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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
129/2006. (VI. 15.) Korm.

rendelete

a Kormány megalakulásával összefüggésben
szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

1.  §

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 2.  §-ának 4. pont já ban „az azok
irá nyí tá sá ban köz re mû kö dõ po li ti kai ál lam tit kár” szö veg -
rész he lyé be „a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat
irá nyí tó mi nisz ter” szö veg rész lép.

2.  §

(1) A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok költség -
vetése ter ve zé sé nek, pénz el lá tá sá nak, elõ irány zat-fel hasz -
ná lá sá nak, kincs tá ri gaz dál ko dá sá nak és nyil ván tar tá sá -
nak egyes sza bá lya i ról  szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben
„a szol gá la tok irá nyí tá sá ban köz re mû kö dõ po li ti kai ál lam -
tit kár (a továb biak ban: ál lam tit kár)” szö veg rész he lyé be
„a szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter (a továb biak ban:
 miniszter)” szö veg rész lép.

(2) Az R. 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben, 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 9.  §-ának
(1) be kez dé sé ben „az ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be
„a mi nisz ter” szö veg rész, 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben
„az ál lam tit kár nak” szö veg rész he lyé be „a mi nisz ter nek”
szö veg rész, to váb bá 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben „a pol -
gári nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg rész he lyé be „a mi -
nisz ter” szö veg rész lép.

3.  §

Az or szá gos su gár zá si hely zet és ra dio ak tív anyag kon -
cent rá ci ók el len õr zé sé rõl  szóló 275/2002. (XII. 21.)
Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 8. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8. Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Nem zet biz ton sá gi Iro da,”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it azon ban 2006. jú ni us 9-étõl kell al kal -
maz ni.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal ról  szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. ren -
de let 4.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
130/2006. (VI. 15.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségrõl

1.  §

A Kor mány – a hosszú és kö zép tá vú fej lesz té si és ter ve -
zé si fel ada tok el lá tá sá ra, az Eu ró pai Unió pénz ügyi
 támogatásainak igény be vé te lé hez szük sé ges ter vek, ope -
ra tív prog ra mok el ké szí té sé re, e tá mo ga tá sok fel hasz ná lá -
sá hoz szük sé ges in téz mény rend szer ki ala kí tá sá ra – lét re -
hoz za a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök sé get (a továb biak -
ban: Ügy nök ség).

2.  §

Az Ügy nök ség:
a) ja vas la to kat ké szít a Kor mány fej lesz tés po li ti kai

 elveire és cél ja i ra;
b) el ké szí ti az or szág át fo gó fej lesz té si ter vét és a nem -

ze ti fej lesz té si ter ve ket;
c) se gí ti az or szá gos szin tû fej lesz tés sel, fej lesz té si

 tervezéssel és prog ra mo zás sal kap cso la tos kor mány za ti
fel ada tok össze han go lá sát;

d) szer ve ze tén be lül – az Ag rár- és Vi dék fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram (a továb biak ban: AVOP) ki vé te lé vel –
lét re hoz za az ope ra tív prog ra mok irá nyí tó ha tó sá gát, szer -
ve zi az ope ra tív prog ra mok vég re haj tá sát és azok moni -
toring rend sze rét, ko or di nál ja a fel adat hoz kap cso ló dó
uni ós és ha zai költ ség ve té si for rá sok fel hasz ná lá sát;

e) el lát ja a Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret, az EQUAL és
az INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés prog ra mok és
a Ko hé zi ós Alap irá nyí tó ha tó sá gá nak fel ada ta it, gon dos -
ko dik a mo ni tor ing bi zott sá gok mû kö dé sé rõl;

f) tár gya lá so kat foly tat az Eu ró pai Unió in téz mé nye i -
vel a fej lesz té si stra té gia és az an nak meg va ló sí tá sá ra szol -
gá ló ope ra tív prog ra mok egyez te té se ér de ké ben;
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g) szer ve zi az Eu ró pai Unió struk tu rá lis és ko hé zi ós
po li ti ká já val kap cso la tos ha zai fel ada to kat;

h) a Kor mány ál tal meg ha tá ro zott kör ben el lát ja az
 Európai Unió pénz ügyi tá mo ga tá sa i nak fel hasz ná lá sá hoz
szük sé ges fel ada to kat, és ko or di nál ja a pénz ügyi támo -
gatások fel hasz ná lá sá val kap cso lat ban ki ala kí tott in téz -
mény rend szer mû kö dé sét;

i) el lát ja a PHARE prog ra mok kal és a Schen gen Alap -
pal kap cso la tos szer ve zé si és ko or di ná ci ós fel ada to kat,
 ennek ke re té ben biz to sít ja a Köz pon ti Pénz ügyi és
Szerzõdés kötõ Egy ség mû kö dé sét, e te vé keny sé gé ben a
Segély koordinációs Bi zott ság tá mo gat ja;

j) el lát ja az Át me ne ti Tá mo ga tá si Alap pal, a Nor vég
Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus sal, il let ve az EGT Fi nan szí -
ro zá si Me cha niz mus sal kap cso la tos elõ ké szí té si, szer ve -
zé si és ko or di ná ci ós fel ada to kat, il let ve az iker in téz mé nyi
(twin ning) prog ram mal kap cso la tos nem ze ti ko or di ná ci ót.

3.  §

(1) Az Ügy nök ség a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ köz pon ti hi va tal.

(2) Az Ügy nök ség szék he lye Bu da pest.

4.  §

(1) Az Ügy nök sé get el nök ve ze ti, akit a mun ká já ban
 elnökhelyettesek se gí te nek.

(2) Az el nök te vé keny sé gét a fej lesz tés po li ti ká ért fe le -
lõs kor mány biz tos (a továb biak ban: kor mány biz tos) irá -
nyít ja.

(3) Az el nök he lyet te se ket az el nök – a kor mány biz tos
egyet ér té sé vel – ne ve zi ki és men ti fel.

(4) Az Ügy nök ség dol go zói – a Köz pon ti Pénz ügyi és
Szer zõ dés kö tõ Egy ség ki vé te lé vel – köz tiszt vi se lõk, jog -
ál lá suk ra a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény ren del ke zé sei az irány adók.

(5) A Köz pon ti Pénz ügyi és Szer zõ dés kö tõ Egy ség
rész jog kö rû, rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó szerv, mely nek
dol go zói köz al kal ma zot tak, jog ál lá suk ra a köz al kal ma zot -
tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény rendel -
kezései az irány adók.

5.  §

Az Ügy nök ség köz re mû kö dik a fej lesz tés po li ti ká val
fog lal ko zó kor mány za ti tes tü le tek mun ká já nak elõkészí -
tésében.

6.  §

Az Ügy nök ség fel adat- és ha tás kö ré ben
a) köz re mû kö dik a kor mány biz tos elõ ter jesz téseinek

el ké szí té sé ben;
b) elõ ké szí ti az Or szág gyû lés mun ká já val kap cso la tos

bi zott sá gi elõ ter jesz téseket, in ter pel lá ci ók ra és kér dé sek re 
vo nat ko zó vá lasz ter ve ze te ket;

c) a mi nisz ter nél jog sza bály al ko tá sát kezdeményez -
heti, elõ ké szí ti a mi nisz te ri ren de let és uta sí tás ter ve ze te -
ket és egyéb in téz ke dé se ket;

d) köz re mû kö dik a kor mány biz tos nak a Kor mány ügy -
rend je sze rint a kormány-elõ ter jesz tésekre és a mi nisz te ri
ren de le tek ter ve ze té re tett ész re vé te le i nek az elõkészíté -
sében;

e) kap cso la tot tart tu do má nyos, ku ta tást és kép zést
foly ta tó in té ze tek kel, gon dos ko dik a tu do má nyos mun ka
és kép zés tá mo ga tá sá ról és fej lesz té sé rõl;

f) részt vesz nem zet kö zi szer ve ze tek mun ká já ban,
nem zet kö zi kap cso la tot tart fenn, és kö zös prog ra mo kat
szer vez a ha son ló fel adat kört el lá tó kül föl di kor mány za ti
szer vek kel;

g) tá jé koz ta tá si te vé keny sé get vé gez.

7.  §

(1) Az Ügy nök ség mun ka tár sa i nak illetményszámfej -
tését a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal mint köz pon to sí tott il let -
mény-szám fej tõ hely vég zi, az in for ma ti kai há ló zat üze -
mel te té sé vel kap cso la tos szol gál ta tást pe dig az Ügy nök -
ség a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság tól meg ál la po -
dás alap ján ve szi igény be. E szol gál ta tá so kért kü lön dí ja -
zás nem jár.

(2) Az Ügy nök ség az (1) be kez dés ben fog lalt szol gál ta -
tá so kon túl me nõ en a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal tól vagy a
Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság tól meg ál la po dás
alap ján más szol gál ta tást is igény be ve het.

8.  §

(1) Az Ügy nök ség a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal ál ta lá -
nos jog utó da.

(2) Az Ügy nök ség – az AVOP ki vé te lé vel – az irá nyí tó
ha tó sá gok fel adat kö ré be tar to zó fel ada tok kal együtt át ve -
szi az irá nyí tó ha tó sá gok sze mé lyi ál lo má nyát, stá tu sza it,
tár gyi és pénz ügyi esz kö ze it.

(3) Az Ügy nök ség jog utó da a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va -
tal, il let ve – az AVOP ki vé te lé vel – az irá nyí tó ha tó sá gok
ál tal e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt kö tött, az Ügy nök ség -
nek az e ren de let sze rin ti fel adat kö re és mû kö dé se kö ré ben 
lét re jött pol gá ri jogi, tá mo ga tá si, köz be szer zé si és fog lal -
koz ta tá si szer zõ dé sek nek.

