szám ba jö he tõ
el kö ve té si ma ga tar tá so kat, a tény ál lás sal vé dett jogi és
 elkövetési tár gya kat (ABH 2000, 117, 119, 124–127.).
A ha tá ro zat ban ki fej tett elem zé sét az Al kot mány bí ró ság
a je len ügy kap csán – a tá ma dott jog sza bá lyi ren del ke zés
spe ci a li tá sa i ra fi gye lem mel – az aláb bi ak sze rint tart ja
fenn, il let ve egé szí ti ki:

Az Abh. meg ál la pí tot ta, hogy a rém hír ter jesz tés tény ál -
lá sa ál tal vé dett jogi tár gyak köre a bûn cse lek mény nek az
1879. évi XL. tör vénycikkbe ik ta tott ki há gá si büntetõtör -
vénykönyvbe (a továb biak ban: Kbtk.) tör té nõ be ve ze té se
után fo ko za to san bõ vült. En nek so rán a vé dett jogi tár gyak 
közé a hon vé de lem, a had vi se lés ér de kei is be ke rül tek.

A hon vé de lem ér de ke it is sér tõ vész hír ter jesz tés tény ál -
lá sa mel lett rész ben a Kbtk.-t meg elõ zõ, rész ben az an nak
hatályba lépését köve tõen meg szü le tõ ka to nai büntetõtör -
vénykönyvek spe ci á lis tény ál lá sok ke re té ben is szank ci o -
nál tak a vész hír ter jesz tés el kö ve té si ma ga tar tá sa i val je len -
tõs ha son ló sá got mu ta tó (ese ten ként tar tal mi lag meg egye -
zõ), ám más jogi és el kö ve té si tár gya kat ve szé lyez te tõ
tény ál lá so kat. A vál to zó meg fo gal ma zá sú ren del ke zé sek
kö zös lé nye ge az volt, hogy bün tet ni ren del tek spe ci á lis
ka to nai kö rül mé nyek kö zött vagy ha di hely zet ben ta nú sí -
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tott olyan cse lek mé nye ket, ame lyek a ka to nák tól elvár -
ható, a ka to nai es kü jük sze rint ta nú sí tan dó ma ga tar tás ra,
s ezen ke resz tül a hadi ese mé nyek ala ku lá sá ra köz vet le nül
ked ve zõt len ki ha tás sal vol tak. Tény ál lá si elem ként rend -
sze rint sze re pelt még cél zat vagy ered mény is, en nek hi á -
nyá ban pe dig az el kö ve té si tár gyak és ma ga tar tá sok szû kí -
té se ha tá rol ta be a tény ál lás al kal maz ha tó sá gát. A szám ba
jö he tõ szank ci ók – a ka to nai élet vi szo nyok sa já tos sá ga i -
hoz is iga zod va – a cse lek mény tény le ges tár gyi sú lyát és
kö vet kez mé nye it figye lembe véve dif fe ren ci ált bün te tés
ki sza bá sát tett ék le he tõ vé.

1.2. Az oszt rák had se reg elsõ ka to nai büntetõtör -
vénykönyvét 25 éves elõ ké szü let és fo lya ma tos ér de mi
mun ka után el is mert jog tu dó sok ál tal ki bo csá tott „al kal -
mas sá gi vé le mény” bir to ká ban I. Fe renc Jó zsef csá szár
1855. ja nu ár 15-én szen te sí tet te. A kö zös had se reg re
 vonatkozóan ez a jog sza bá lyi szö veg ke rült ki hir de tés re az 
1868. évi XL. tör vénycikkel (a továb biak ban: Ktbtk.1.).
Ha tá lyát az 1868. évi XLI., il let ve az 1881. évi III., to váb -
bá az 1886. évi XX. tör vénycikkek ki ter jesz tet ték a
 magyar ki rá lyi hon véd ség re, a csend õr ség re s a népfel -
kelésre.

A Ktbtk.1. 7. pont ja gyá va ság cím szó alatt har ci hely -
zet tõl füg get le nül ren del te bün tet ni „azon har czos ál lo -
mány be li egyén” ma ga tar tá sát „aki bár csak sza vak vagy
je lek ál tal is oly ér zü le tet ta nú sí tott, mely má sok ban bá tor -
ta lan ság nak elõ idé zés re al kal mas”. Az „al kal mas ma ga tar -
tá so kat” a 7. pont IX. al pont ja pon to san kö rül ír ta.

A ka to nai bün te tõ tör vénykönyvrõl  szóló 1930. évi
II. tör vénycikk (a továb biak ban: Ktbtk.2.) szank ci o nál ta
a gyá va ság bûn tet tét. A bûn cse lek ményt el kö vet te: „aki
 ellenségeskedés al kal má val csüg ge teg sza va kat ejt vagy
ked ve zõt len ha di hí re ket ter jeszt, s e cse lek mé nyek va la -
me lyi ké vel más nak bá tor ta lan sá gát vagy en nek ve szé lyét
idé zi elõ.” A cse lek mény gon dat lan vál to za ta is bün te ten -
dõ nek szá mí tott (107.  § 3. pont, 108.  § 3. pont, 109.  §,
110.  §).

A ka to nai büntetõtör vénykönyv (sic!) élet be lép te té sé rõl 
és an nak a kö zön sé ges büntetõtör vények egyes ren del ke -
zé se i nek ez zel kap cso la tos mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé -
rõl  szóló 1930. évi III. tör vénycikk 80.  §-a a Ktbtk.2.-ben
fog lalt ma ga tar tá son túl, szub szi di á ri us cse lek mény ként
bün tet ni ren del te a há bo rú ide jén a had vi se lés sel kap cso -
lat ban el kö ve tett vész hír ter jesz té sét is.

A ka to nai bün te tõ tör vénykönyvrõl  szóló 1948. évi
LXII. tör vény 39.  §-a már fé le le lem kel tés cí mén szank ci o -
nál ta an nak az el kö ve tõ nek a cse lek mé nyét, aki há bo rú
ide jén – de csak a ha di hely zet tel kap cso lat ban – fé le lem -
kel tés re al kal mas hírt ter jesz tett.

A ha di ér de ket is ve szé lyez te tõ rém hír ter jesz tés a
 Magyar Nép köz tár sa ság Bün te tõ Tör vény köny vé rõl  szóló
1961. évi V. tör vény hatályba lépéséig po li ti kai, ezen be lül
pe dig az ál lam bel sõ biz ton sá ga el le ni bûn cse lek mény nek
szá mí tott. Az 1961. évi V. tör vény meg szün tet te a cse lek -
mény po li ti kai jel le gét, s rend szer ta ni, dog ma ti kai vál toz -
ta tá so kat haj tott vég re. En nek so rán ön ál ló fe je zet ben sza -

bá lyoz ta a ka to nai bûn cse lek mé nye ket, az el kö ve tõi mi nõ -
ség hez (ka to na és nem ka to na), il let ve to váb bi spe ci á lis
fel té te lek hez, más jogi és el kö ve té si tár gyak hoz kap cso ló -
dó an tar tal mi lag rész ben ha son ló ma ga tar tá sok ra is el té rõ
tör vényi tény ál lást és jog kö vet kez mé nye ket ál la pí tott
meg. A szer ke ze ti és tar tal mi át ala kí tás kö vet kez té ben a
bár ki ál tal el kö vet he tõ, a 218.  §-ban bün tet ni ren delt rém -
hír ter jesz tés bûn cse lek mé nyé nek vé dett jogi tár gya ként
csak a köz nyu ga lom és a gaz da sá gi hely zet sze re pelt.
A csak ka to na ál tal meg va ló sít ha tó 333.  §-ban har ci szel -
lem bom lasz tá sa cí mén a harc hely zet ben el kö ve tett
 rémísztõ hír ter jesz té sét szank ci o nál ta. En nek köz vet len
vé dett jogi tár gya a sze mé lyi ál lo mány tö ret len har ci kész -
sé ge, köz ve tett jogi tár gya a had se reg harc ké pes sé ge volt.

1.3. A sza bá lyo zá si mó dot il le tõ en ezt a meg ol dást
 követte a Btk. is, amely a 270.  §-ban – az Abh. következ -
tében – ma már csak a köz ve szély szín he lyén nagy nyil vá -
nos ság elõtt, bár ki ál tal el kö vet he tõ rém hír ter jesz tés vé -
dett jogi tár gyá nak a köz nyu gal mat te kin ti. A ka to nai bûn -
cse lek mé nyek kö zött, a Btk. 366.  §-a ma is ugyan azon el -
kö ve té si ma ga tar tá so kat szank ci o nál ja, mint az 1961. évi
V. tör vény 333.  §-a. To váb bi tény ál lá si elem ként azon ban
nem harc hely zet ben, ha nem a cse lek mény há bo rú ide jén
tör té nõ el kö ve té sét je lö li meg. A bûn cse lek mény vé dett
jogi tár gya a ka to nák har ci szel le me, amely an nak felté -
tele, hogy a ka to na szer ve zett har ci fel ada to kat ered mé -
nye sen hajt son vég re.

2.1. A Btk. XX. fe je ze té ben sza bá lyo zott ka to nai bûn -
cse lek mé nyek tet te se (ese ten ként köz vet len sér tett je) csak
ka to na le het. A tá ma dott tény ál lás a buj to ga tás vét sé gé hez
(357.  §) ha son ló an – a fe je zet ben sze rep lõ más bûn cse lek -
mé nyek hez ké pest – annyi ban spe ci á lis, hogy meg va ló su -
lá sa fel té te le zi to váb bi – a cse lek mény ben vét len – ka to -
nák „köz re mû kö dé sét”, mint hogy az el kö ve té si ma ga tar -
tás cím zett je is csak ilyen stá tu sú sze mély le het.

A bûn cse lek mény sze mé lyi ha tá lyát a Btk. 3–4.  §-ai, va -
la mint a ka to na fo gal mát kö rül író 122–122/B.  §-ai, il let ve
a 137.  § 18. pont ja együt te sen ha tá roz zák meg. E ren del ke -
zé sek bõl ki tû nõ en a ka to na fo gal ma két szint en vizs gá lan -
dó: egy részt a Btk. 122.  §-a alá esõ, a nem nem zet kö zi
 kötelezettségen ala pu ló jog sza bá lyok, más részt a Btk.
122/A–122/B.  §-ai sze rint figye lembe ve en dõ, tör vénnyel
ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dé sek tük ré ben.