2006/72. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5561



9.  §

(1) Ez a ren de let 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal ról  szóló
196/2003. (XI. 28.) Korm. ren de let, az azt mó do sí tó
274/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 7.  §-a a) pont já nak
má so dik fran cia be kez dé se, to váb bá a 334/2004. (XII. 15.) 
Korm. ren de let 9.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyát
vesz ti.

(2) Ahol jog sza bály Nem ze ti Fej lesz té si Hi va talt, il let -
ve – az AVOP ki vé te lé vel – irá nyí tó ha tó sá got em lít, ott
a továb biak ban a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök sé get kell
 érteni.

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

A Kormány
131/2006. (VI. 15.) Korm.

rendelete

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény végrehajtásáról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek c) és
w) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány az
aláb bi a kat ren de li el:

1.  §

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. 21.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.) a kö vet -
ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:

„3/A.  § (1) A be uta ló nak tar tal maz ni kell a be uta ló
 orvos és mun ka he lyé nek azo no sí tá sá ra szol gá ló, va la mint
az el lá tás té nyét iga zo ló ada tot.

(2) Az Ebtv. 18.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak vizs gá la -
tá hoz az OEP rend sze re sen tá jé koz tat ja a fi nan szí ro zott
egész ség ügyi szol gál ta tót a be uta lás ra jo go sult or vo sok
kód já ról.”

2.  §

A Vhr. 9.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Köz gyógy el lá tás jog cí mén gyó gyá sza ti se géd esz -
kö zök kö zül a re fe ren cia ter mék, va la mint a vele azo nos,
 illetve ala cso nyabb köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott
árú ter mé kek szol gál tat ha tók ki. Köz gyógy el lá tás jog -
címén a 100%-nál ala cso nyabb mér ték ben tá mo ga tott gyó -

gyá sza ti se géd esz köz ren del he tõ, szol gál ha tó ki és
javíttat ható.”

3.  §

A Vhr. 15.  §-a a kö vet ke zõ új (1) be kez dés sel egé szül ki:
„(1) Amennyi ben az OEP, il let ve a MEP a finanszíro -

zási szer zõ dés ada tai alap ján meg ál la pít ja, hogy az egész -
ség ügyi szol gál ta tó va la mely szak mai szer ve ze ti egy sé ge
nem ren del ke zik az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá -
hoz szük sé ges szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel, az egész ség -
ügyi szol gál ta tó nál – ha nem áll fenn el lá tá si ér dek – kez -
de mé nyez he ti a fi nan szí ro zá si szer zõ dés fel bon tá sát, és a
hi á nyos sá go kat jel zi az egész ség ügyi szol gál ta tás nyúj tá -
sá ra jo go sí tó mû kö dé si en ge délyt ki adó ha tó ság felé.”

4.  §

(1) Ez a ren de let 2006. jú ni us 30-án lép ha tály ba.

(2) 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 mó do sí tá sá ról  szóló
330/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.)
6.  §-a nem lép ha tály ba.

(3) A Kr. 17.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak kal
 ellentétben a Vhr. 7/C.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint
10/B.  §-a és az azt mó do sí tó 113/2005. (VI. 25.) Korm.
ren de let 9.  §-a nem vesz ti ha tá lyát.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Vhr. 7/C.  §-ának (3) be kez dé se és a 10/C.  §-ának

(2) be kez dé se,
b) a Kr. 17.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „6.  § és a” szö -

veg rész
ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
132/2006. (VI. 15.) Korm.

rendelete

az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történõ

finanszírozásának részletes szabályairól  szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

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.) 83.  §-a
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(2) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Kr.) 27.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tel je sít mény vo lu men sze rin ti fi nan szí ro zás alap -
ja a 2005. év ben – a já ró be teg-szak el lá tás ese té ben pont -
szám ban, az ak tív fek võ be teg-szak el lá tás ese té ben súly -
szám ban – de gresszió nél kül el szá molt tel je sít mény
95%-a, a CT, MRI ese té ben a 2004. áp ri lis 1-jét kö ve tõ
egy év tel je sít mé nyé nek a 76%-a, amit kor ri gál ni kell:”

2.  §

A Kr. 30.  §-a a kö vet ke zõ új (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) Nem szá mol ha tó el az adott ren de lés tárgy ha vi tel -

je sít mé nyé bõl az a je len tett tel je sít mény – a be teg köz vet -
len je len lé tét nem igény lõ, va la mint a cso por tos el lá tás
 kivételével –, amellyel az összes tárgy ha vi je len tés alap ján 
az egy eset re jutó át la gos el lá tá si idõ alat ta ma rad az
5 perc nek.”

3.  §

A Kr. 40.  §-ának (11) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg -
résszel egé szül ki:

„Az ak tív fek võ be teg-osz tály ról na pon ta csak az osz tály 
ágy szá má nak meg fe le lõ ápo lá si nap sze rin ti tel je sít mény
szá mol ha tó el. A fel vé tel és az el tá vo zás, át he lye zés nap ja
egy nap nak szá mít. A 100% fe let ti ágy ki hasz nált sá got
ered mé nye zõ el lá tá si eset(ek) ki zá ró lag at tól a nap tól kez -
dõ dõ en szá mol ha tó(k) el, amely na pon az ágy ki hasz nált -
ság 100% alá csök ken.”

4.  §

A Kr. 8. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék -
le te lép.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Amennyi ben a 2.  §-ban fog lal tak, il let ve 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 ren del ke zõ 217/1997. (XII. 1.)
Korm. ren de let 15.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ren del ke -
zé sek vég re haj tá sa az el lá tás biz ton sá gát ve szé lyez tet né,
el lá tá si ér dek bõl e ren del ke zé se ket az el lá tá si ér dek fenn -
ál lá sá nak meg ál la pí tá sá tól szá mí tott há rom hó na pig nem
kell vég re haj ta ni. E ha tár idõ in do kolt eset ben egy al ka -
lom mal to váb bi há rom hó nap pal meg hosszab bít ha tó. Az
el lá tá si ér dek fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sát, il let ve a ha tár -
idõ meg hosszab bí tá sát a me gyei tisz ti fõ or vos kez de mé -
nyez he ti az e cél ra lét re ho zott bi zott ság nál (a továb biak -
ban: Bi zott ság). A me gyei tisz ti fõ or vos az el lá tá si ér dek
fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sa tár gyá ban meg ke re si az ille -
té kes szak mai kol lé gi u mot vé le mény nyil vá ní tás cél já ból.
A Bi zott ság tag ja az egész ség ügyi mi nisz ter, az or szá gos
tisz ti fõ or vos és az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
fõ igaz ga tó ja ál tal de le gált egy-egy fõ. A Bi zott ság mû kö -
dé sé nek fel té te le it az or szá gos tisz ti fõ or vos biz to sít ja.
A Bi zott ság az el lá tá si ér dek fenn ál lá sá ról a kez de mé nye -
zés tõl szá mí tott há rom mun ka na pon be lül dönt.

(3) A (2) be kez dés ren del ke zé sei irány adó ak ak kor is,
ha az 1.  § sze rin ti ren del ke zés vég re haj tá sa ve szé lyez tet né
az el lá tás biz ton sá gát az zal, hogy az el lá tá si ér dek meg ál -
la pí tá sa ese tén a fi nan szí ro zás a je len ren de let ha tály ba lé -
pé sét meg elõ zõ na pon ha tá lyos ren del ke zé sek alap ján tör -
té nik.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kr.
27.  §-ának (6) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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

Mel lék let
a 132/2006. (VI. 15.) Korm. ren de let hez

„8. számú melléklet
a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Kró ni kus el lá tá sok

Kód ja Meg ne ve zé se Szor zó ja

00001 Ápo lá si te vé keny ség 1,0

00002 Kró ni kus és ál ta lá nos re ha bi li tá ci ós
el lá tás 1,2

00003 Ki emelt re ha bi li tá ci ós el lá tás (on ko -
ló gi ai, kar di o ló gi ai, gyer mek-egész -
ség ügyi, moz gás szer vi, pá lyá za ti
úton be fo ga dott hos pi ce el lá tás) 1,5

00004 Köz pon ti ideg rend sze ri sé rül tek
és tar tós lég zés bé nul tak  3,3”
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A Kormány
133/2006. (VI. 15.) Korm.

rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól  szóló

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 132.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) és d) pont já ban, a he lyi ön kor mány za -
tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 7.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, 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 83.  §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor -
mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok igény lé -
sé nek és meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 37.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a 37.  § (2)–(5) be kez dé sé nek je lö -
lé se (3)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(2) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sá nak a 12/a. szá mú
mel lék let sze rin ti pél dá nyát a MEP tá jé koz ta tá sul a há zi or -

vo si iga zo lást ki ál lí tó há zi or vos nak is el jut tat ja, mely ben
meg je lö li a há zi or vo si iga zo lás ban sze rep lõ ha tó anyag
alap ján a szak mai sza bá lyok sze rint el sõ ként vá lasz tan dó
leg ala cso nyabb napi te rá pi ás költ sé gû gyógy szer ne vét és
té rí té si dí ját.”

2.  §

Az R. 42.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Köz gyógy el lá tás ke re té ben, a há zi or vo si iga zo lás
alap ján a ke ret meg ál la pí tá sa so rán figye lembe vett ha tó -
anyag-tar tal mú bár mely gyógy szer ren del he tõ és – a
gyógy sze rek ki szol gál ta tá sá ra vo nat ko zó kü lön jog sza -
bály sze rint – ad ha tó ki.”

3.  §

Az R. e ren de let mel lék le te sze rin ti 12/a. szá mú mel lék -
let tel egé szül ki.

4.  §

Ez a ren de let 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
134/2006. (VI. 15.) Korm.

rendelete

az életüktõl és szabadságuktól
politikai okból jogtalanul megfosztottak

kárpótlásáról szóló
1992. évi XXXII. tör vény végrehajtásáról

Az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta la -
nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló 1992. évi XXXII.
tör vény 17.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján
a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben em lí tett alap -
összeg 2006. év ben 61 762 Ft.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

45/2006. (VI. 15.) FVM
rendelete

a szik víz gyár tá sá nak, töl té sé nek, va la mint
a szik vi zes pa lack és bal lon tá ro lá sá nak

és szál lí tá sá nak Biz ton sá gi Szabályzatáról

A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
11.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás, va la mint 15.  §-ának
a) pont já ban fog lal tak alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

A szik víz gyár tá sa, töl té se, a szik vi zes pa lack és bal lon
tá ro lá sa, szál lí tá sa, va la mint a kap cso ló dó te vé keny sé gek
vég zé se so rán a ren de let ben fog lalt biz ton sá gi sza bá lyok
sze rint kell el jár ni.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) Szik vi zes pa lack: nyo más ál ló, üveg bõl vagy mû -

anyag ból ké szült, szi fon fej jel el lá tott, szik víz tá ro lá sá ra és
ada go lá sá ra al kal mas pa lack.

b) Szik vi zes bal lon: öt vö zött alu mí ni um ból bel sõ be vo -
nat tal vagy kor ró zió ál ló acél ból ké szült, sze le pes csap te -
lep pel és szi fon fe jes fel ve ze tõ szár ral fel sze relt, szik víz
 tárolására és ada go lá sá ra al kal mas tar tály.

c) Szi fon fej és sze lep: fém bõl vagy mû anyag ból ké szült 
nyo más ál ló sze rel vény a szik vi zes pa lack hoz és bal lon -
hoz.

d) Sza tu rá lás: ivó víz szén-di oxid dal tör té nõ te lí té se,
a szén-di oxid el nye le té se szik víz ké szí tés cél já ból.

e) Sza tu rá ló tar tály: a sza tu rá lás el vég zé sé re szol gá ló
álló vagy fek võ tar tály.

f) Gáz tér: a szik vi zes pa lack ban és bal lon ban a szik víz
fe lett meg ha tá ro zott nyo má son és tér fo ga ton össze sû rí tett
szén-di oxid ren del ke zé sé re álló tér.

II. Fejezet

ÁLTALÁNOS MUNKABIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A munkavégzés személyi feltételei

3.  §

A szik víz gyár tá sát és töl té sét ki zá ró lag olyan sze mély
vé gez he ti, aki a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vég -
zett ség gel ren del ke zik, va la mint meg fe lel a mun ka kö ri,
szak mai és sze mé lyi hi gi é nés al kal mas ság or vo si vizs gá la -
tá ról és vé le mé nye zé sé rõl  szóló kü lön jog sza bá lyok ban
elõ írt fel té te lek nek és el sa já tí tot ta a biz ton sá gos mun ka -
vég zés kö ve tel mé nye it, va la mint a szik víz gyár tó és a szik -
víz töl tõ be ren de zé sek hasz ná la ti uta sí tá sá ban fog lalt ke ze -
lé si és kar ban tar tá si szabályokat.

A munkavégzésre vonatkozó szabályok

4.  §

A szik víz gyár tá sá ra és töl té sé re, va la mint a szik vi zes
pa lac kok és bal lo nok tá ro lá sá ra szol gá ló lé te sít mény,
mun ka hely, tech no ló gia lé te sí té se, át ala kí tá sa és kor sze rû -
sí té se so rán min den kor a jog sza bá lyok és elõ írások, va la -
mint a szab vá nyok vagy ez zel egyen ér té kû más mû sza ki
meg ol dá sok vo nat ko zó elõ írásai sze rint kell el jár ni.

5.  §

(1) A szik víz gyár tó és a szik víz töl tõ be ren de zé sen ja ví -
tást, kar ban tar tást és tisz tí tást a be ren de zés vil la mos há ló -
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zat ról le vá lasz tott és be kap cso lás el len biz to sí tott hely ze -
té ben kell vé gez ni a kü lön jog sza bály ban, va la mint a be -
ren de zés hasz ná la ti uta sí tá sá ban fog lal tak sze rint.

(2) A sza tu rá ló tar tá lyon ja ví tást, kar ban tar tást vagy
tisz tí tást an nak nyo más men te sí té se után kell vé gez ni.

(3) A szik víz gyár tó és a szik víz töl tõ be ren de zést üze -
mel te té sük alatt el len õri zet le nül hagy ni ti los.

6.  §

(1) A szik víz gyár tó be ren de zést a hasz ná la ti uta sí tás ban 
elõ írt kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ szén-di oxid nyo más -
csök ken tõ sze lep pel kell üze mel tet ni.

(2) A szi fon fej ki fo lyó csö vé be du gót vagy más rög zí tet -
len tár gyat he lyez ni ti los.

III. Fejezet

SZIKVIZES PALACK ÉS BALLON ELÕKÉSZÍTÉSE

7.  §

A szik víz ki zá ró lag a vo nat ko zó szab vá nyok és kü lön
jog sza bá lyok figye lembe véte lével gyár tott, a szer ke ze ti
el len õr zé sen meg fe le lõ nek mi nõ sí tett, hi bát lan, sé rü lés tõl
és el vál to zás tól men tes szik vi zes pa lack ba vagy bal lon ba
tölt he tõ.

8.  §

(1) Idõ sza kos szer ke ze ti el len õr zés nek kell alá vet ni:
a) a szik vi zes pa lac ko kat min den töl tés elõtt szem re vé -

te le zés sel,
b) a szik vi zes bal lo no kat – a vo nat ko zó szab vány

figye lembe véte lével – a gyár tás tól szá mí tott 3 év el tel té -
vel, majd ezt köve tõen a nyo más pró ba vizs gá lat tal egy
idõ ben.

(2) Ha bár mely szik vi zes pa lac kon, bal lo non vagy azok
sze rel vé nye in sé rü lés ta lál ha tó, mû kö dé sük ben rend el le -
nes ség ta pasz tal ha tó, az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl
el len õriz ni kell a bel sõ fe lü let, a szer ke ze ti ele mek és
a csat la ko zó me ne tek ép sé gét is.

(3) Amennyi ben az idõ sza kos szer ke ze ti el len õr zés
 során a hasz ná lat biz ton sá gát ve szé lyez te tõ hiba ta pasz tal -
ha tó, ak kor a szik vi zes pa lac kot vagy bal lont a for ga lom -
ból ki kell von ni, al kal mat lan ná kell ten ni a to váb bi hasz -
ná lat ra és el szál lí tá su kig gon dos kod ni kell a kü lön he lyi -
ség ben tör té nõ tá ro lá suk ról.

9.  §

(1) Az idõ sza kos szer ke ze ti el len õr zés so rán hi bát lan -
nak mi nõ sí tett szik vi zes bal lont a vo nat ko zó jog sza bá lyok
és szab vá nyok figye lembe véte lével nyo más pró ba vizs gá -
lat nak kell alá vet ni.

(2) A nyo más pró ba vizs gá la tot ki zá ró lag az arra fel jo -
go sí tott sze mély vé gez he ti.

(3) Azt a szik vi zes bal lont, amely nek nincs meg fe le lõ
ered mé nyû nyo más pró ba vizs gá la ta, ti los meg töl te ni.

10.  §

A mun ka vál la ló ré szé re a szik vi zes bal lo nok mo sá sá hoz 
egyé ni vé dõ esz közt (vé dõ kö tényt, gu mi csiz mát és vé dõ -
kesz tyût) kell biz to sí ta ni.

IV. Fejezet

SZIKVÍZ GYÁRTÁSA (SZATURÁCIÓ)

11.  §

(1) A szén-di oxid pa lack ból a szik víz gyár tó be ren de -
zés hez a szén-di oxi dot nyo más csök ken tõ sze le pen ke resz -
tül kell át ve zet ni.

(2) A szik víz gyár tó be ren de zés biz ton sá gi ké szü lé ke i -
nek (biz ton sá gi sze lep, lég be szí vó sze lep, nyo más mé rõ
mû szer, szint jel zõ stb.) üzem ké pes ál la po tát a gyár tás
meg kez dé se elõtt, va la mint a gyár tás so rán fo lya ma to san
el len õriz ni kell.

V. Fejezet

SZIKVIZES PALACK ÉS BALLON TÖLTÉSE

12.  §

(1) A szik víz gyár tó és a szik víz töl tõ he lyi ség ben a be -
ren de zé sek üze mel te té se kor ki zá ró lag az oda be osz tott
mun ka vál la lók tar tóz kod hat nak és erre vo nat ko zó an
 figyelmeztetõ táb lát kell el he lyez ni.

(2) A szik víz töl tés nél fog lal koz ta tott mun ka vál la ló
 részére egyé ni vé dõ esz közt (vé dõ ál ar cot, vé dõ kö tényt,
gu mi csiz mát és vé dõ kesz tyût) kell biz to sí ta ni, amely vé -
del met nyújt a szik vi zes pa lac kok eset le ges rob ba ná sa, fel -
ha sa dá sa ese tén fel lé põ sé rü lés ve szé lye, va la mint a vi zes
kör nye zet ár tal mai el len.

(3) A szik vi zes pa lack és bal lon töl té sé nél a bel sõ nyo -
más nagy sá gát – a vo nat ko zó szab vány ban meg ha tá ro zott
ér té kek figye lembe véte lével – úgy kell be ál lí ta ni, hogy a
gáz tér tér fo ga tá nak nagy sá ga fe lel jen meg a tech no ló gi ai
elõ írásoknak.
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13.  §

(1) A szik vi zes pa lack töl té sé hez olyan szik víz töl tõ
 berendezést kell hasz nál ni, amely fel ha sa dás vagy rob ba -
nás ese tén is biz ton sá gos vé del met nyújt.

(2) A szik vi zes pa lack töl té sé nél fo lya ma to san el len -
õriz ni kell a töl tõ nyo más nagy sá gát, és azt a be ren de zés
hasz ná la ti uta sí tá sa sze rin ti ér té ken kell tar ta ni.