Az elsõ cso port ba a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 21.  §-a, a ha tár õri -
zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi XXXII. tör vény
29.  §-a, a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
7.  §-a, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 85.  §-a, a fegy ve res szer vek hi va tá sos
 állományú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi 
XLIII. tör vény 332.  § (5) be kez dé se tar to zik. Ezek sze rint
a hon véd ség tény le ges ál lo má nyú, a Ha tár õr ség hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja, a rend õrség, a bün te -
tés-vég re haj tá si szer ve zet és a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag ja mi nõ sül ka to ná nak, 
s le het a cse lek mény tet te se.
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A má so dik cso port ra dön tõ en az 1999. évi CXVII. tör -
vénnyel ki hir de tett, az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai
kö zöt ti, fegy ve res erõ ik jog ál lá sá ról  szóló Meg ál la po dás -
hoz tör té nõ csat la ko zás ról, a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl,
va la mint a Meg ál la po dás hoz kap cso ló dó egyes jog sza bá -
lyok mó do sí tá sá ról  szóló nem zet kö zi szer zõ dés (a nem zet -
kö zi meg ne ve zés re te kin tet tel a továb biak ban: NATO
SOFA) I. cik ké nek a) pont ja vo nat ko zik. Fi gye lem be
 veendõ to váb bá az 1995. évi CII. tör vénnyel ki hir de tett, az 
Észak-at lan ti Szer zõ dés ré szes ál la mai és a „Bé ke part ner -
ség” más részt ve võ ál la mai kö zöt ti, fegy ve res erõ ik jog ál -
lá sá ról  szóló Meg ál la po dás és an nak Ki egé szí tõ Jegy zõ -
köny ve meg erõ sí té sé rõl és ki hir de té sé rõl  szóló egyez -
mény (a továb biak ban: Bé ke part ner ség egyez mény) mel -
lék le te I. cik ké nek a) pont ja is. Ezek alap ján – meg ha tá ro -
zott kö rül mé nyek kö zött – a szol gá la ti fel adat kö zös el lá tá -
sa kor a szö vet sé ges és a bé ke part ner ség ben részt  vevõ
fegy ve res erõ szá raz föl di, ha di ten ge ré sze ti vagy lé gi e re jé -
hez tar to zó, a szö vet sé ges fegy ve res erõ ál la ma rend -
õrségének, il let ve pol gá ri vé del mi szol gá la tá nak tag ja,
más ál lam ka to ná ja, a más ál lam rend õrségének, il le tõ leg
pol gá ri vé del mi szol gá la tá nak tag ja is ka to ná nak tekin -
tendõ.

A bûn cse lek mény tet te se ként (fõ sza bály ként) azon ban
– a 122.  § (4) be kez dé sé nek, to váb bá a szö vet sé ges had -
erõk együtt mû kö dé sét sza bá lyo zó két- és több ol da lú szer -
zõ dé sek nek is min tá ul szol gá ló, az 1999. évi CXVI. tör -
vénnyel ki hir de tett, az Észak-at lan ti Szer zõ dés alap ján fel -
ál lí tott nem zet kö zi ka to nai pa rancs nok sá gok jog ál lá sá ról,
Pá rizs ban, 1952. au gusz tus 28-án ké szült Jegy zõ könyv höz 
tör té nõ csat la ko zás ról és a Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl
 szóló nem zet kö zi szer zõ dés III. Cikk. 1. pont ja a) pont já -
nak, a IV. cikk a) pont já nak, to váb bá a nemzet közi bûn -
ügyi jog se gély rõl  szóló, az 1996. évi XXXVIII. tör vény
5.  § (1) be kez dés b) pont já nak az egy be ve té sé bõl kö vet ke -
zõ en – a szö vet sé ges fegy ve res erõ ka to ná ja még sem jö het
szá mí tás ba. Ez alól a fen tebb ki fej tet tek sze rint ki vé telt te -
remt a NATO SOFA és a Bé ke part ner ség egyez mény. A
szö vet sé ges fegy ve res erõ tag ja – min den ki más hoz, így a
Btk. alap ján ka to ná nak nem mi nõ sü lõ sze mély hez ha son -
ló an – le het vi szont ré sze se a cse lek mény nek.

2.2. A tá ma dott tény ál lás ban sze rep lõ há bo rú fo gal ma
– össz hang ban az Al kot mány ren del ke zé se i vel – a Btk.
alap ján egy részt sem tér ben, sem idõ ben nem szû kül a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le tén zaj ló ese mé nyek re, más részt a
kül föl di had mû ve le ti te rü le ten a ma gyar ka to na har ci te vé -
keny ség be tör té nõ be ve tés nél kül is há bo rú ban részt ve võ -
nek mi nõ sül [Al kot mány 19.  § (3) be kez dés g) és h) pont ja, 
va la mint i) pont já nak elsõ és má so dik for du la ta, 19.  §
(3) be kez dés j) pont ja, Btk. 137.  § 10. és 19. pont ja].
Ugyan ak kor a Btk. – a konk rét bûn cse lek mé nyek el kö vet -
he tõ sé ge szem pont já ból – kö rül írás sal szû kí ti is az Al kot -
mány ban sze rep lõ rend kí vü li ál la pot, szük ség ál la pot
 fogalmát, s meg sem em lí ti az Al kot mány 8.  § (4) bekez -
désében mind ezek kel egyen ran gú ként meg ha tá ro zott ve -
szély hely zet ka te gó ri át.

2.3. A ri asz tó hír fo gal mát, „mi nõ sé gi” kri té ri u ma it a
Btk. nem ha tá roz za meg. Ebbe a kör be tar to zik min den
olyan köz lés, amely al kal mas le het arra, hogy a ka to nák
kö zött a ri a da lom kü lön bö zõ fo ko za ta it: a nyug ta lan sá got,
az ijedt sé get, a fé lel met, a ré mü le tet, a ret te ne tet ki vált sa,
vagy bal jós kö vet kez te té sek le vo ná sá nak, a ki lá tás ta lan -
ság ér zé sé nek táp ta la já vá vál jék. A min den meg szo rí tás
nél kül al kal ma zott „ri asz tó” jel zõ foly tán az ilyen hír bár -
mi re vo nat koz hat. Így pél dá ul utal hat köz vet ve vagy köz -
vet le nül a ha di hely zet re, az ala ku la tok harc ké szült sé gé re,
a fegy ver zet mi nõ sé gé re, a fel ké szült ség szint jé re, az után -
pót lás ra, az el len sé ges csa pa tok ma ga tar tá sá ra, le he tõ sé -
ge i re, il let ve más ha son ló, a ka to nák hely ze tét, ál la po tát,
har ci mo rál ját, ki tar tá sát köz vet le nül érin tõ kö rül mény re.
Ép pen így szól hat a ha zai vagy nem zet kö zi po li ti kai, tár sa -
dal mi, gaz da sá gi ese mé nyek rõl, a ci vil la kos ság ál la po tá -
ról, ka to nai ak ci ók vagy a csa pa tok ál la po tá nak kül sõ
meg íté lé sé rõl is.

A bû nös ség meg ál la pít ha tó sá ga szem pont já ból vi szont
ér dek te len, ha a ri asz tó hír a té nye ket il le tõ en meg fe lel a
va ló ság nak, tárgy sze rû köz lést, tá jé koz ta tást, tar tal mi lag
va lót lan ál lí tást, alap ta lan hí resz te lést vagy akár a való
 tények el fer dí té sét fog lal ja ma gá ban. Az is csu pán a tá ma -
dott tény ál lás cí mé bõl – és nem szö ve ge zé sé bõl – ál la pít -
ha tó meg, hogy a ri asz tó hír köz lé se és a ka to nák har ci
szel le mé nek ál la po ta kö zött kell fenn áll nia va la mi lyen
oko za tos sá gi kap cso lat nak. Az ön ma gá ban is ér tel me zést
igény lõ har ci szel lem fo gal mát sem a Btk., sem a jog gya -
kor lat, sem pe dig az ok ta tást cél zó iro da lom nem ha tá roz za 
meg. Ez a kö rül mény a ri asz tó hír meghatározhatatlan -
ságát to vább fo koz za.

2.4. A ri asz tó hír köz lé sé nek mód ja ugyan csak in dif fe -
rens, erre néz ve a Btk. szin tén nem tar tal maz sem mi lyen
irány mu ta tást. Így tör tén het szó ban, írás ban, rá uta ló ma ga -
tar tás sal, köz vet le nül vagy hír köz lé si esz köz igény be vé te -
lé vel.

A tör vény nem kí ván ja meg azt sem, hogy a ri asz tó hír -
rõl na gyobb lét szá mú ka to na sze rez zen tu do mást. A tá ma -
dott tény ál lás szó hasz ná la tá ból és to váb bi fel té te le ket
 jelentõ tény ál lá si ele mek hi á nyá ból kö vet ke zõ en a cse lek -
mény meg va ló sul, ha mind össze két ka to na elõtt is mert té
vá lik az ál lí tás. A tu do más szer zés nek nem kell egy ide jû leg 
tör tén nie és a ka to nák nak nem kell azo nos har ci egy ség hez 
sem tar toz ni uk. A 2.1. pont ban ki fej tet tek re (a ka to na
 fogalma) fi gye lem mel a hír cím zett jé nek a ma gyar had erõ
ál lo má nyá ba sem kell tar toz nia és a kö zös kon tin gen sen
be lül sem kell azo nos pa rancs nok ság alatt szol gál nia.

2.5. A bûn cse lek mény ugyan csak szán dé ko san kö vet -
he tõ el, ám meg va ló sí tá sá hoz az es he tõ le ges szán dék is
ele gen dõ. A cél zat nem tény ál lá si elem. Amennyi ben a
ma ga tar tás cél za tos, az el kö ve tõ a Btk. 146.  §-ában meg -
ha tá ro zott el len ség tá mo ga tá sá nak bûn tet te cí mén vo nan -
dó fe le lõs ség re. A tet tes mo tí vu ma (el ke se re dett ség,
 reménytelenség, két ség be esés, ha ra g, düh, kol la bo ráns
 indíttatás, sa ját vagy má sok biz ton sá gá nak fél té se stb.)
ugyan csak kö zöm bös. Te kint ve, hogy a ri asz tó hír ter jesz -
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té se ve szé lyez te té si bûn cse lek mény, alap eset ben ugyan -
csak nincs je len tõ sé ge an nak, hogy a tet tes cse le ke de te
tény le ge sen ki fej tett-e va la mi lyen ha tást akár az ala ku lat,
akár a ri asz tó hír rõl ér te sült ka to nák ma ga tar tá sá ra, vagy
va la mi lyen szint en be fo lyá sol ta-e a fel ada tok el vég zé sé -
nek ered mé nyes sé gét.

IV.

1. A Btk. 366.  § (1) be kez dé sé nek tá ma dott for du la ta az 
Al kot mány 61.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vé le -
mény nyil vá ní tá si sza bad ság nak a jog rend szer leg sú lyo -
sabb esz kö zé vel, a bün te tõ jo gi szank ci ó val tör té nõ kor lá -
to zá sát je len ti.

Az Al kot mány bí ró ság a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá -
gá nak al kot má nyos tar tal mát a 36/1994. (VI. 24.) AB ha tá -
ro za tá ban fog lal ta össze. E sze rint: „Az Al kot mány a vé le -
mény nyil vá ní tá si sza bad ság meg fo gal ma zá sá nál nem tesz
ki fe je zett kü lönb sé get tény köz lés és ér ték íté let kö zött. [...] 
A vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga ezért ál ta lá ban min -
den fé le köz lés sza bad sá gát ma gá ban fog lal ja, még pe dig
füg get le nül a köz lés mód já tól és ér té ké tõl, er köl csi mi nõ -
sé gé tõl és több nyi re va ló ság tar tal má tól is. Ön ma gá ban
 valamely tény köz lé se is vé le mény nek mi nõ sül het, hi szen
ma gá nak a köz lés nek a kö rül mé nyei is tük röz het nek vé le -
ményt, azaz a vé le mény nyil vá ní tás al kot má nyos alap jo ga
nem kor lá to zó dik csu pán ér ték íté le tek re.” (ABH 1994,
219, 230.) Az Abh.-ban rá mu ta tott arra is, hogy „Az
 Alkotmány a sza bad kom mu ni ká ci ót – az egyé ni ma ga tar -
tást és tár sa dal mi fo lya ma tot – biz to sít ja. Eb ben a procesz -
szusban he lye van min den vé le mény nek, jó nak és ká ros -
nak, kel le mes nek és sér tõ nek egy aránt – kü lö nö sen azért,
mert maga a vé le mény mi nõ sí té se is e fo lya mat ter mé ke.”
(ABH 2000, 117, 121.)

1.1. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban az alap jog
kor lá to zá sa al kot má nyos sá gá nak meg íté lé se min den eset -
ben a szük sé ges ség-ará nyos ság teszt je alap ján tör té nik.
En nek so rán az Al kot mány bí ró ság eset rõl eset re ál la pít ja
meg, hogy a tá ma dott jog sza bály meg ho za ta la so rán a tör -
vényhozónak volt-e al kot má nyo san el is mer he tõ kény -
szerû oka az alap jog kor lá to zá sá ra, an nak sú lya arány ban
áll-e az el ér ni kí vánt cél lal, il let ve a cél el éré sé re al kal mas
leg eny hébb esz közt al kal maz ta-e a jog al ko tó [pl. 30/1992. 
(V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167, 171.; 36/1994.
(VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 219, 228.; 56/1994.
(XI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 312, 313.; 12/1999.
(V. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 106, 112.; Abh., ABH
2000, 117, 129.].

A kor lá toz ha tó ság fel té te le it az Abh.-ban ki fej tet tek
sze rint a ma gyar ál lam ra kö te le zõ egyez mé nyek, így az
1976. évi 8. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett Pol gá ri és
Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya (a továb -
biak ban: Egyez ség ok mány), va la mint az em ber i jo gok és
az alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló, az 1993. évi
XXXI. tör vénnyel ki hir de tett Egyez mény (a továb biak -

ban: Em ber i Jo gok Eu ró pai Egyez mé nye) ha tá roz zák meg. 
A ha tá ro zat össze fog la ló an rá mu ta tott, hogy e fel té te lek
kö zött a köz rend, a köz biz ton ság vé del me, a za var gás
meg elõ zé se sze re pel. Mind két nem zet kö zi do ku men tum
fi gyel mez tet to váb bá arra, hogy a vé le mény nyil vá ní tás
 szabadsága kö te le zett sé gek kel és fe le lõs ség gel jár, így azt
a nem ze ti tör vényhozás a de mok ra ti kus tár sa da lom ban
 elismert és szük sé ges alak sze rû sé gek nek, fel té te lek nek és
kor lá toz ha tó ság nak vet he ti alá. A kor lá to zás le het sé ges
okai és cél jai kö zött em lí tik nem zet biz ton sá gi ér de ket, a
te rü le ti in teg ri tást, a köz biz ton sá got, a za var gást, a bûn -
cse lek mé nyek meg elõ zé sét, a köz egész ség és az er köl -
csök, va la mint má sok jó hír ne vé nek vagy jo gai vé del mét,
a bi zal mas in for má ció köz lé sé nek meg aka dá lyo zá sát, a
 bíróságok te kin té lyé nek és pár tat lan sá gá nak fenn tar tá sát
(rész le te sen: Abh., ABH 2000, 117, 125–127.).

Az Abh. ele mez te az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá -
nak gya kor la tát is. Összeg zé sé ben meg ál la pí tot ta, hogy a
Bí ró ság a kor lá toz ha tó ság alap já ul há rom együt tes fel té telt 
kö ve tel meg. A meg szo rí tá so kat kel lõ pon tos ság gal olyan
meg fo gal ma zás ban kell tör vénybe fog lal ni, hogy min den
ál lam pol gár nak mód ja le gyen éssze rû mér ték ben elõ re lát -
nia ma ga tar tá sa kö vet kez mé nye it. Ezen túl me nõ en a kor -
lá to zás nak va la mi lyen, de mok ra ti kus tár sa da lom ban szük -
sé ges in téz ke dés nek kell mi nõ sül nie és tör vényes célt kell
szol gál nia. Mind azon ál tal a Bí ró ság a kor lá to zó in téz ke -
dé sek szük sé ges sé gé nek meg íté lé sé ben szé les mozgás -
teret biz to sít az ál la mok nak (rész le te sen: Abh., ABH
2000, 117, 125–127.).

1.2. A vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá nak bün te tõ jo gi 
esz kö zök kel tör té nõ kor lá toz ha tó sá gá ról az Alkotmány -
bíróság szin tén szá mos eset ben ki fej tet te ál lás pont ját.

A 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat ál ta lá nos ér vénnyel
le szö gez te, hogy a vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság nak a
bün te tõ jog esz kö ze i vel tör té nõ kor lá to zá sa al kot má nyos -
sá gá nak meg íté lé sé nél „ér vé nye sül nie kell a bün te tõ jog
egész rend sze ré re vo nat ko zó al kot má nyos kö ve tel mé -
nyek nek is”. A vizs gá lat tár gya az, hogy az adott tény ál lás -
ban le írt ma ga tar tás ese tén el ke rül he tet le nül szük sé ges-e a
vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá nak kor lá to zá sa, s an nak
mér té ke meg fe lel-e az ará nyos ság kö ve tel mé nye i nek. Ez
utób bi kör ben ér té ke len dõ, hogy az el ér ni kí vánt cél hoz a
bün te tõ jog szük ség kép pen sú lyo san jog kor lá to zó esz köz -
rend sze ré nek igény be vé te le ál ta lá ban, ezen be lül a konk -
rét tény ál lás ese tén, szük sé ges- és meg fe le lõ-e (rész le te -
sen: ABH 1992, 167, 172.).

Az ide vo nat ko zó ha tá ro za tok tar tal maz zák to váb bá,
hogy az Al kot mány 61.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt sza bad
vé le mény nyil vá ní tás hoz való jog olyan alap jog, amely a
vé le ményt ér ték- és igaz ság tar tal má ra te kin tet nél kül védi.
Nem csu pán ala nyi jog, ha nem a sza bad véleménynyil -
vánítás ga ran ci á ja is, amely ma gát a vé le mény nyil vá ní tás
le he tõ sé gét ol tal maz za. Kö vet ke zés kép pen e sza bad ság -
jog nak csak kül sõ kor lá tai van nak, s csak „ke vés jog gal
szem ben kell en ged nie”. A kor lá toz ha tó ság meg íté lé sé re
vo nat ko zó szük sé ges sé gi – ará nyos sá gi teszt alap ján el té rõ 
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mér ce ér vé nye sül azon ban, ha a vé le mény nyil vá ní tás sza -
bad sá ga az em ber i mél tó ság gal, mint ál ta lá nos sze mé lyi -
sé gi jog ként meg ha tá ro zott anya jog gal üt kö zik, mint ha
 további alap jo gok kal ke rül sor kol lí zi ó já ra. Ezen túlme -
nõen a vé le mény nyil vá ní tá si sza bad sá got „kor lá to zó tör -
vénynek na gyobb a sú lya, ha köz vet le nül má sik ala nyi
alap jog ér vé nye sí té sé re és vé del mé re szol gál, ki sebb, ha
ilyen jo go kat csa kis mö göt te sen, va la mely ‘in téz mény’
köz ve tí té sé vel véd, s leg ki sebb, ha csu pán va la mely el vont 
ér ték ön ma gá ban a tár gya.” [Rész le te sen: pl. 30/1992.
(V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167, 179.; 36/1994.
(VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 219, 223.; 12/1999.
(V. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 106, 111.; 13/2000.
(V. 12.) ABH 2000, 61, 66–67.; 14/2000. (V. 12.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2000, 83, 90, 94.; 18/2004. (V. 25.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2004, 303, 308–309.; va la mint az Abh., ABH
2000, 117, 121–123, 127.]

2. A szük sé ges sé gi-ará nyos sá gi teszt ki in du ló pont ja az 
Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se, amely az alap ve tõ jo gok
 lényeges tar tal má nak kor lá toz ha tat lan sá gát mond ja ki.
Ugyan ak kor az Al kot mány 8.  § (4) be kez dé se az ott ne ve -
sí tett ese tek ben, a fel so rolt alap jo gok ki vé te lé vel le he tõ vé
te szi az alap ve tõ jo gok gya kor lá sá nak kor lá to zá sát vagy
fel füg gesz té sét. Ilyen tar tal mú in téz ke dés re rend kí vü li
 állapotban, szük ség ál la pot ban (azaz a Btk. ál tal kö rül írt
há bo rús hely zet ide jén) s ezen fe lül a csak az Al kot mány -
ban ne ve sí tett ve szély hely zet ben ke rül het sor.

A már hi vat ko zott Egyez ség ok mány 19. cik ké nek
b) pont ja a sza bad vé le mény nyil vá ní tás jo gát – a je len fe je -
zet 1.1. pont já ban fel so rol ta kon kí vül – az ál lam biz ton ság
okán is kor lá toz ha tó nak íté li. A há bo rú val össze füg gés ben 
a 20. cikk a há bo rús pro pa gan da tör vényi ti lal má nak kö te -
le zett sé gét írja elõ a szer zõ dõ fe lek szá má ra. A 4. cikk a
nem zet lé tét fe nye ge tõ és hi va ta lo san ki hir de tett szük ség -
ál la pot ide jé re en ge di meg, hogy az ál la mok el tér je nek az
Egyez ség ok mány ban vál lalt kö te le zett sé ge ik tõl. Hang -
súlyozza azon ban, hogy az el té rés csak az adott hely zet
 által szi go rú an meg kö ve telt mér té kû in téz ke dé sek ben áll -
hat, s az adott ál lam ha la dék ta la nul kö te les er rõl tá jé koz -
tat ni az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek Fõ tit ká ra út ján
az egyez mény ben ré szes ál la mo kat.

A ki fej tet tek hez ha son ló an az Em ber i Jo gok Eu ró pai
Egyez mé nye 15. cik ke há bo rú vagy a nem zet lé tét fe nye -
ge tõ más rend kí vü li ál la pot ese tén biz to sít ja az ál lam szá -
má ra az Egyez mény tõl tör té nõ el té rés le he tõ sé gét. Ki -
mond ja azon ban, hogy in téz ke dé sek meg té te lé re csak
 akkor van le he tõ ség, ha ezek nem el len té te sek az ál lam
egyéb nem zet kö zi jogi kö te le zett sé ge i vel, s a meg tett lé pé -
sek csak olyan mér té kû ek le het nek, ame lye ket a hely zet
fel tét le nül meg kí ván. A jo gok kor lá to zá sá ról és en nek
oka i ról az Eu ró pa Ta nács Fõ tit ká rát tel jes kö rû en kell tá jé -
koz tat ni. A 18. cikk tar tal maz za, hogy a jo gok és sza bad sá -
gok kor lá to zá sa it nem le het más cél ra al kal maz ni, mint
ame lyet az Egyez mény meg en ged.

3.1. A tör vényhozót az Al kot mány nem zár ja el at tól,
hogy ki vé te les hely ze tek re (mint ami lyen a rend kí vü li és a

szük ség ál la pot vagy ve szély hely zet) fel ké szül ve az alap -
ve tõ jo gok gya kor lá sát érin tõ elõ ze tes sza bá lyo kat al kos -
son. Ezek nek az abszt rakt tény ál lá sok nak is meg kell
azon ban fe lel ni ük az Al kot mány to váb bi ren del ke zé se i -
nek.