(3) A szik vi zes üveg pa lac kot a pa lack hõ fo ká nál ala cso -
nyabb hõ fo kú szik víz zel meg töl te ni ti los.

14.  §

(1) Ti los a szik vi zes bal lont sza tu rá ló tar tály ként hasz -
nál ni, köz vet le nül vagy nyo más csök ken tõ sze lep beikta -
tásával a szén-di oxid pa lack ra rá kap csol ni.

(2) A szik vi zes bal lon töl té se elõtt el len õriz ni kell a
szik víz töl tõ be ren de zés csat la ko zó sze rel vé nye it, va la mint 
a csõ ve ze té ket.

VI. Fejezet

TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS

Szikvizes palack és ballon tárolása

15.  §

(1) Mind az üres, mind a meg töl tött szik vi zes pa lac kot
és bal lont a kül sõ me cha ni kai ha tás tól (do bá lás tól, ütõ dés -
tõl) óvni kell.

(2) A meg töl tött szik vi zes pa lac kot a tá ro ló esz köz be
ütõ dés men te sen kell be he lyez ni és on nan ki ven ni.

(3) A szik vi zes pa lac kok tá ro ló esz kö ze it sé rü lés tõl
óvni kell. A tá ro ló esz kö zö ket do bál ni ti los.

(4) A hi bás, tö rött tá ro ló esz közt a for ga lom ból ki kell
von ni.

16.  §

A szik vi zes pa lac kot és bal lont +1 °C és +25 °C kö zöt ti
hõ mér sék le ten, nap fény tõl véd ve kell tá rol ni.

Szikvizes palack és ballon szállítása

17.  §

A szik vi zes pa lac ko kat ép tá ro ló esz köz ben, a bal lo no -
kat pe dig meg fele lõen rög zít ve, nap fény tõl, hõ ha tás tól,
hir te len hõ mér sék let-vál to zás tól véd ve kell szál lí ta ni.

18.  §

A szik vi zes pa lac kok, bal lo nok ra ko dá sát vég zõ mun -
ka vál la ló ré szé re az idõ já rás ká ros ha tá sai, va la mint a kéz-
és láb sé rü lés koc ká za tá nak csök ken té sé re egyé ni vé dõ esz -
közt (vé dõ kesz tyût, vé dõ láb be lit és vé dõ kö tényt) kell biz -
to sí ta ni.

Szén-dioxid gázpalack tárolása

19.  §

A szik víz gyár tá sá hoz hasz nált szén-di oxid gáz pa lack
szál lí tá sá ra, tá ro lá sá ra és ke ze lé sé re a vo nat ko zó jog sza -
bá lyok és szab vá nyok az irány adók.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20.  §

A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és sza -
bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szolgáltatá -
saira vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
 eljárás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

21.  §

Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tech ni kai jel le gû elõ -
írásoknak nem kell meg fe lel nie az olyan szik víz gyár tó be -
ren de zés nek, szik vi zes pa lack nak és bal lon nak, ame lyet az 
Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má ban vagy Tö rök or szág -
ban ál lí tot tak elõ, il let ve hoz tak for ga lom ba, vagy az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
 valamely EF TA-ál lam ban ál lí tot tak elõ, az ott irány adó
elõ írásoknak meg fele lõen, fel té ve, hogy az irány adó elõ -
írások az em ber i egész ség és élet vé del me, va la mint a
mun ka kö rül mé nyek ja ví tá sa te kin te té ben az e ren de let ben
meg ha tá ro zot tal egyen ér té kû vé del met nyújtanak.

22.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ha to dik hó nap elsõ
nap ján 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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A gazdasági és közlekedési miniszter
35/2006. (VI. 15.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek forgalomba helyezésével
és forgalomban tartásával, környezetvédelmi

felülvizsgálatával és ellenõrzésével,
továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel

kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjáról  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet,

valamint a közúti közlekedésben használt
menetíró készülékekrõl  szóló,

1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet
végrehajtásáról  szóló

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, fi gye lem mel a 44/A.  § (7) be kez dé sé ben, va la -
mint az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a pénz ügy mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for ga -
lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val és
el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó tevékeny -
séggel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok
díj ár ól  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 1.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont -
tal egé szül ki:

(Az 1. szá mú mel lék let)
„d) IV. fe je ze te a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net -

író ké szü lé kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i
3821/85/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról  szóló
124/2005. (XII. 29.) GKM ren de let ben meg ha tá ro zott
 tachográf kár tya ki adás ha tó sá gi el já rá sá nak igaz ga tá si
szol gál ta tá si”
(dí ja it tar tal maz za.)

2.  §

Az R. 4.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a köz le ke dé si ha tó ság vizs ga biz to sa az idõ sza -
kos vizs gá la tot ki je lölt vizs gá ló ál lo má son vég zi és az idõ -
sza kos vizs gá lat alap ján ho zott dön té sé hez az elõ ze tesen
el vég zett gép jár mû-fenn tar tói vizs gá lat ered mé nyét ta nú -
sí tó – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – ok mányt (ha -
tó sá gi bi zo nyít ványt) fel hasz nál ja, ak kor az 1. szá mú mel -
lék let I. fe je zet 4. pont já ban a jár mû ka te gó ri á tól füg gõ en a 
4.1–4.6. és az 5.3., az 5.6., az 5.7. és az 5.10. al pon tok ban
meg ha tá ro zott díj 80%-át az el já ró köz le ke dé si ha tó ság,
20%-át pe dig a gép jár mû fenn tar tó szer ve zet szám lá já ra
kell be fi zet ni.

(2) A köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi felada -
tainak tel je sí té sé hez szük sé ges, kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott pénz ügyi for rás kép zé se az 1. szá mú mel lék let
I. fe je ze té ben – az 5.10. al pont ki vé te lé vel – meg ha tá ro zott 
és – az (1) be kez dés re is fi gye lem mel – a ha tó ság ál tal be -
sze dett dí jak ból tör té nik.”

3.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

4.  §

A köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek -
rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sá ról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM ren -
de let 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) E ren de let 7–14.  §-a 2006. jú ni us 23-án lép ha tály ba.”

5.  §

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

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 35/2006. (VI. 15.) GKM rendelethez

Az R. 1. számú mellékletének módosítása

1. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek I. fe je ze te a kö vet ke zõ 
5.10. al pont tal egé szül ki:

„5.10. Az in teg rált vizs gá lat díja 7 200 Ft”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ IV. fe je zet tel
egé szül ki:

„IV. Fejezet

A közúti közlekedésben használt
menetíró készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i

3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról  szóló
124/2005. (XII. 29.) GKM rendeletben meghatározott

tachográf kártya kiadás hatósági eljárásának
igazgatási szolgáltatási díja

A fi ze ten dõ díj kár tyán ként [Ft]

1. Gép jár mû ve ze tõi kár tya ki adá sa, cse ré je,
     pót lá sa 7 700 

2. Mû hely kár tya ki adá sa, cse ré je, pót lá sa  7 700 

3. Üzem ben tar tói kár tya ki adá sa, cse ré je,
     pót lá sa 7 700 

4. El len õri kár tya ki adá sa, cse ré je, pót lá sa 2 700”
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 III. rész HATÁROZATOK

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

Az Alkotmánybíróság
22/2006. (VI. 15.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít vá nyok tár gyá ban, il let ve hi va tal ból in dí tott, mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá -
sá ra irá nyu ló el já rás so rán – dr. Pa czo lay Pé ter al kot -
mány bí ró kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az épí tett
kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény 27.  § (1) be kez dé se és (3) be kez dé sé nek 
má so dik mon da ta alkot mány elle nes, ezért azo kat 2007. jú -
ni us 30-i ha tállyal meg sem mi sí ti, egye bek ben az in dít vá -
nyo kat el uta sít ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság – hi va tal ból el jár va – meg ál -
la pít ja: az Or szág gyû lés jog al ko tói fel ada tá nak el mu lasz -
tá sá val alkot mány elle nes hely ze tet idé zett elõ az ál tal,
hogy a ki szol gá ló- és la kó út cél já ra tör té nõ le jegy zés sza -
bá lyo zá sa kor nem te rem tet te meg az Al kot mány 13.  §
(2) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sét
biz to sí tó tör vényi fel té te le ket.

Az Or szág gyû lés jog al ko tói fel ada tá nak 2007. jú -
nius 30-ig kö te les ele get ten ni.

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 egyik in dít vá nyo zó az Al kot mány bí ró ság hoz több
íz ben ki egé szí tett, il let ve mó do sí tott in dít ványt nyúj tott
be. Leg el sõ in dít vá nyá ban az épí tés ügy rõl  szóló 1964. évi
III. tör vény 17.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt  lejegyzéssel
kap cso la tos al kot má nyos sá gi ag gá lyo kat  fogalmazott
meg, majd ké rel mét a tör vény ha tá lyon kí vül he lye zé sét

köve tõen az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Étv.)
ha son ló sza bá lyo zást tar tal ma zó 27.  §-ának vizs gá la tá ra
mó do sí tot ta. Az in dít vá nyo zó sze rint e ren del ke zés sok
szem pont ból el len té tes az Al kot mány 9.  §-ával és 13.  §
(2) be kez dé sé vel.

Az in dít vány sze rint az Étv. 27.  §-ában fog lalt igény be -
vé tel (ki szol gá ló- és la kó út cél já ra tör té nõ le jegy zés) a
 kisajátítással meg egye zõ jogi esz köz az ingatlan-magán -
tulajdon köz ha tal mi úton tör té nõ meg vo ná sá hoz az zal a
kü lönb ség gel, hogy eb ben az eset ben a sza bá lyo zás nem
biz to sít ga ran ci át arra, hogy a tu laj don meg vo nás al kot má -
nyos ke re tek kö zött tör tén jen.