A kor lá to zás szük sé ges sé gé rõl és ará nyos sá gá ról  szóló
dön tés min dig a kö rül mé nyek tõl függ. A meg íté lés ben a
kor lá to zás tár sa dal mi lag el is mert cél ja mel lett – töb bek
kö zött – sze re pe van an nak, hogy a kor lá to zás alá esõ alap -
jog gal szem ben áll-e más alap jog, s ha igen, ez utób bi
 érvényesüléséhez mennyi ben el en ged he tet len a lé nye ges
tar ta lom érin té se. A gya kor lat kö vet ke ze tes ab ban is, hogy
más a mér ce ak kor, ha a kor lá to zás ra ke vés bé szi go rú esz -
kö zök al kal ma zá sát le he tõ vé tévõ jog ágak ren del ke zé sei
út ján ke rül sor, mint ha a jog al ko tó az ul ti ma ra ti ot je len tõ
bün te tõ jog sú lyos kor lá to zó és szank ci o ná ló esz köz rend -
sze rét ve szi igény be. A kor lá to zás nem je lent he ti az alap -
jog gya kor lá sá nak tel jes el le he tet le ní té sét, ugyan ak kor az
egyéb ként még a szi go rú al kot má nyos vé de lem alatt álló
alap jogok (pl. sze mé lyi sza bad ság hoz való jog) büntetõ -
jogi esz kö zök kel tör té nõ kor lá to zá sa sem ki zárt.

3.2. A ki fej tet tek re fi gye lem mel a Btk. 366.  § (1) be -
kez dé se III. for du la tá nak vizs gá la ta kor az Al kot mány bí ró -
ság nak el sõ ként ab ban kel lett ál lást fog lal nia, hogy a 8.  §
(4) be kez dé sé re ala pít va a jog al ko tó nak az alap ve tõ jog
 lényegére vo nat ko zó kor lá to zó ér vé nyû dön té se kor meg -
volt-e a kel lõ al kot má nyos alap ja, vagy is az szük sé ges-e.

A tá ma dott tény ál lás vi ta tott ren del ke zé se a köz lés sza -
bad sá gá nak kor lá to zá sát az Al kot mány 8.  § (4) bekez -
désében fog lalt egyes ese tek ben, il let ve a Btk. 137.  §
10. pont ja, il let ve 122/B.  §-a ál tal ez zel egyen ér té kû vé
ava tott hely ze tek ben te szi le he tõ vé.

A kor lá to zás szo ros össze füg gés ben áll az Al kot mány
40/A.  § (1) be kez dé sé ben és 70/H.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lalt al kot má nyos fel ada tok kal és kö te le zett sé gek kel. Az
elõb bi haza ka to nai vé del mét és a nem zet kö zi kö te le zett -
ség bõl ere dõ vé del mi fel ada tok el lá tá sát a Ma gyar Hon -
véd ség fel ada tá vá te szi. Az utób bi a haza vé del mét min den 
ál lam pol gárt ter he lõ al kot má nyi kö te le zett ség ként ha tá -
roz za meg.

Az alap jog gya kor lá sá nak kor lá toz ha tó sá ga, sõt fel füg -
gesz té se te kin te té ben az Al kot mány 8.  § (4) be kez dé sé ben
kö rül írt hely ze tek min den kép pen al kot má nyo san el is mert
szük sé ges sé gi okok. A kor lá to zás al kot má nyos cél ját
 pedig az Al kot mány to váb bi ren del ke zé sei, így a 40/A.  §
(1) be kez dé se és a 70/H.  § (1) be kez dé sei ad ják meg. Az
Abh.-ban az Al kot mány bí ró ság le szö gez te, hogy az ott
vizs gált ma ga tar tás kap csán is elõ for dul hat nak olyan ese -
tek, ami kor – a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét is ki elé gí tõ
meg fo gal ma zás ban tör vénybe ik ta tott disz po zí ci ó val – a
rém hír ter jesz tés egyes tí pu sa i nak bün te ten dõ vé nyilvání -
tása le het sé ges. Ezek kö zött em lí tet te a há bo rút, mint az
Al kot mány 8.  § (4) be kez dé sé nek meg íté lé se alá tar to zó
ese tet (ABH 2000, 117, 130.).

A Btk. ál tal kö rül írt, de az Al kot mány 8.  § (4) be kez dé -
sé nek ha tá lya alá is esõ hely ze tek ben az al kot má nyos
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 védelem alatt álló fel adat és kö te le zett ség ki kény sze rí té se
meggyõ zõ en iga zol ja, hogy en nek ér de ké ben nem fel tét le -
nül szük ség te len és arány ta lan a bün te tõ jo gi esz kö zök
igény be vé te le sem. Kö vet ke zés kép pen az, hogy há bo rú
ide jé re a har ci szel lem bom lasz tá sá ra al kal mas ma ga tar tá -
sok ra, köz tük bi zo nyos hí rek nek a ka to nák kö zött tör té nõ
ter jesz té sé re a jog al ko tó bün te tõ jo gi ti lal ma kat ál lít fel, a
há bo rú ter mé sze té bõl és a ka to nák nak a há bo rú ban ját szott 
sze re pé bõl kö vet ke zõ en szük ség te len nek sem mi kép pen
nem mi nõ sít he tõ.

4.1. Mind ez azon ban még nem te szi in do ko lat lan ná az
ará nyos ság kér dé sé nek vizs gá la tát.

Az Al kot mány bí ró ság az al kot má nyos vé de lem alatt
álló vé le mény nyil vá ní tás alap jo gá nak kor lá toz ha tó sá gá ra
az ará nyos ság te kin te té ben ön ál ló rend szert dol go zott ki.
Az alap jog lé nye ges tar tal mát érin tõ tör vények rendel -
kezéseit min dig meg szo rí tó an kell ér tel mez ni. Ezen be lül
is – kü lö nös te kin tet tel egy ma ga tar tás bün te ten dõ vé nyil -
vá ní tá sá ra – min den eset ben vizs gál ni kell, hogy a „kom -
mu ni ká ci ós anya jo got” kor lá to zó tör vény má sik alap jo got
köz vet le nül vagy csu pán va la mely in téz mény köz ve tí té sé -
vel véd, s leg ki sebb a sú lya ak kor, ha csu pán va la mely
 elvont ér ték (pl. köz nyu ga lom) a vé de lem tár gya [rész le te -
sen pl. 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167,
170–171, 176, 178.; 37/1992. (V. 10.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 227, 229, 231.; Abh., ABH 2000, 177, 121–123.].
En nél fog va a bün te tõ jo gi esz kö zök igény be vé te lé re csak a 
bün te tõ jo gi dog ma ti ka szem pont já ból is kel lõ en ha tá ro -
zott és konk rét, a jog biz ton ság al kot má nyi kö ve tel mé nyét
ki elé gí tõ tör vényi tény ál lás mel lett van mód.

4.2. Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban meg ál la pí tot ta, 
hogy a rém hír ter jesz tés – a hír „mi nõ sé gi jel lem zõi” te kin -
te té ben a je len leg vizs gált ren del ke zés nél a meg sem mi sí -
té se elõtt is jó val rész le te seb ben ki dol go zott – diszpozí -
ciója nem fe lel t meg az al kot má nyos bün te tõ jog for mai
kö ve tel mé nye i nek. Rá mu ta tott, hogy: „Az al kot má nyos
bün te tõ jog for mai kri té ri u mai szo ro san össze függ nek az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben nor ma tí van meg ha tá ro -
zott jog ál la mi ság ból le ve ze tett jog biz ton ság kö ve tel mé -
nye i vel [v. ö.: 11/1992. (III. 5.) AB ha tá ro zat – ABH 1992, 
77, 84, 91–92.]” (ABH 117, 130–131.). „Az al kot má nyos
bün te tõ jog kö ve tel mé nyei sze rint a bün te tõ jo gi szank ció
ki lá tás ba he lye zé sé vel ti lal ma zott ma ga tar tást le író disz -
po zí ci ó nak ha tá ro zott nak, kö rül ha tá rolt nak, vi lá go san
meg fo gal ma zott nak kell len nie. Al kot má nyos sá gi kö ve -
tel mény a vé dett jog tárgy ra és az el kö ve té si ma ga tar tás ra
vo nat ko zó tör vényhozói aka rat vi lá gos ki fe je zés re jutta -
tása. Egy ér tel mû üze ne tet kell tar tal maz nia, hogy az egyén 
mi kor kö vet el bün te tõ jo gi lag szank ci o nált jog sér tést.
Ugyan ak kor kor lá toz nia kell az ön ké nyes jog ér tel me zés
le he tõ sé gét a jog al kal ma zók ré szé rõl. Vizs gál ni kell te hát,
hogy a tény ál lás a bün te ten dõ ma ga tar tá sok kö rét nem túl
szé le sen je lö li-e ki és elég ha tá ro zott-e” [30/1992. (V. 26.)
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167, 176.].

Szem ben az Abh.-ban meg sem mi sí tett, a hét köz na pi
 értelemben is egy ér tel mû en ne ga tív ér ték tar ta mú el ne ve -

zést vi se lõ rém hír ter jesz tés disz po zí ci ó já nak egyes ele -
meivel, a tá ma dott tény ál lás ban sze rep lõ, a köz fel fo gás
sze rint is tág ha tá rok kö zött meg ítél he tõ „ri asz tó hír”
 fogalma mind a jo gal kal ma zói gya kor lat ban, mind az ok -
ta tást cél zó vagy tu do má nyos szak iro da lom ban ki dol go -
zat lan. A sza bá lyo zás gya ko ri vál to zá sai  miatt a tá ma dott
ren del ke zés nek nincs, nem is le het olyan más fél évszá -
zadra vissza te kin tõ, egy sé ges ítél ke zé si gya kor la ta, mint
az Abh.-ban vizs gált rém hír ter jesz tés nek volt. Az
Abh.-ból vi lá go san ki tû nik, hogy az el ne ve zés be li kü lön -
bö zõ sé gek el le né re a rém hír ter jesz tés és a vész hír ter jesz -
tés fo gal mi ele mei, dog ma ti kai sa já tos sá gai – le szá mít va a
vé dett jogi tár gyak kö rét – a sza bá lyo zás kez de té tõl fog va
je len tõs tar tal mi azo nos sá got mu tat tak.

A har ci szel lem bom lasz tá sa el ne ve zé sû tény ál lás a je -
len le gi for má já ban csak a Btk. hatályba lépése óta lé te zik.
A ko ráb bi sza bá lyo zás lé nye ge sen el té rõ fo gal mi rend -
szert al kal ma zott. A tény ál lás ban sze rep lõ és tá ma dott
„ riasztó hír” fo gal ma a Btk. más tény ál lá sa i ban nem sze re -
pel, így tar tal ma át té te le sen sem meg ha tá ro zott. A ka to nai
ügyek re vo nat ko zó ítél ke zés ben hosszú idõn át kö ve tett
pub li ci tás hi á nya  miatt a cse lek mény ítél ke zé si gyakor -
latára vo nat ko zó ada tok is meg le he tõ sen hé za go sak.

Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la tá ból követke -
zõen a jog biz ton ság, s ezen be lül a nor ma vi lá gos ság, a
nor ma al kal ma zá sá nak ki szá mít ha tó sá ga, az ön ké nyes
 értelmezés le he tõ sé gé nek ki zá rá sa a sze mé lyes sza bad ság -
jo go kat min den kor erõ tel je sen érin tõ bün te tõ jo gi kö vet -
kez mé nyek al kal maz ha tó sá ga szem pont já ból ab szo lút
 érték és nem  relativizálható [pl. rész le te sen: 2/1994.
(I. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 41, 55.; 58/1997. (XI. 5.) 
AB ha tá ro zat, ABH 1997, 348, 353.; 47/2003. (X. 27.) AB
ha tá ro zat, ABH 2003, 525, 535.; 54/2004. (XII. 8.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2004, 679, 736–742.]. A vi ta tott ren del ke -
zés ben sze rep lõ ri asz tó hír fo gal ma ez zel szem ben – to -
váb bi is mér vek nél kül – szub jek tív meg íté lés tõl, sze mé -
lyes be ál lí tó dás tól, konk rét hely ze tek ér té ke lé sé re vo nat -
ko zó képes ségektõl és kész sé gek tõl, élet ta pasz ta lat tól,
s a jog al kal ma zó utó la gos ér té ke lé sét be fo lyá so ló szá mos
to váb bi  körülménytõl füg gõ, re la tív fo ga lom.

A hír jel le gé nek ér té ke lé se a jog biz ton ság szem pont já -
ból kü lö nö sen ag gá lyos a tény ál lás ban sze rep lõ há bo rú és
a ki fe je zet ten im ma te ri á lis fo ga lom nak szá mí tó har ci szel -
lem össze füg gé sé ben. A há bo rú csu pán ön ma gá ban, még
az erre fel ké szí tett ka to nák ese tén is a hí re ket, in for má ci ó -
kat sa já tos szû rõn ke resz tül lát ta tó, olyan fe szült hely ze tet
je len t, amely a hír ér té ke lé se kor nem fel tét le nül tá mo gat ja
a hig gadt meg kö ze lí tést. Mind emel lett a há bo rú ter mé sze -
té vel együtt jár, hogy az ab ban részt ve võk ked ve zõt len,
nyug ta la ní tó hí rek so ro za tá val szem be sül nek, ame lyek
 riasztó vol tá nak meg íté lé se nem füg get len sem a hír ho zó -
já nak, sem a köz lés sel érin tet tek nek a lel ki ál la po tá tól. A
tá mad ha tat la nul igaz hí rek je len tõs ré sze is ijesz tõ vagy
ag gasz tó, a köz lés nek pe dig elõ re be ha tá rol ha tat lan, az
 aktuális kö rül mé nyek tõl és ese mé nyek tõl füg gõ en ki szá -
mít ha tat lan kö vet kez mé nye le het a cse lek mény vé dett jogi 
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tár gya ként sze rep lõ – az ará nyos ság kér dé sé re vo nat ko zó
al kot má nyos sá gi vizs gá lat ban im ma te ri á lis ér ték ként
meg je le nõ – har ci mo rál ra. Ugyan ak kor tény az is, hogy
más ese tek ben a min den ki szá má ra egy ér tel mû en ri asz tó
hír meg is me ré se – sok szor csak a hig gadt köz lé si mód nak
kö szön he tõ en – sem mi lyen vagy csak utó la gos ér té ke lés
alap ján és ne he zen ki mu tat ha tó kap cso lat ban áll a har ci
szel lem, még in kább a kö vet kez mé nyek ala ku lá sá val.

Nem té veszt he tõ szem elõl az sem, hogy nap ja ink ban
a há bo rú nem csak ha gyo má nyos esz kö zök kel fo lyik. A
 gerilla mód sze re ket, ka mi ka ze ak ci ó kat al kal ma zó há bo -
rú ra, il let ve a ter ro riz mus el le ni harc ra a ka to na az el fo ga -
dott szak mai ál lás pon tok és jogi do ku men tu mok sze rint is
csak kor lá to zott mér ték ben – a bün te tõ jo gi ér te lem ben vett 
ré szes ként szó ba jö he tõ ci vil la kos ság pe dig en nél még
 kevésbé – ké szít he tõ fel.

En nél fog va a hír ér té ké nek meg íté lé sé nél még a „harc -
edzett” ka to na szak mai és pszi chés fel ké szí té se, ko ráb bi
har ci hely zet ben szer zett ta pasz ta la ta is le ér té ke lõ dik. Így
a ma ga san kva li fi kált hi va tá sos ál lo mány tag jai ese té ben is 
egy re kes ke nyeb bé vá lik a mezs gye a szer ve zett har ci fel -
adat ered mé nyes tel je sí té sé hez, a ka to nák és a ci vil la kos -
ság éle té nek, biz ton sá gá nak meg óvá sá hoz szük sé ges,
 valamint az in for má ció cse ré re vo nat ko zó nem zet kö zi
szer zõ dé sek alap ján tel je sí ten dõ ob jek tív tá jé koz ta tás
 kötelezettsége és a kü lön bö zõ fokú, de szub jek tí ve sok
eset ben igaz nak vélt túl zó vagy egy sze rû en té ves, szak -
mailag hi bás ér ték íté let és az ab ból le vont kö vet kez te té sek 
köz ve tí té se kö zött.

Mind eb bõl kö vet ke zõ en an nak meg íté lé se, hogy adott
„ri asz tó” hír al kal mas-e a har ci szel lem bom lasz tá sá ra,
s így ve szé lyez te ti-e a szer ve zett ka to nai fel ada tok el lá tá -
sát, könnyen ad le he tõ sé get ön ké nyes ér tel me zés re és jog -
al kal ma zás ra. A köz lés har ci szel lem bom lasz tá sá ra való
ob jek tív al kal mas sá gá nak, az el kö ve tõ bün te tõ jo gi fe le -
lõs sé gé nek meg íté lé se szá mos, a cse lek mény idõ pont já -
nak, elõz mé nye i nek, a ri asz tó hír rel össze füg gõ ada tok nak 
és té nyek nek, az el kö ve tõ és a köz lés sel érin tet tek sze mé -
lyé ben rej lõ sa já tos sá gok nak, a hadi hely zet bõl fa ka dó
spe ci a li tá sok nak a függ vé nye. A tör vényi tény ál lás meg fo -
gal ma zá sa azon ban en nek vizs gá la tát köz vet le nül nem,
leg fel jebb a cse lek mény elem zé se ál tal ta gol tan igény li.
En nek so rán vi szont a jog al kal ma zó nak – vég sõ so ron
a bí ró ság nak – igen nagy szá mú olyan kö rül mény re (a há -
bo rú tí pu sá tól a nyel vi ne héz sé ge kig) kell fi gye lem mel
len nie, ame lyet sem a tör vény, sem az ítél ke zé si gya kor lat
vagy a jog iro da lom nem ha tá rol kö rül, mert je len tõs ré szük 
elõ re nem is kal ku lál ha tó. A jo gal kal ma zói mér le ge lés
szem pont jai to váb bi kö tött sé get, pon to sí tást tar tal ma zó
tény ál lá si elem (pl. mo tí vum, ered mény) hi á nyá ban túl sá -
go san tág ha tá rok kö zött mo zog nak. Kö vet ke zés kép pen
ezek va la me lyi ke a leg gon do sabb ügy fel de rí tés és mér le -
ge lés ese tén is fi gyel men kí vül ma rad hat. Mind ez az
 Alkotmány 2.  § (1) be kez dé sé be üt kö zõ jogbizonytalan -
ságot je len t.

Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban fog lal tak hoz ha son -
ló an ezút tal is hang sú lyoz za, mi sze rint az Al kot mány ból

nem kö vet ke zik, hogy a bün te tõ jog csak a bün te tõ jo gi lag
is ér té kel he tõ ká ros ered mé nyek re re a gál hat, és az im ma -
te ri á lis ve szé lyez te tõ tény ál lá sok konst ru á lá sa ál ta lá ban
véve szük ség te len és arány ta lan jog kor lá to zást tes te sít
meg (Abh., 117, 131.). A jog biz ton ság szem pont já ból
azon ban a spe ci á lis jogi tár gyat védõ, a Btk. XX. fe je ze té -
ben sza bá lyo zott ka to nai bûn cse lek mé nyek ese té ben is ér -
vé nye sül nie kell az ál ta lá nos al kot má nyos sá gi mér cé nek.

5.1. Az Abh.-ban az Al kot mány bí ró ság össze fog la ló an 
meg ál la pí tot ta, hogy: „[a]z al kot má nyos bün te tõ jog for -
mai kri té ri u mai szo ro san össze függ nek, az Al kot mány 2.  § 
(1) be kez dé sé ben nor ma tí van meg ha tá ro zott jog ál la mi -
ság ból le ve ze tett jog biz ton ság kö ve tel mé nye i vel. [...]
‘[A] bün te tõ jo gi szank ció ki lá tás ba he lye zé sé vel ti lal ma -
zott ma ga tar tást le író disz po zí ci ó nak ha tá ro zott nak, kö rül -
ha tá rolt nak, vi lá go san meg fo gal ma zott nak kell len nie.
 Alkotmányossági kö ve tel mény a vé dett jogi tárgy ra és az
el kö ve té si ma ga tar tás ra vo nat ko zó tör vényhozói aka rat
 világos ki fe je zés re jut ta tá sa. Egy ér tel mû üze ne tet kell tar -
tal maz nia, hogy az egyén mi kor kö vet el bün te tõ jo gi lag
szank ci o nált jog sér tést. Ugyan ak kor kor lá toz nia kell az
ön ké nyes jog ér tel me zés le he tõ sé gét a jog al kal ma zó ré szé -
rõl. Vizs gál ni kell te hát, hogy a tény ál lás a bün te ten dõ vé
nyil vá ní tott ma ga tar tá sok kö rét nem túl szé le sen je lö li-e ki 
és elég ha tá ro zott-e.’ ” (2000, 117, 130–131.)

A Btk. 366.  §-a ál tal vé dett köz ve tett jogi tárgy: a szer -
ve zett har ci fel adat el lá tá sa és a köz vet len jogi tárgy: a har -
ci szel lem két ség te le nül po zi tív ér ték tar tal mat is hor doz -
nak. Ám ez utób bi egyéb ként is part ta lan fo ga lom és
a szin tén meg ha tá roz ha tat la nul tág tar to mány ban moz gó
ri asz tó hír ter jesz té se, mint el kö ve té si ma ga tar tás kö zött
– a jog al kal ma zó szá má ra adott ob jek tív el iga zí tás hi á nyá -
ban – a tény ál lás for mu lá zá sa alap ján is ne he zen is mer he tõ 
fel ob jek tív össze füg gés. Ily mó don a tény ál lás hi á nyos és
pon tat lan meg fo gal ma zá sá nak ered mé nye kép pen a tá ma -
dott az el kö ve té si ma ga tar tást meg ha tá ro zó fo ga lom
( riasztó hír ter jesz té se) és a vé dett jogi tárgy kö zött sem
 állapítható meg köz vet len kap cso lat.