Az in dít vá nyo zó sze rint az Al kot mány 13.  § (2) be kez -
dé sé vel el len té tes az, hogy a le jegy zés re vo nat ko zó sza bá -
lyok nem tar tal maz zák azo kat a ki sa já tí tás ra vo nat ko zó
ga ran ci á kat, ame lye ket a ki sa já tí tá si el já rás ról  szóló
1976. évi 24. tör vényerejû ren de let (a továb biak ban: Ki sa -
já tí tá si tvr.) biz to sít, hol ott lé nye gé ben itt is ki sa já tí tás ról
van szó.

Az in dít vá nyo zó sze rint a sza bá lyo zás a nem jog erõs
igény be vé te li ha tá ro zat alap ján is meg en ge di a le jegy zés -
sel tör té nõ in gat lan szer zést, és e miatt sé rül az Al kot mány
13.  § (2) be kez dé se.

Az in dít vá nyo zó az Étv. tá ma dott ren del ke zé se i bõl azt a 
kö vet kez te tést is le von ja, hogy a le jegy zés nem hogy
 garanciát nem ad a tu laj do nos nak arra, hogy ma gán tu laj -
do na kény szer rel sza bá lyo zott mó don, alkot mány elle -
nesen ne ke rül jön el vé tel re, ha nem még mi ni má lis be le -
szó lást sem en ged neki.

Az in dít vány sze rint az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos 
sza bá lya i ról  szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban:
Áe.) 77.  § (2) és (3) be kez dé se és az Étv. 27.  §-ának együt -
tes al kal ma zá sa foly tán sé rül az Al kot mány 13.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt azon na li kár ta la ní tás kö ve tel mé nye,
mi vel a sza bá lyo zás az in gat lan bir tok ba vé te lé nek és a kár -
ta la ní tás ki fi ze té sé nek egy ide jû sé gét nem biz to sít ja. In gat -
lan-ki sa já tí tás (út cél já ra le jegy zés) ese té ben az tör té nik,
hogy „a ki sa já tí tást kérõ azt meg elõ zõ en ke rül az in gat lan
bir to ká ba, hogy a ki sa já tí tást szen ve dõ eset leg a bí ró ság
ál tal jog erõ sen meg ál la pí tott kár ta la ní tá si összeg hez hoz -
zá jut na”.

Az in dít vá nyo zó azt ál lít ja to váb bá, hogy a le jegy zés
sér ti az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt al kot má -
nyos el vet is, mert a tu laj don meg szer zé sé ben is a köz- és
ma gán tu laj don egyen jo gú sá gá nak kell ér vé nye sül nie,
 nevezetesen a ki sa já tí tá si tör vény ben fog lalt ren del ke zé se -
ket be kell tar ta ni, mert az Al kot mány a ma gán tu laj don
köz ér de kû ál la mi, ön kor mány za ti el vo ná sa ese tén csak ezt
az egy szer zé si mó dot is me ri.

Az in dít vá nyo zó utol só in dít vány-ki egé szí té sé ben
 jelezte, hogy amennyi ben le het sé ges, a tör vényhelyet
meg sem mi sí tõ al kot mány bí ró sá gi dön tés ese té ben kéri
 saját ügyé ben a meg sem mi sí tett jog sza bály al kal maz ha tó -
sá gá nak utó la gos ki zá rá sát. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó
gya kor la tá nak meg fele lõen a mó do sí tott és ki egé szí tett
 indítvány alap ján járt el.
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A má sik in dít vá nyo zó az Étv. 27.  § (3) be kez dés „kü lön
ha tá ro zat ban” szö veg ré szé nek meg sem mi sí té sét kér te. Az
Al kot mány 13.  § (2) be kez dé se elõ ír ja töb bek kö zött a kár -
ta la ní tás azon na li sá gá nak kö ve tel mé nyét is, és az in dít vá -
nyo zó sze rint ez a kri té ri um sé rül az ál tal, hogy az épí tés -
ügyi ha tó ság kü lön ha tá ro zat ban dönt a kár ta la ní tás ról,
 illetve a le jegy zés rõl. Így elõ for dul hat olyan eset, ami kor
a ki sa já tí tást el szen ve dõ fél a kár ta la ní tást nem kap ja meg
a le jegy zés sel egy ide jû leg, azon nal.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán ész lel te, hogy az
Étv. 27.  § (3) be kez dé sét az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról
és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 2006. évi L. tör vény 13.  §-a, 2006. má -
jus 1-jei ha tállyal mó do sí tot ta. Mi vel azon ban az in dít vá -
nyo zók ál tal sé rel me zett jog sza bá lyi tar ta lom a jog sza -
bály mó do sí tás kö vet kez té ben nem vál to zott, ezért az
 Alkotmánybíróság a vizs gá la tot az el bí rá lás kor ha tá lyos
jog sza bály ra vo nat ko zó an vé gez te el.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat a tá ma dott ren -
del ke zé sek rész be ni azo nos sá gá ra te kin tet tel egye sí tet te,
és egy el já rás ban bí rál ta el.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek figye lembe véte lével ha tá ro zott:

Al kot mány:
„9.  § (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság,

amely ben a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú
és egyen lõ vé de lem ben ré sze sül.”

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

Étv.:
„27.  § (1) Ha a he lyi épí té si sza bály zat, ille tõ leg sza bá -

lyo zá si terv sze rint a te le pü lés egyes te rü let ré sze it érin tõ
ki szol gá ló és la kó út (e tör vény al kal ma zá sá ban, a továb -
biak ban: ki szol gá ló út) lé te sí té se, bõ ví té se vagy sza bá lyo -
zá sa szük sé ges, az 52.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
épí tés ügyi ha tó ság a te lek nek a ki szol gá ló út cél já ra szük -
sé ges ré szét – ki sa já tí tá si el já rás nél kül – a te lek fek vé se
sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat ja vá ra igény be ve he ti és
le je gyez he ti. A le jegy zés hez az ér de kel tek hoz zá já ru lá sa
nem szük sé ges.

(2) A le jegy zés vé dett, vé de lem re ter ve zett, va la mint
védõ te rü le tek ese té ben csak az ér de kelt szak ha tó sá gok
elõ ze tes egyet ér té sé vel vé gez he tõ.

(3) A te lek ki szol gá ló út cél já ra igény be vett ré szé ért
a ki sa já tí tás sza bá lyai sze rint meg ál la pí tott kár ta la ní tás
jár. A kár ta la ní tás össze gé rõl az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott épí tés ügyi ha tó ság kü lön ha tá ro zat ban dönt. A kár -
ta la ní tás össze gét a sza bá lyo zás alap ján ki ala kít ha tó épí té -
si te lek, to váb bá a ki szol gá ló út meg épí té sé bõl, ille tõ leg az 
ez zel össze füg gõ köz mû ve sí tés bõl ere dõ te lek ér ték-nö ve -

ke dés figye lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni ak kor is, ha
a ki szol gá ló út és a köz mû ve sí tés nem köz vet le nül a bir -
tok ba vé telt és a le jegy zést köve tõen va ló sul meg.
Amennyi ben a ki szol gá ló út és a köz mû vek meg épí té se
a bir tok ba vé telt és a le jegy zést kö ve tõ 1 éven be lül nem
kez dõ dik meg, vagy 5 éven be lül nem va ló sul meg, a kár ta -
la ní tás össze gé nek meg ál la pí tá sá nál figye lembe vett te lek -
ér ték-nö ve ke dést a tu laj do nos ré szé re az 5 év el tel té vel,
ezt köve tõen a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat össze gé -
vel nö vel ten, 30 na pon be lül kell meg fi zet ni. Te lek ér -
ték-nö ve ke dés össze ge ként leg fel jebb a le jegy zés sel
igény be vett te lek há nyad ér té ke ál la pít ha tó meg.

(4) Ha a te lek nek a ki szol gá ló út cél já ra szük sé ges
 részén épí tés ügyi ha tó sá gi (lé te sí té si) en ge déllyel ren del -
ke zõ, vagy 10 év nél ré geb bi épít mény, vagy épít mény rész
áll, ki sa já tí tá si el já rást kell le foly tat ni, ki vé ve, ha a kár ta la -
ní tás ról az érin tet tek meg ál la pod nak.

(5) Ha a le jegy zés sel érin tett te lek vissza ma ra dó ré sze
a ren del te té sé nek meg fe le lõ hasz ná lat ra al kal mat lan ná vá -
lik, a tu laj do nos ké rel mé re a le jegy zés sel egy ide jû leg, az
egész tel ket igény be kell ven ni. Ilyen eset ben a te lek tel jes
te rü le té ért kár ta la ní tás jár.

(6) Ha a ki szol gá ló út lé te sí té sét, bõ ví té sét vagy sza bá -
lyo zá sát szol gá ló le jegy zés mû sza ki vagy egyéb in dok
alap ján csak az egyik ol da li te lek sor ból le het sé ges, ak kor a 
ki szol gá ló út má sik ol da lán lévõ te lek sor tu laj do no sa it
a te le pü lé si ön kor mány zat, a ki szol gá ló út vál to zá sá ból
ere dõ te lek ér ték-nö ve ke dés ará nyá ban – ren de let ben –
egy sze ri hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te lez he ti.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te -
le zés ese tén a hoz zá já ru lás tel jes mér té ke nem ha lad hat ja
meg az igény be vett te lek te rü le tek ér té ké nek fele ré szét.
Az így meg ál la pí tott össze get a le jegy zés sel nem érin tett
te lek tu laj do no sok kö zött a tu laj do nuk ban álló te lek nagy -
sá gá nak ará nyá ban kell meg osz ta ni.

(8) A ki szol gá ló út lé te sí té se, bõ ví té se so rán fe les le ges -
sé vált köz te rü le tet az érin tett tu laj do no sok ré szé re vé tel re
fel kell aján la ni. Ha az ilyen te rü le tet ko ráb ban kár ta la ní tás 
nél kül je gyez ték le, azt az érin tett tu laj do nos nak té rí tés
nél kül kell vissza ad ni.