Az Al kot mány bí ró ság a 144/B/2003. AB ha tá ro zat ban
meg ál la pí tot ta, hogy „a bûn cse lek mény jogi tár gya fo gal -
mi lag az a tár sa dal mi vi szony, ér ték, ér dek, ame lyet a bün -
te tõ jog véd, il le tõ leg a bûn cse lek mény tá mad”. A Btk.
 különös ré szé nek ta go lá sa, fe je ze tek kel, cí mek kel tör té nõ
el kü lö ní té se ugyan je len tõ ség gel bír hat a jog biz ton ság
 követelménye szem pont já ból, ám a szer ke zet ki ala kí tá sa
– s ezen be lül a tény ál lás meg ne ve zé sé re szol gá ló meg -
jelölés – „a bün te ten dõ ség szem pont já ból nem ren del ke zik 
ön ál ló nor ma tív tar ta lom mal” (ABK 2005, no vem ber,
741, 743.). A tá ma dott tény ál lás ese té ben a vé dett jogi
tárgy, az egyéb ként is ne he zen meg ha tá roz ha tó har ci szel -
lem, nem a nor ma tív tar ta lom mal bíró tény ál lás ból, csu pán 
– a fen ti ek ér tel mé ben al kot má nyos sá gi szem pont ból ir re -
le váns mó don – an nak cí mé bõl kö vet kez tet he tõ ki. Mind -
ez összes sé gé ben azt ered mé nye zi, hogy a bün te tõ jo gi
nor má ból sem az el kö ve té si ma ga tar tás, sem a ve szé lyez -
te tett jogi tárgy nem ál la pít ha tó meg.
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Vég ered mény ben te hát a Btk. tá ma dott ren del ke zé sé -
nek vi ta tott for du la ta – a jog biz ton sá gi kor lá to kat tel jes
mér ték ben fi gyel men kí vül hagy va – elõ ze tesen és ál ta lá -
ban te szi le he tõ vé az Al kot mány 61.  § (1) be kez dé se ál tal
vé dett vé le mény nyil vá ní tás jo gá nak kor lá to zá sát. A Btk.
meg fo gal ma zá sa sze rin ti ti la lom ból ugyan is az követ -
kezik, hogy – va ló ság tar ta lom ra te kin tet nél kül – há bo rú
ide jén, ka to nák elõtt csak (a szin tén bi zony ta lan meg íté lést 
fel té te le zõ) „jó hírt” le het ter jesz te ni. Ez pe dig túl azon,
hogy a há bo rú ter mé sze té vel el len té tes kö ve tel mény,
 kizárhatja még az ob jek tív tá jé koz ta tás, tárgy sze rû köz lés
le he tõ sé gét is, mely re pe dig ép pen a ka to na és má sok éle -
té nek vé del me ér de ké ben van szük ség. Ez utób bi ak min -
den hely zet ben ki e mel ten vé den dõ al kot má nyos jo gok és
ér té kek, ame lyet nem csak más alap jo gok gya kor lá sa nem,
de más alap jo gok gya kor lá sá nak kor lá to zá sá ból fa ka dó
kö vet kez mé nyek sem ve szé lyez tet het nek.

5.2. A kor lá to zás mér té ke ugyan ak kor – a jog bi zony ta -
lan sá gi té nye zõk re vissza ve zet he tõ en – lé nye gé ben az
 alkotmányos alap jog gya kor lá sá nak fel füg gesz té sé vel
egyen ér té kû. Mind er re nem csu pán az Al kot mány 8.  §
(4) be kez dé sé ben ne ve sí tett kör ben, ha nem a Btk. ál tal ez -
zel egyen ér té kû vé ava tott kö rül mé nyek ese tén (a had erõ
kül föl di al kal ma zá sa) is mód van. E jog gya kor lá sá nak fel -
füg gesz té se a Btk. to váb bi ren del ke zé sei foly tán az Al kot -
mány 40/A.  §-ában meg ha tá ro zott – köz tük nem zet kö zi
kö te le zett ség bõl ere dõ – fel ada tok el lá tá sá ra kö te les, a ma -
gyar hon véd ség ál lo má nyá ba tar to zó jog ala nyo kon kí vül
ve lük azo nos mó don és mér ték ben érint el té rõ szer ve zet -
hez (rend õrség, bün te tés-vég re haj tás szer ve ze te stb.) tar -
to zó sze mé lye ket, s a bün te tõ jo gi dog ma ti ká ból követ -
kezõen „ci vil” ál lam pol gá ro kat is.

A Btk. 366.  § (1) be kez dés har ma dik for du la tá ban nem
jut ki fe je zés re, hogy a Btk. XX. fe je ze té nek ha tá lya, s így
a tá ma dott ren del ke zés sú lyos kö vet kez mé nyei nem csu -
pán az Al kot mány 40/A.  §-ban fog lal tak sze rint a haza
fegy ve res vé del mé re hi va tott, ka to nai szer ve zet tag ja i ra
ter jed nek ki. Dif fe ren ci á lás nél kül, ve lük egyen ér té kû
 szigorú alap jo gi kor lá to zás alá es nek a még há bo rú ide jén
is el té rõ fel ada tok meg ol dá sá val meg bí zott in téz mé nyek
ál lo má nyá ba tar to zó és ci vil sze mé lyek is. A tör vényhozó
sem a kor lá to zás mér té ké nek, sem az al kal maz ha tó jog kö -
vet kez mé nyek nek a meg ál la pí tá sa kor nem volt te kin tet tel
to váb bá arra, hogy ez az alap jo gi sé re lem nem csak a haza
vé del mé re irá nyu ló al kot má nyos kö te le zett ség tel je sí té sé -
vel össze füg gés ben, ha nem a szé les ér te lem ben vett kül -
föl di ka to nai ak ció ide jén is fenn áll. Már pe dig ez utób bi
eset ben az Al kot mány 40/A.  §-ának ha tá lya alá nem tar -
tozó szer ve ze tek tag ja i nak és más érin tett sze mé lyek nek
nincs olyan al kot má nyos kö te le zett sé ge, amely meg ala -
poz hat ná a köz lés sza bad sá gá ra vo nat ko zó al kot má nyos
jog gya kor lá sá nak de fac to fel füg gesz té sét.

5.3. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta
sze rint az ál lam ak kor fo lya mod hat az alap jo gi kor lá to zás

esz kö zé hez, ha más alap jo gok, al kot má nyos ér té kek
 védelme más mó don nem ér he tõ el [rész le te sen pl.
30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167, 171.;
56/1994. (XI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 312, 313.;
Abh., ABH 2000, 117, 123.] A jog biz ton ság fen ti ek ben
rész le te zett sé rel mé vel a vé le mény nyil vá ní tás alap jo ga
gya kor lá sá nak sem ki zá rá sá ra, sem kor lá to zá sá ra még
 háború ide jén, s még a tény le ges ka to nák te kin te té ben sem
ke rül het sor. Mind emel lett kü lönb sé get kell ten ni a tény le -
ges ka to nák, va la mint a bün te tõ jo gi szem pont ból ka to ná -
nak mi nõ sü lõ sze mé lyek, il let ve azon ál lam pol gá rok kö -
zött, akik a ka to nai bün te tõ anya gi jog ha tá lya alá a bün te -
tõ jog dog ma ti ká já ból és té te les ren del ke zé se i bõl kö vet ke -
zõ en tar toz nak. A kor lá to zás nem fel tét le nül min den ki vel
szem ben és nem fel tét le nül azo nos mér ték ben in do kolt.

A ki fej tet tek bõl kö vet ke zõ en a Btk. je len le gi meg ol dá sa 
sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben vé dett jog biz ton -
ság kö ve tel mé nyét és erre fi gye lem mel arány ta la nul kor lá -
toz za az Al kot mány 61.  § (1) be kez dé sé ben vé dett alap -
jogot. Ezért alkot mány elle nes.

6. Az in do ko lás ban ki fej tett ér vek re fi gye lem mel az
 Alkotmánybíróság a Btk. 366.  § (1) be kez dé sé nek har ma -
dik for du la tát meg sem mi sí tet te. A rész be ni meg sem mi sí -
tés re fi gye lem mel meg ál la pí tot ta a Btk. ezt kö ve tõ leg
 hatályban ma ra dó szö ve gét is. A jog erõ sen le zárt bün te tõ -
el já rá sok fe lül vizs gá la tá nak el ren de lé sé re az Al kot mány -
bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak -
ban: Abtv.) 43.  § (3) be kez dé se sze rint ke rült sor.

A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le
az Abtv. 41.  §-án alap szik.

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

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

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

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

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

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 925/B/2004.
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Az Alkotmánybíróság
21/2006. (V. 31.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló bí rói kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII.
tör vény 52.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta alkot -
mány elle nes, ezért azt 2006. de cem ber 31-i ha tállyal meg -
sem mi sí ti.

Az 52.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad
ha tály ban:

„52.  § (3) Fog lal ko zá si be teg ség az a be teg ség, amely a
biz to sí tott fog lal ko zá sá nak a kü lö nös ve szé lye foly tán ke -
let ke zett.”

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII.
tör vény 83.  § (2) be kez dé se i) pont já nak „a bal ese ti el lá tás -
ra jo go sí tó fog lal ko zá si be teg sé gek, il let ve” szö veg ré sze
alkot mány elle nes, ezért azt 2006. de cem ber 31-i ha tállyal
meg sem mi sí ti.

A 83.  § (2) be kez dé sé nek i) pont ja a kö vet ke zõ szö veg -
gel ma rad ha tály ban:

„83.  § (2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány
[...]
i) a ki zá ró lag bal ese ti egész ség ügyi szol gál ta tás igény -

be vé te lé re jo go sult sá got meg ala po zó üze mi bal ese tek,
[...]

meg ha tá ro zá sá ra.”

3. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII.
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.
ren de let 32.  §-ának (3) be kez dé se, va la mint az 1. szá mú
mel lék le te alkot mány elle nes, ezért azt 2006. de cem ber
31-i ha tállyal meg sem mi sí ti.

4. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII.
tör vény 52.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, to -
váb bá a 83.  § (2) be kez dé se i) pont já nak „a bal ese ti el lá tás -
ra jo go sí tó fog lal ko zá si be teg sé gek, il let ve” szö veg ré sze,
va la mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let 32.  §-ának (3) be kez dé -
se és az 1. szá mú mel lék le te a Leg fel sõbb Bí ró ság elõtt

MfvK.IV.10.314/2004. szá mon fo lya mat ban lévõ fe lül -
vizs gá la ti el já rás ban nem al kal maz ha tó.

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

INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság az MfvK.IV.10.314/2004. szám
alatt fo lya mat ban lévõ fe lül vizs gá la ti el já rá sát fel füg gesz -
tet te és az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 38.  §-a alap ján kez de mé -
nyez te, hogy az Al kot mány bí ró ság mond ja ki a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII.
tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 52.  §-a (3) be kez dé sé nek
má so dik mon da ta, va la mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás
el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá -
sá ról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Ebkr.) 32.  §-ának (3) be kez dé se és 1. szá mú mel -
lék le te alkot mány elle nességét, to váb bá zár ja ki ezek nek a
jog sza bá lyok nak az adott per ben való al kal ma zá sát. Az in -
dít vá nyo zó sze rint a tá ma dott ren del ke zé sek sér tik a jog -
biz ton ság, a szo ci á lis biz ton ság hoz való alap jog és a hát rá -
nyos meg kü lön böz te tés ti lal ma Al kot mány ban meg ha tá -
ro zott sza bá lya it.

Az in dít vánnyal kap cso lat ban ki fej tet te ál lás pont ját az
egész ség ügyi mi nisz ter.

II.

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

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -

tikus jog ál lam.”
„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -

tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

„70/E.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam pol gá ra i nak
jo guk van a szo ci á lis biz ton ság hoz; öreg ség, be teg ség,
rok kant ság, öz vegy ség, ár va ság és ön hi bá ju kon kí vül be -
kö vet ke zett mun ka nél kü li ség ese tén a meg él he té sük höz
szük sé ges el lá tás ra jo go sul tak.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság az el lá tás hoz való jo got a tár -
sa da lom biz to sí tás út ján és a szo ci á lis in téz mé nyek rend -
sze ré vel va ló sít ja meg.”
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2. Az Ebtv. ren del ke zé sei:
„51.  § (1) Bal ese ti el lá tás üze mi bal eset vagy fog lal ko -

zá si be teg ség ese tén jár.
(2) Bal ese ti el lá tás ként a sé rül tet bal ese ti egész ség ügyi

szol gál ta tás, bal ese ti táp pénz és bal ese ti já ra dék il le ti
meg.”

„52.  § (3) Fog lal ko zá si be teg ség az a be teg ség, amely a
biz to sí tott fog lal ko zá sá nak a kü lö nös ve szé lye foly tán ke -
let ke zett. A bal ese ti el lá tás ra jo got adó fog lal ko zá si be teg -
sé gek kö rét a Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg.”

„83.  § (2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány
[...]
i) a bal ese ti el lá tás ra jo go sí tó fog lal ko zá si be teg sé gek,

il let ve a ki zá ró lag bal ese ti egész ség ügyi szol gál ta tás
igény be vé te lé re jo go sult sá got meg ala po zó üze mi bal -
esetek,

[...]
meg ha tá ro zá sá ra.”

3. Az Ebkr. ren del ke zé se, il let ve mel lék le te:
„32.  § (3) A bal ese ti el lá tás ra jo got adó fog lal ko zá si be -

teg sé gek jegy zé két az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

„1. számú melléklet
a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez

A baleseti ellátásra jogot adó foglalkozási betegségek
jegyzéke

Sor szám
A fog lal ko zá si be teg ség

meg ne ve zé se
Mun ka kör 

(mun ka hely)

[...]”

III.

A bí rói kez de mé nye zés meg ala po zott.

1. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez -
dé sé vel el len té tes nek tart ja a fog lal ko zá si be teg sé gek
meg ha tá ro zá si mód ját. Ál lás pont ja sze rint ugyan is az
Ebtv. 51.  §-a ál ta lá nos jel leg gel ki mond ja, hogy fog lal ko -
zá si be teg ség ese tén bal ese ti el lá tás ként bal ese ti táp pénz
és bal ese ti já ra dék jár. Az 52.  § (3) be kez dé se fog lal ko zá si
be teg ség nek mi nõ sí ti azt a be teg sé get, amely a biz to sí tott
fog lal ko zá sá nak kü lö nös ve szé lye foly tán ke let ke zett,
majd a Kor mány ra bíz za a fog lal ko zá si be teg sé gek kö ré -
nek ren de let ben tör té nõ sza bá lyo zá sát. Az Ebkr. a fog lal -
ko zá si be teg sé gek ta xa tív fel so ro lá sát adja, és to váb bi szû -
kí tést ír elõ azok nak a mun ka kö rök nek a meg ha tá ro zá sá -
val, ame lyek ben dol go zó biz to sí tot tak nak a bal ese ti el lá tás 
jár. Az in dít vány eb ben a vo nat ko zás ban a ki fo gást a kö -
vet ke zõk ben fo gal maz za meg: „A Leg fel sõbb Bí ró ság ál -
lás pont ja sze rint nor ma tív mó don nem szab ha tó meg az,
hogy adott meg be te ge dés mi lyen sú lyú, az élet mi nõ sé get
mennyi ben kor lá toz za, mi lyen fokú mun ka ké pes ség-csök -

ke nést okoz. A Korm. r. sem utal arra, hogy a mel lék let ben
fel so rolt meg be te ge dé se ket sú lyos sá guk eme li olyan mi -
nõ ség re, amely a bal ese ti el lá tás ra való jo go sult sá got meg -
ala poz za. A je len le gi sza bá lyo zá si lo gi ka utó la gos, ki nem
kény sze rít he tõ jog sza bály-mó do sí tás tól te szi füg gõ vé a
Korm. r. mel lék le té be fog la lan dó, vagy új on nan fel tû nõ
fog lal ko zá si meg be te ge dé sek el lá tá si rend szer be illesz -
tését.”

2. Az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé se sze rint a Ma -
gyar Köz tár sa ság de mok ra ti kus jog ál lam. A de mok ra ti kus
jog ál lam 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, a köz ha ta lom gya kor lá sá -
nak a ke re te it és a kor lá ta it. A köz ha ta lom gya kor lá sá nak
kö ré be tar to zik – egye bek mel lett – a jog al ko tás, va la mint
a jog ér vé nye sí tés meg ha tá ro zá sa is [30/1998. (VI. 25.) AB 
ha tá ro zat, ABH 1998, 220, 233.].

Az Ebtv. 52.  §-ának (3) be kez dé se az elsõ mon dat ban
meg ha tá roz za, hogy mi lyen eset ben ál la pít ha tó meg fog -
lal ko zá si be teg ség, ami nek meg lé te ese té ben az 51.  §
(2) be kez dé se alap ján bal ese ti el lá tás ra való jo go sult ság
áll fenn. Ezt a fo ga lom meg ha tá ro zást kö ve ti az 52.  §
(3) be kez dé sé nek az a tá ma dott mon da ta, amely sze rint a
Kor mány ren de let ben ha tá roz za meg a bal ese ti el lá tás ra
jo got adó fog lal ko zá si be teg sé gek kö rét. A Kor mány nak a
ren de let al ko tás ra adott ez a fel ha tal ma zás sem mi lyen kor -
lá to zást nem tar tal maz, a jog al ko tás ke re te it nem ha tá roz za 
meg. En nek a meg fo gal ma zás nak meg fe lel az Ebtv.
83.  §-a (2) be kez dé sé ben az i) pont elsõ fele, amely szin tén 
ke re tek és kor lá tok meg ál la pí tá sa nél kül ad fel ha tal ma zást
a Kor mány nak „a bal ese ti el lá tás ra jo go sí tó fog lal ko zá si
be teg sé gek” meg ha tá ro zá sá ra.

Az Ebtv. 52.  §-ának (3) be kez dé se ugyan azt a szö ve get
tar tal maz za, mint – a kér dés kört ko ráb ban sza bá lyo zó – a
tár sa da lom biz to sí tás ról  szóló 1975. évi II. tör vény
77.  §-ának (2) be kez dé se. Ez a tör vény ko ráb ban ke let ke -
zett, mint a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény,
amely a 15.  § (1) be kez dé sé ben már elõ ír ta, hogy a vég re -
haj tá si jog sza bály al ko tá sá ra adott fel ha tal ma zás ban meg
kell ha tá roz ni a fel ha tal ma zás jo go sult ját, tár gyát és ke re -
te it.

Az Al kot mány bí ró ság már 1990-ben ki mond ta a tár sa -
da lom biz to sí tás ról  szóló 1975. évi II. tör vény vég re haj tá si
sza bá lya i ról, hogy „a vég re haj tás so rán ho zott sza bá lyok a
fo gal mat ki tölt he tik, az idõ tar ta mot meg ha tá roz hat ják, de
a tör vény ál tal meg fo gal ma zott ren del ke zé se ket nem szû -
kít he tik” és az et tõl az elv tõl el té rõ sza bályt meg sem mi sí -
tet te [17/1990. (VII. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 173,
176.]. Ugyan így ren del ke zett a 13/1993. (III. 9.) AB ha tá -
ro zat (ABH 1993, 425, 426.).

A jog ál la mi ság elve alap ján az Al kot mány bí ró ság azt is
ki mond ta, ha tör vény va la mely al kot má nyos vagy tör -
vény ben sza bá lyo zott jog kor lá to zá sá ra ad jog al ko tá si fel -
ha tal ma zást, a tör vénynek meg kell ha tá roz nia a jog al ko tá -
si ha tás kör ter je del mét és an nak kor lá ta it is [6/1999.
(IV. 21.) ABH 1999, 90, 94. ha son ló a 19/2004. (V. 26.)
AB ha tá ro zat, ABH 2004, 321, 353.].
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Az Ebtv. 52.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a
fo ga lom meg ha tá ro zást tar tal ma zó elsõ mon dat után min -
den kor lá to zás nél kül ad fel ha tal ma zást a fog lal ko zá si be -
teg sé gek kö ré nek meg ha tá ro zá sá ra, ami az 51.  § és az 52.  § 
(3) be kez dés ben meg adott fo ga lom alap ján fenn ál ló jo go -
sult ság ren de let tel tör té nõ szû kí té sé re is le he tõ sé get biz to -
sí tott. Ez a sza bá lyo zá si mód el len té tes az Al kot mány
2.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott jog ál la mi ság
el vé vel.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság az Ebtv. 52.  §-a
(3) be kez dé sé nek má so dik mon da tát meg sem mi sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság az Ebtv. 83.  §-a (2) be kez dé sé -
nek i) pont ja „a bal ese ti el lá tás ra jo go sí tó fog lal ko zá si be -
teg sé gek, il let ve” szö veg részt – a szo ros tar tal mi össze füg -
gés alap ján [a vo nat ko zó ál lan dó gya kor lat ra pél da ként
em lít ve 3/1992. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 329,
330.; 26/1995. (V. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 123,
124.; 4/2006. (II. 15.) AB ha tá ro zat, ABK 2006, feb ru ár,
68, 75.] – szin tén meg sem mi sí tet te, mert eb ben a szö veg -
rész ben az Ebtv. meg is mét li az 52.  § (3) be kez dé sé ben ta -
lál ha tó fel ha tal ma zást.

3. Az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé sét sér tõ fel ha -
tal ma zá son ala pul az Ebkr. 32.  §-ának uta lást tar tal ma zó
(3) be kez dé se és a fog lal ko zá si be teg sé gek fel so ro lá sát
tar tal ma zó 1. szá mú mel lék le te. A je len ha tá ro zat meg ho -
za ta lá nak idõ pont já ban ha tá lyos szö ve gû mel lék let el is tér 
a fel ha tal ma zás tól, mert nem csak a be teg sé gek lis tá ját tar -
tal maz za, ha nem azok nak a mun ka kö rök nek a meg ha tá ro -
zá sát is meg je lö li, ame lyek ben dol go zók nál el is me ri a bal -
ese ti el lá tás ra való jo go sult sá got.

Mind er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az Ebkr.
32.  §-ának (3) be kez dé sét és az Ebkr. 1. szá mú mel lék le tét
meg sem mi sí tet te.

4. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 70/A.  §-a (1) be kez -
dé sé vel és 70/E.  §-ával is el len té tes nek tar tot ta a tá ma dott
ren del ke zé se ket, és ezek re te kin tet tel is kér te alkot mány -
elle nességük meg ál la pí tá sát. Az Al kot mány bí ró ság – a
fen ti ek sze rint – az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé se
alap ján meg ál la pí tot ta a tá ma dott sza bá lyok alkot mány -
elle nességét, ezért – ál lan dó gya kor la tá nak meg fele lõen
[pél dá ul 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361,
364.; 20/2001. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 612,
618.; 52/2004. (XII. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 969,
975.] – a to váb bi okok alap ján fenn ál ló alkot mány elle -
nesség vizs gá la tát mel lõz te.

5. Az in dít vá nyo zó azt is kér te, hogy az Alkotmány -
bíróság mond ja ki, a tá ma dott sza bá lyok nem al kal maz ha -
tók a fo lya mat ban lévõ, fel füg gesz tett el já rás ban.