(9) Az (1)–(8) be kez dés elõ írásait kell al kal maz ni a ha -
son ló ren del te té sû és sze rep kö rû kül te rü le ti he lyi köz utak
ese té ben is.”

A 2005. no vem ber 1-jé vel ha tá lyon kí vül he lye zett, ám
az ezen idõ pont elõtt in dult ügyek ben még al kal ma zan dó
Áe.:

„77.  § (2) Vég re hajt ha tó az az elsõ fokú ha tá ro zat is,
amely nek azon na li vég re haj tá sát a köz igaz ga tá si szerv
 elrendelte.

(3) Az ügy ben má sod fo kon ho zott ha tá ro zat a köz lés sel
vá lik jog erõs sé. A jog erõs ha tá ro zat vég re hajt ha tó, ki vé ve
ha a bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta kér he tõ.”

A 2005. no vem ber 1-jé tõl ha tá lyos, a köz igaz ga tá si
 hatósági el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
2004. évi CXL. tör vény (a továbbiak ban: Ket.):

„101.  § (1) A fel leb be zés sel meg tá ma dott ha tá ro zat ban
fog lalt jo gok nem gya ko rol ha tók és a fel leb be zés nek a
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 határozat vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya, az ügy fél
azon ban a ke re set le vél ben a dön tés fel füg gesz té sé nek vég -
re haj tá sát kér he ti. A vég re haj tás a ké re lem nek a vég re haj -
tást fo ga na to sí tó szerv tu do má sá ra ju tá sá tól an nak el bí rá -
lá sá ig nem fo ga na to sít ha tó.

(2) A ha tá ro zat ban fog lal ta kat a fel leb be zé si jog ra
 tekintet nél kül tel je sí te ni kell, ha az az ügy fél ja vá ra meg -
ál la pí tott egy sze ri vagy rend sze res pénz ki fi ze tést, pénz be -
ni el lá tást (szo ci á lis se gély, nyug díj stb.) tar tal maz, és az
ügy fél fel leb be zé se csak a meg ál la pí tott össze gen fe lü li
több let igény re vo nat ko zik.”

„110.  § (1) A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a dön tés vég -
re haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya, az ügy fél azon ban a
 keresetlevelében a dön tés vég re haj tá sá nak a felfüggesz -
tését kér he ti. A vég re haj tás a ké re lem nek a vég re haj tást
fo ga na to sí tó szerv tu do má sá ra ju tá sá tól an nak el bí rá lá sá ig 
nem fo ga na to sít ha tó.

(2) A vég re haj tás fel füg gesz té sé nek ha tá lya ki ter jed
a ha tá ro za ton ala pu ló jo gok gya kor lá sá ra is.”

„127.  § (1) A ha tó ság dön té se vég re hajt ha tó, ha
a) pénz fi ze tés re, va la mely te vé keny ség re vagy at tól

való tar tóz ko dás ra irá nyu ló kö te le zett sé get ál la pít meg,
jog erõ re emel ke dett, és a tel je sí tés re meg ál la pí tott ha tár -
idõ vagy ha tár nap (a továb biak ban együtt: ha tár idõ) ered -
mény te le nül telt el;

b) az a) pont sze rin ti kö te le zett sé get meg ál la pí tó dön -
tés fel leb be zé si jog ra te kin tet nél kü li vég re haj tá sát vagy
biz to sí tá si in téz ke dés ként való al kal ma zá sát ren del ték el.”

„128.  § (4) A má sod fo kon ho zott dön tés a köz lés sel
 válik jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá.”

„171.  § (1) E tör vény ren del ke zé se it a tör vény ha tály ba -
lé pé se után in dult ügyek ben és a meg is mé telt el já rás ban
kell al kal maz ni.”

III.

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

1.1. Az Al kot mány bí ró ság a 904/B/2000. AB ha tá ro za -
tá ban [ABH 2002, 1203.] már fog lal ko zott az Étv.
27.  §-ának al kot má nyos sá gá val; az Al kot mány 13.  §
(2) be kez dé sé ben fog lalt tel jes ki sa já tí tá si kár ta la ní tás,
 illetve az Al kot mány 70/A.  §-ában fog lalt diszk ri mi ná ció -
ti la lom kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sü lé sét vizs gál ta.

Je len el já rás ban az in dít vá nyo zók szin tén az Al kot mány 
13.  § (2) be kez dé sé vel tar tot ták el len té tes nek a le jegy zést.
Az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak
köz zé té te lé rõl  szóló mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/200l. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat [ABH 2003, 2065.]
(a továb biak ban: Ügy rend) 29.  § c) pont ja alap ján az
 Alkotmánybíróság az el já rást meg szün te ti, ha az in dít vány 
az Al kot mány bí ró ság ál tal ér dem ben már el bí rált jog sza -
bállyal azo nos jog sza bály (jog sza bá lyi ren del ke zés) fe lül -
vizs gá la tá ra irá nyul, és az in dít vá nyo zó az Al kot mány nak
ugyan ar ra a pa rag ra fu sá ra, ille tõ leg al kot má nyos el vé re
(ér té ké re) – ezen be lül – azo nos al kot má nyos össze füg gés -

re hi vat koz va kéri az al kot mány sér tést meg ál la pí ta ni (ítélt
do log).

Je len el já rás ban az ítélt do log ese te azért nem ál la pít ha -
tó meg, mert a fent em lí tett al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat a
le jegy zés jog in téz mé nyé nek al kot má nyos sá gát az Al kot -
mány 13.  § (2) be kez dé sé nek más kö ve tel mé nyé vel kap -
cso lat ban vizs gál ta. Az in dít vá nyo zók je len el já rás ban
nem ál lí tot ták, hogy a kár ta la ní tás tel jes sé gé nek al kot má -
nyi kö ve tel mé nye sé rül, így az al kot mány bí ró sá gi vizs gá -
lat – az in dít vány hoz kö töt ten – az Al kot mány 13.  § (2) be -
kez dé sé nek vo nat ko zó ren del ke zé sét nem érin tet te, e be -
kez dés más sza bá lya it von ta be az al kot má nyos sá gi vizs -
gá lat kö ré be.

Az Al kot mány bí ró ság te hát az in dít vá nyo kat ér dem ben
bí rál ta el.

A 904/B/2000. AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság
ki mond ta, hogy „az Étv. 27.  §-ában sza bá lyo zott kiszol -
gáló, la kó út cél já ra tör té nõ le jegy zés a ki sa já tí tás sa já tos
for má ja” [ABH 2002, 1205.].

A le jegy zés a tu laj don nak ön kor mány za ti ren de let alap -
ján, ha tó sá gi ha tá ro zat tal tör té nõ el vo ná sát je len ti a tu laj -
do nos és az in gat lan nyil ván tar tás ba be jegy zett egyéb ér de -
kel tek hoz zá já ru lá sa nél kül. Eb bõl ki fo lyó lag e jog in téz -
mény sza bá lyo zá sá nak meg kell fe lel nie az Al kot mány ban 
fog lalt tu laj don vé del mi kö ve tel mé nyek nek.

1.2. Az Al kot mány bí ró ság le ge lõ ször meg vizs gál ta
a le jegy zés mint köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás me ne tét,
mi vel az in dít vá nyo zók a tör vényi el já rá si ga ran ci ák hi á -
nyát je löl ték meg az anya gi alkot mány elle nesség oka ként.

A ki szol gá ló és la kó út cél já ra tör té nõ le jegy zés rõl, il let -
ve a kár ta la ní tás össze gé rõl az Étv. 27.  § (3) be kez dé se
alap ján az Étv. 52.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott épí -
tés ügyi ha tó ság kü lön-kü lön ha tá ro zat ban dönt. A vélt
vagy va lós jog-, il let ve ér dek sé re lem ese tén az ügy fél kez -
de mé nye zé sé re a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ha tá ro za tok kor -
rek ci ó já nak az Áe. sze rint ket tõ, míg a Ket. sze rint négy
alap ve tõ esz kö ze van: a fel leb be zés és a bí ró sá gi fe lül vizs -
gá lat, il let ve mind ezek az új ra fel vé te li és mél tá nyos sá gi
el já rás sal ki egész ül ve. A 2005. no vem ber 1-jé vel ha tá lyon 
kí vül he lye zett, ám az ezen idõ pont elõtt in dult ügyek ben
még al kal ma zan dó Áe. 62.  §-a és a ha tá lyos Ket. 98.  §
(1) be kez dé se sze rint az ügy fél az ügy ér de mé ben ho zott
elsõ fokú ha tá ro zat el len fel leb bez het. A fel leb be zés joga
meg il le ti azt is, aki re a ha tá ro zat ren del ke zést tar tal maz.
Az Áe. 72.  §-a, il let ve a Ket. 109.  §-a sze rint az ügy fél,
ille tõ leg a tör vényes ér de ke i ben sé rel met szen ve dett fél
– ha tör vény et tõl el té rõ en nem ren del ke zik –, az ál lam -
igaz ga tá si ügy ér de mé ben ho zott ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát 
a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül ke re -
set tel kér he ti a bí ró ság tól. Bí ró sá gi fe lül vizs gá lat ra csak
ak kor ke rül het sor, ha az ál lam igaz ga tá si el já rás ban az
ügy fél a fel leb be zé si jo gát ki me rí tet te vagy a fel leb be zés
ki zárt.

Az Áe. 77.  § (2) be kez dé se ar ról ren del ke zik, hogy vég -
re hajt ha tó az az elsõ fokú ha tá ro zat, amely nek azon na li
vég re haj tá sát a köz igaz ga tá si szerv el ren del te. Ugyan ezen
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pa rag ra fus (3) be kez dé se sze rint pe dig az ügy ben má sod -
fo kon ho zott ha tá ro zat a köz lés sel jog erõs sé vá lik, és a
jog erõs ha tá ro zat vég re hajt ha tó, ki vé ve, ha a bí ró sá gi
 felülvizsgálata kér he tõ. Az új köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás ról  szóló tör vény, a Ket. azon ban tar tal mi lag ha son ló
sza bá lyo zást tar tal maz az zal az el té rés sel, hogy a 110.  §
(1) be kez dé se sze rint a ke re set le vél be nyúj tá sá nak a dön -
tés vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya, az ügy fél azon -
ban a  keresetlevelében a dön tés vég re haj tá sá nak a
felfüggesz tését kér he ti. A vég re haj tás a ké re lem nek a vég -
re haj tást fo ga na to sí tó szerv tu do má sá ra ju tá sá tól an nak
 elbírálásáig nem fo ga na to sít ha tó.

Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör -
vény (a továb biak ban: Inyt.) 26.  § (8) be kez dé se sze rint az
el já ró ha tó ság (bí ró ság, köz jegy zõ, bí ró sá gi vég re haj tó
stb.) be je gyez he tõ jog ra vagy fel je gyez he tõ tény re vo nat -
ko zó ha tá ro za ta alap ján – an nak jog erõ re emel ke dé se
után – meg ke re si a föld hi va talt a be jegy zés iránt.

2. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint az Étv. 27.  §-a az
 Alkotmány 13.  § (2) be kez dé sé vel el len té tes, mert „ki sa já -
tí tá si el já rás lé nye gé ben nincs”. A tu laj don al kot má nyi
 védelme, mely csak a köz ér de kû, ki vé te les és a meg ha tá ro -
zott köz ér dek kel ará nyos tu laj don el vo nást en ge di meg,
vé le mé nye sze rint nem va ló sul hat meg ak kor, ha a fent
em lí tett kér dé sek ben „a tu laj do nos az el já rás ban nem
 védekezhet”.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az in dít vá -
nyo zó ezen al kot má nyos ag gá lyá nak alap ja az, hogy az
ön kor mány zat ren de le ti for má ban ha tá roz za meg azt, hogy 
mely te rü le ten le het ki szol gá ló utat, il let ve la kó utat épí te ni, 
és az épí tés ügyi ha tó ság ezt a dön tést bár mi kor a le jegy zés
tör vényi le he tõ sé gé vel élve va ló sít hat ja meg.

Az in dít vá nyo zó sze rint az Al kot mány 13.  § (2) be kez -
dé sé vel el len té tes az is, hogy a le jegy zés re vo nat ko zó sza -
bá lyok nem tar tal maz zák azo kat a ki sa já tí tás ra vo nat ko zó
ga ran ci á kat, ame lye ket a Ki sa já tí tá si tvr. biz to sít. Az in dít -
vá nyo zó leg utol só in dít vá nyá ban úgy fo gal maz, hogy
„[a] le jegy zés jog in téz mé nye a köz ér dek ki vé te lé vel
egyet len al kot má nyos fel té tel nek sem fe le l meg, hol ott
azok nak min den eset ben tel jes kör ben kell meg len ni ük
a tu laj don köz ér dek bõl tör té nõ „erõ sza kos” el vé te le
 esetén”.

Le ge lõ ször az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta, hogy a
le jegy zés jog in téz mé nye meg fe lel-e a ki sa já tí tás ki vé te -
les sé gé re vo nat ko zó al kot má nyi kö ve tel mény nek.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy e te kin tet -
ben az in dít vá nyo zó ál tal meg je lölt al kot má nyos ag gá lyok
az Étv. 27.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat érin tik, más ren -
del ke zé sek kel nin cse nek al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ,
 illetve szo ros össze füg gés ben, ezért a vizs gá la tot e ren del -
ke zés re vo nat ko zó an foly tat ta le.

A 904/B/2000. AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság
már ki mond ta, hogy a le jegy zés éssze rû cél ja, hogy a Ki sa -
já tí tá si tvr. sza bá lya i hoz ké pest egy egy sze rûbb el já rás ban
te gye le he tõ vé a ki szol gá ló- és la kó út, il let ve a ha son ló

ren del te té sû kül te rü le ti he lyi köz út lé te sí té sé hez szük sé -
ges te lek te rü le tek igény be vé te lét a te le pü lé si ön kor mány -
zat ja vá ra. Az Étv. 27.  § (1) be kez dé se meg ha tá ro zott sze -
rep kö rû utak lé te sí té se ese tén te szi le he tõ vé a le jegy zés
 alkalmazását. Az ilyen jel le gû utak az érin tett te le pü lés ré -
szen fek võ in gat la nok hasz ná la tá nak elõ se gí té sé re ren delt
utak, ame lyek lé te sí té se el sõ sor ban a te le pü lés rész te rü le -
tén fek võ tel kek tu laj do no sa i nak az ér de ke it szol gál ja.
[904/B/2000. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1203, 1205, 1206.]

Az Al kot mány bí ró ság az 53/B/2003. AB ha tá ro za tá ban
a te le pü lés ren de zés sel kap cso lat ban azt ál la pí tot ta meg,
hogy az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé sé vel nem el len té tes
az, ha ön kor mány za ti ren de let ál la pít ja meg a konk rét fel -
ada to kat. Az Al kot mány bí ró ság azon ban meg ál la pí tot ta,
hogy „az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te – mint a te le -
pü lés ren de zés esz kö ze i nek meg al ko tó ja – kö te les a te le pü -
lé si és a jo gos ma gán ér de kek össz hang já nak megterem -
tésére, az ér dek üt kö zé sek fel ol dá sá nak biz to sí tá sá ra”.
[ABH 2003, 1554, 1559.]

Az Al kot mány bí ró ság kü lönb sé get tesz az Al kot mány -
ban sza bá lyo zott ki sa já tí tás ese tei és a ki sa já tí tás mér té két
el nem érõ tu laj don kor lá to zá sok ra vo nat ko zó al kot má -
nyos sá gi kö ve tel mé nyek kö zött. Az ön kor mány zat kö te le -
zett sé ge a te le pü lé si és a jo gos ma gán ér de kek összhang -
jának meg te rem té sé re te hát a tu laj don kor lá to zás ese té hez
ké pest fo ko zot tabb, ezért a je len le gi nél erõ sebb ga ran cia -
rend szer ki épí té sét te szi szük sé ges sé.

Az Al kot mány 13.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott
 kisajátítás jog in téz mé nyé nek lé nye ge az, hogy a tör vény -
ben, ön kor mány za ti ren de let ben meg ha tá ro zott köz ér de -
ket ér vé nye sí tõ ha tó ság csak vég sõ so ron, ki vé te les eset -
ben von hat ja el a tu laj dont a tel jes és azon na li kár ta la ní tás
fe jé ben; csak ak kor, ha a meg ha tá ro zott köz ér dek meg -
valósítása más képp nem le het sé ges.

Az Al kot mány bí ró ság a 35/2005. (IX. 29.) AB ha tá ro -
za tá ban – hi va tal ból el jár va – meg ál la pí tot ta, hogy „mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nes hely zet jött
lét re an nak kö vet kez té ben, hogy az Or szág gyû lés a [ki sa -
já tí tá si tvr.] Ktvr. sza bá lya it nem hoz ta össz hang ba a ki sa -
já tí tás sal szem ben az Al kot mány 13.  § (2) be kez dés ben
meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek kel”. E ha tá ro za tá ban az
 Alkotmánybíróság ki fej tet te, hogy a „ki sa já tí tás a tu laj -
don vi szo nyok ba való ál la mi be avat ko zás leg erõ sebb esz -
kö ze, a tu laj don köz ha tal mi esz kö zök kel való el vo ná sá ra
ad mó dot. Ezért a tu laj don hoz való jog vé del me ér de ké ben 
a ki sa já tí tás fel té te le it, alap ve tõ ga ran ci á it maga az Al kot -
mány ha tá roz za meg. [...] A tu laj don hoz való jog vé del me
meg kí ván ja, hogy a tör vény – a ki sa já tí tás ki vé te les sé gé re
is te kin tet tel – a köz ér de kû cé lok azon ese te i re kor lá toz za
a ki sa já tí tás le he tõ sé gét, ame lyek meg va ló sí tá sa vég sõ
 soron csak a tu laj don el vo ná sá val le het sé ges. A tör -
vényhozó a ki sa já tí tás in téz mé nyét oly mó don kö te les sza -
bá lyoz ni, hogy a sza bá lyo zás ga ran ci át nyújt son arra, hogy 
a tu laj don köz ha tal mi esz kö zök kel tör té nõ el vo ná sá ra tel -
jes, fel tét len és azon na li kár ta la ní tás mel lett is csak ak kor
ke rül hes sen sor, ha a köz ér de kû cél más mó don, mint ki sa -
já tí tás sal nem va ló sít ha tó meg.” [ABH 2005, 379, 386,]
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Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a jog al ko tó
a tu laj do nos nak a Ki sa já tí tá si tvr.-ben az Étv. 27.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lal tak hoz ké pest több biz to sí té kot nyúj tott
arra, hogy a tu laj don el vo nás ki vé te les köz ha tal mi esz köz
le gyen. Az Étv. 27.  § (1) be kez dé se a „le je gyez he ti” szó
hasz ná la tá val jel zi a le jegy zést fo ga na to sí tó ha tó ság mér -
le ge lé si jo go sult sá gát, ám a ren del ke zés to váb bi fel té te le -
ket nem ha tá roz meg. A ki sa já tí tás ról  szóló jog sza bály ban
fog lal tak tól el té rõ, a ki szol gá ló- és la kó út jel le gé hez ido -
mu ló esz kö zök kel is ga ran tál ni le het azt, hogy a ki sa já tí tás
ki vé te les sé gé nek al kot má nyi kö ve tel mé nye ér vé nye sül -
jön, ám az al kot má nyos sá got biz to sí tó ga ran cia rend szert
min den kép pen meg kell al kot ni.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja az, hogy a jog al ko tó a 
ki sa já tí tás egyik for má ját meg je le ní tõ le jegy zést ál ta lá nos
esz köz ként sza bá lyoz ta a te le pü lés egyes te rü let ré sze it
érin tõ ki szol gá ló- és la kó út lé te sí té se, bõ ví té se vagy sza -
bá lyo zá sa ese té re. A jog sza bály sze rint le jegy zés tör tén het 
az ön kor mány zat ál tal meg ha tá ro zott te rü let rész re min den
eset ben, ami kor a le jegy zést vég re haj tó ha tó ság er rõl így
dönt. Az ön kor mány zat nak és a vég re haj tó épí tés ügyi
 hatóságnak nem kö te le zett sé ge más meg ol dást ke res ni a
köz ér dek meg va ló sí tá sa ér de ké ben, il let ve, ha ta lál más
meg ol dást, nem kö te les azt al kal maz ni.