Az Abtv. 43.  §-ának (1) be kez dé se sze rint az Al kot -
mány bí ró ság az alkot mány elle nes jog sza bályt ha tá ro za tá -
nak a hi va ta los köz löny ben való köz zé té te le nap já val sem -
mi sí ti meg. A 43.  § (4) be kez dé se sze rint az Alkotmány -
bíróság a tá ma dott jog sza bály konk rét ügy ben tör té nõ al -
kal maz ha tó sá gá ról a 43.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tól el té rõ en ren del kez het, ha ezt a jog biz ton ság vagy az
el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke in do kol ja. 
A bí rói kez de mé nye zés re olyan fo lya mat ban lévõ el já rás -
ban ke rült sor, amely ben az vi ta tott, hogy a fel pe res – az
Ebkr. 1. szá mú mel lék le té ben nem sze rep lõ – be teg sé ge
alap ján ré sze sül het-e bal ese ti el lá tás ban. Erre te kin tet tel,
az Abtv. 43.  §-ának (4) be kez dé se alap ján az Al kot mány -
bí ró ság ki mond ta, hogy a tá ma dott sza bá lyo kat a Leg fel -
sõbb Bí ró ság elõtt MfvK.IV.10.314/2004. szá mon fo lya -
mat ban lévõ fe lül vizs gá la ti el já rás ban nem le het al kal maz -
ni. A tá ma dott sza bá lyok te kin te té ben – a Leg fel sõbb Bí -
ró ság elõtt fo lya mat ban lévõ ügy ben tör té nõ al kal ma zá sá -
tól füg get le nül – a meg sem mi sí tést az Al kot mány bí ró ság,
a jog biz ton ság szem pont ja it figye lembe véve, 2006. de -
cem ber 31-i ha tállyal mond ta ki, mert le he tõ vé kí ván ta
ten ni a jog al ko tó nak, hogy az új sza bály meg al ko tá sá hoz
szük sé ges idõ ren del ke zés re áll jon.

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

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

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

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

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

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

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 457/B/2005.
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A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
12/2006. (V. 31.) KüM

határozata

a szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó
jogról  szóló, Rómában, 1980. június 19-én aláírásra
megnyitott egyezmény és jegyzõkönyvei, valamint

az azokat módosító egyezmények, továbbá
a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak,
az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak,

a Lett Köztársaságnak, a Litván Körtársaságnak,
a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak,

a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén
Köztársaságnak az említett egyezményhez

és jegyzõkönyveihez történõ csatlakozásáról  szóló,
Brüsszelben, 2005. április 14-én aláírt egyezmény

kihirdetésérõl  szóló 2006. évi XXVIII. tör vény
2–5.  §-ainak hatálybalépésérõl

A 2006. évi XXVIII. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny
2006. feb ru ár 23-ai, 21. szá má ban ki hir de tett, a szer zõ dé -
ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról  szóló, Ró má -
ban, 1980. jú ni us 19-én alá írás ra meg nyi tott egyez mény és 
jegy zõ köny vei, va la mint az azo kat mó do sí tó egyez mé -
nyek, to váb bá a Cip ru si Köz tár sa ság nak, a Cseh Köz tár sa -
ság nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Len gyel Köz tár sa ság -
nak, a Lett Köz tár sa ság nak, a Lit ván Köz tár sa ság nak,
a Ma gyar Köz tár sa ság nak, a Mál tai Köz tár sa ság nak, a
Szlo vák Köz tár sa ság nak és a Szlo vén Köz tár sa ság nak az
em lí tett egyez mény hez és jegy zõ köny ve i hez tör té nõ csat -
la ko zá sá ról  szóló, Brüsszel ben, 2005. áp ri lis 14-én alá írt
egyez mény ez utób bi 5. cik ké nek ér tel mé ben az azt meg -
erõ sí tõ ál la mok kö zött a má so dik meg erõ sí tõ ok irat le tét -
be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján lép
 hatályba.

A Ma gyar Köz tár sa ság ötö dik ál lam ként 2006. már -
cius 9-én he lyez te le tét be meg erõ sí tõ ok ira tát az Egyez -
mény 4. cik ké nek meg fe le lõ en az Eu ró pai Kö zös sé gek
 Tanácsának Fõ tit ká rá nál. Az em lí tett idõ pon tig Lett -
ország, Hol lan dia, Svéd or szág és Szlo vé nia he lyez te le tét -
be meg erõ sí tõ ok ira tát.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi
XXVIII. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom,
hogy a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról 
 szóló,  Rómában, 1980. jú ni us 19-én alá írás ra meg nyi tott
egyez mény és jegy zõ köny vei, va la mint az azo kat módo -
sító egyez mé nyek, to váb bá a Cip ru si Köz tár sa ság nak, a
Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Len gyel
Köz tár sa ság nak, a Lett Köz tár sa ság nak, a Lit ván Köz tár -
sa ság nak, a Ma gyar Köz tár sa ság nak, a Mál tai Köz tár sa -
ság nak, a Szlo vák Köz tár sa ság nak és a Szlo vén Köz tár sa -
ság nak az em lí tett egyez mény hez és jegy zõ köny ve i hez
tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló, Brüsszel ben, 2005. áp ri lis

14-én alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi
XXVIII. tör vény 2–5.  §-a 2006. jú ni us 1-jén, azaz ket tõ -
ezer-hat jú ni us el se jén lép nek ha tály ba a Ma gyar Köz tár -
sa ság, va la mint Lett or szág, Hol lan dia, Svéd or szág és
Szlo vé nia vonat kozásában.

Egy út tal meg ál la pí tom, hogy mi vel Cseh or szág 2006.
áp ri lis 6-án he lyez te le tét be meg erõ sí tõ ok ira tát az Eu ró pai 
Kö zös sé gek Ta ná csá nak Fõ tit ká rá nál, a tör vény 2–5.  §-ai -
ban ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dé sek 2006. jú li us 1-jén
lép nek ha tály ba a Ma gyar Köz tár sa ság és Cseh or szág
 vonatkozásában.

A 2006. évi XXVIII. tör vény 2–5. §-ai nak az Eu ró pai
Unió to váb bi tag ál la mai te kin te té ben tör té nõ hatályba-
 lépésének nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter azok is mer tté
vá lá sát kö ve tõ en va la mennyi tag ál lam ese té ben egye di
 határozatával ál la pít ja meg.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A külügyminiszter, a tárca nélküli miniszter
és az igazságügy-miniszter

8001/2006. (MK 65.) KüM–TNM–IM

e g y ü t t e s  t á j é k o z t a t ó j a

a Magyar Köztársaságnak
és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén

fennálló nemzetközi kötelezettségeirõl  szóló
8001/2005. (X. 27.) KüM–TNM–IM
együttes tájékoztató módosításáról

A tá jé koz ta tó 2. pont já nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ 
szö veg lép:

„2. WTO
A Ke res ke del mi Vi lág szer ve ze tet (WTO) lét re ho zó

egyez mény 4. mel lék le te: Meg ál la po dás a kor mány za ti
be szer zés rõl (WTO/GPA). [Hi va ta los Lap L 336.,
1994. 12. 23. – 21994A1223(21)]

a Kö zös ség ré szé rõl ki hir det te: a Ta nács 1994. de cem -
ber 22-i, 94/800/EK ha tá ro za ta (Hi va ta los Lap L 336.,
1994. 12. 23. – 31994D0800).

[E meg ál la po dás az Egye sült Ál la mok, Ka na da, Hong-Kong
(Kína), Iz land, Iz ra el, Ja pán, Ko rea, Li ech tens te in, Nor vé gia,
 Szingapúr, Svájc, Aru ba te kin te té ben al kal ma zan dó.]”

Dr. So mo gyi Fe renc s. k., Dr. Ba ráth Ete le s. k.,
kül ügy mi nisz ter eu ró pai ügye kért fe le lõs

tár ca nél kü li mi nisz ter

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter
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Centrum Összefogás Magyarországért 2004. évi korrigált beszámolója
Önrevízió

Fo rint ban

Bevételek

Alap Kor rek ció Kor ri gált
1. Tag dí jak – – –
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 69 400 000 – 69 400 000
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás – – –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok – – –

4.1. Jogi sze mé lyek tõl – – –
4.1.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti)
4.1.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti)

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól
4.2.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti)
4.2.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti)

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl
4.3.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti)
4.3.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti)

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel – – –
6. Egyéb be vé tel 1 469 417 – 1 469 417
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben:  70 869 417 – 70 869 417

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra – – –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 47 500 – 47 500
3. Vál lal ko zás ala pí tá sá ra for dí tott össze gek – – –
4. Mû kö dé si ki adá sok 17 273 607 – 17 273 607
5. Esz köz be szer zés – 734 750 734 750
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 15 713 349 – 15 713 349
7. Egyéb ki adá sok 12 015 – 12 015
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  33 046 471 734 750 33 781 221
Be vé tel–ki adás: 37 822 946 –734 750 37 088 196

Dr. Kupa Mi hály s. k.,
el nök

Centrum Összefogás Magyarországért 2005. évi pártbeszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak –
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 69 400
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok –

4.1. Jogi sze mé lyek tõl
4.1.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti)
4.1.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti)
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4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól
4.2.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti)
4.2.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti)

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl
4.3.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti)
4.3.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti)

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –
6. Egyéb be vé tel 2 837
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben:  72 237

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 200
3. Vál lal ko zás ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –
4. Mû kö dé si ki adá sok 19 775
5. Esz köz be szer zés 356
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 24 116
7. Egyéb ki adá sok 313
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  44 760

Dr. Kupa Mi hály s. k.,
el nök

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:
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328178E
354534A
632410F
677658E
997057A
899693C
821191B
512417B
587990E
940248D
335910D
093217E
797864A
114933A
758393D
800316D
978534F
017972D
789576E

818521D
434413C
959023E
592005A
536326B
559350C
074561G
884142E
271050C
891020C
317977A
535328C
227762C
548385C
384749A
454608B
932332C
733702B
900868C

300380A
927510D
725506D
738954C
442401B
739046C
924264A
784802C
385188D
124151B
924978C
759361E
773877C
855397E
690987D
635147C
673111B
463761F
641022A

001559F
906620C
772836C
714470E
467126E
169637A
913993D
964756B
837524A
120491B
591612C
016138C
560944C
162680A
311733B
464547C
783319E
103708E
365593D

851869A
574252E
029960A
503414F
574686F
355454A
506406E
105256C
736531C
197503F
795717E
405720A
283235G
288953C
374330E
163097E
708814E
368455F
189156D



2006/65. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5437

290167A
215531E
302505F
223815D
599636A
894210C
112491G
247699E
654875F
779356F
206881B
799143C
642948E
470002E
645655D
485300B
708971B
585681A

930296F
606422A
295480D
523730F
859877C
533303B
158465A
088198E
456028D
401038A
571653B
657354A
237692A
356049C
009279C
756258C
309110A
547589A

207140C
956228A
067248E
068102E
782829E
290812C
541041C
765493F
690206B
096152E
177170C
477873E
287636D
864031C
482989D
564659E
390228F
639786F

221639A
872507C
760775A
266583F
839329D
534928E
346124D
771825F
976462C
206681E
372012D
931633E
000822D
365821A
180706C
150516E
140507B
802383F

025205F

140501B

370101E

743348F

785680B

657776D

708562A

816364E

373259D

280070C

926990D

183219D

145001D

927817B

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

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

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

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

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

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

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

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

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



2006/65. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5441

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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