A ki szol gá ló- és la kó út épí té se az ön kor mány zat te rü le -
tén nem ki vé te les eset ben elõ for du ló köz ér de kû fel adat.
Je len eset ben a tu laj don el vo nás ki vé te les sé gét ezért csak
olyan tör vényi ren del ke zé sek ké pe sek biz to sí ta ni, me lyek
va la mi lyen for má ban kö te le zik a köz ér dek meg va ló sí tó it,
hogy a le jegy zés esz kö zét csak ak kor és csak olyan mér -
ték ben al kal maz zák, amennyi ben a köz ér de kû cél meg -
valósítására más le he tõ ség nincs.

Az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben hang sú lyoz za a
 kisajátítás ki vé te les sé gé nek je len tõ sé gét, mely a ki sa já tí -
tás összes for má já ra, így az Étv. 27.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott le jegy zés re is ér vé nyes.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Étv.
27.  § (1) be kez dé se el len té tes az Al kot mány 13.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt, a ki sa já tí tás ki vé te les sé gé bõl fa ka dó
kö ve tel mé nyek kel, így ezt a ren del ke zést megsemmisí -
tette.

3. A továb biak ban az Al kot mány bí ró ság azt az al kot -
má nyos sá gi prob lé mát vizs gál ta, ame lyet mind két in dít vá -
nyo zó meg je lölt. A ki fo gás az, hogy a le jegy zés nél sé rül
a tel jes és fel tét len kár ta la ní tás azon na li sá gá nak al kot má -
nyi kö ve tel mé nye. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint az Étv.
27.  §-a és az Áe. mint az épí tés ügyi-ha tó sá gi ügyek ben
mö göt tes jog sza bály 77.  § (2) és (3) be kez dé se együt te sen
al kal maz va meg en ge dik, hogy az in gat lan azt meg elõ zõ en
 kerüljön a le jegy zést kérõ tu laj do ná ba, mint hogy a le jegy -
zést el szen ve dõ a bí ró ság ál tal jog erõ sen meg ál la pí tott
kár ta la ní tá si összeg hez hoz zá jut na. A má sik in dít vá nyo zó
ugyan ezt a prob lé mát konk ré tan úgy fo gal maz ta meg,
hogy az alkot mány elle nesség for rá sa az Étv. 27.  § (3) be -
kez dé sé nek „kü lön ha tá ro zat ban” szö veg ré sze, mert ez

 teszi le he tõ vé, hogy a kár ta la ní tás meg ál la pí tá sa el vál jék a
le jegy zést ki mon dó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl.

Az in dít vá nyo zók ál tal meg je lölt ren del ke zé sek egy
kom plex sza bá lyo zás ré szei, me lyet az Al kot mány bí ró ság
e ha tá ro zat in do ko lá sá nak 1.2. pont já ban te kin tett át.

Az Al kot mány bí ró ság vizs gá la ta so rán meg ál la pí tot ta,
hogy lé tez het olyan eset, ami kor az épí tés ügyi-ha tó sá gi
ügy ben a fél a má sod fo kon el já ró ha tó ság vagy a bí ró ság
elõtt csak a kár ta la ní tás össze gé rõl ren del ke zõ ha tá ro zat
el len él jog or vos lat tal, mert csak a ha tó ság ál tal meg ha tá -
ro zott össze get tart ja jog el le nes nek. Ez eset ben va ló ban
ki vé te les hely zet for dul hat elõ: mi vel a le jegy zést és a kár -
ta la ní tást kü lön ha tá ro zat ren de li el, a le jegy zé si ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dik, vég re hajt ha tó vá vá lik, míg a kár ta la -
ní tás össze gé rõl a fél ké rel mé re még fo lyik az el já rás.

Az azon na li vég re haj tás el ren de lé sé nek a Ket. sze rin ti
le he tõ sé ge is ha son ló hely ze tet okoz hat: a ha tó ság jog erõ -
sen el ren de li a le jegy zés azon na li vég re haj tá sát, a le jegy -
zés meg tör té nik, míg a kár ta la ní tás össze gét a fél vi tat ja.

A ha tá lyos, il let ve al kal ma zan dó sza bá lyo zás mel lett
– a fel leb be zés, a fe lül vizs gá lat és az azon na li vég re haj tás
ál lam igaz ga tá si-el já rás jo gi in téz mé nye i bõl fa ka dó an – te -
hát va ló ban elõ for dul hat olyan eset, ami kor el vá lik egy -
más tól az Étv. sze rin ti le jegy zés és a tel jes kár ta la ní tá si
összeg ki fi ze té sé nek idõ pont ja.

Az Al kot mány bí ró ság 58/1991. (XI. 8.) AB ha tá ro za tá -
ban ki mond ta, hogy az Al kot mány ban fog lalt „azon na li
kár ta la ní tás – a sza bá lyo zás al kot má nyos szint jén – nem
je lent het al kot má nyo san meg ha tá ro zott pon tos tel je sí té si
ha tár idõt vagy ha tár na pot, de – össz hang ban az egyen lõ
jogi vé de lem mel –, fel tét le nül meg kö ve te li a ki sa já tí tást
kérõ bir tok ba he lye zé sé nek és a ki sa já tí tott kár ta la ní tá sá -
nak az egy ide jû sé gét. Az idé zett sza bá lyo zás sal szem ben
te hát al kot má nyos kö ve tel mény a tel je sí té si ha tár idõk egy -
sé ges meg ha tá ro zá sa, mert az azon na li ság az Al kot mány -
bí ró ság ér tel me zé sé ben – eb ben az össze füg gés ben – egy -
ide jû sé get je len t. Ha te hát a köz igaz ga tá si szerv – ha ki vé -
te le sen is, de – ha tá ro za tát azon nal vég re hajt ha tó vá nyil -
vá nít ja, ezt al kot má nyo san csak úgy te he ti meg, ha ez zel
együtt ren del ke zik a kár ta la ní tás azon na li, egy ide jû tel je -
sí té sé rõl.” [ABH 1991, 288, 291.]

Az Al kot mány 13.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt azon na li
és fel tét len tel jes kár ta la ní tás kö ve tel mé nye ma gá ban fog -
lal ja azt is, hogy az ön kor mány za ti ki fi ze tés nek az ön kor -
mány za ti tu laj don szer zés sel egy ide jû leg kell be kö vet kez -
nie. Az Al kot mány e ren del ke zé se arra irá nyul, hogy a
köz ér de kû tu laj don el vo nás sé rel mét eny hít se, az Al kot -
mány szint jén biz to sít sa azt, hogy a ki sa já tí tást szen ve dõt
ne érje több sé re lem, mint amennyi fel tét le nül szük sé ges,
és ará nyos a ki tû zött köz ér dek meg va ló sí tá sá nak cél já val.
Az Al kot mány szö ve gé bõl az kö vet ke zik, hogy nincs
olyan in dok, mely iga zol ni ké pes a tel jes kár ta la ní tás ki fi -
ze té sé nek a ké se del mét, így an nak a ki sa já tí tás min den
ese té ben a tu laj don szer zés sel egy ide jû leg kell megtör -
ténnie.
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Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja az, hogy a jog al ko tó -
nak az Al kot mány 13.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt azon na li, 
fel tét len és tel jes kár ta la ní tás kö ve tel mé nyé nek tel je sí té se
vé gett úgy kell sza bá lyoz nia a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rást, hogy a le jegy zést el szen ve dõ ere de ti tu laj do nos a
 részére meg ál la pí tott tel jes kár ta la ní tás össze gét leg ké -
sõbb a má sik fél tu laj don szer zé sé vel, azaz a föld hi va ta li
be jegy zés sel egy ide jû leg meg kap ja.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság úgy ha tá -
ro zott, hogy az Étv. 27.  §-ának az a ren del ke zé se, amely -
bõl ki fo lyó lag el vál hat egy más tól az ön kor mány za ti tu laj -
don szer zés és a kár ta la ní tá si összeg ki fi ze té sé nek idõ pont -
ja, sér ti az Al kot mány 13.  § (2) be kez dé sé nek a kár ta la ní -
tás azon na li sá gá ra vo nat ko zó ren del ke zé sét.

Az Al kot mány bí ró ság ezért az Étv. 27.  § (3) be kez dé sé -
nek má so dik mon da tát, amely ar ról ren del ke zik, hogy az
épí tés ügyi ha tó ság kü lön-kü lön ha tá ro zat ban dönt a le -
jegy zés rõl és a kár ta la ní tás össze gé nek meg ál la pí tá sá ról,
meg sem mi sí tet te.

4. Az Al kot mány bí ró ság a Ki sa já tí tá si tvr. te kin te té -
ben, a 35/2005. (IX. 29.) AB ha tá ro za tá ban [ABH 2005,
379.] az Or szág gyû lést arra kö te lez te, hogy jog al ko tá si
fel ada tá nak 2007. jú ni us 30-ig te gyen ele get.

Az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben e ha tár idõ re te kin -
tet tel ál la pí tot ta meg a ren del ke zõ rész 1. pont já ban fog lalt
pro fu tu ro meg sem mi sí tés ha tá lyát. A pro fu tu ro ha tá lyú
meg sem mi sí tés a jog biz ton ság ér vé nye sü lé sét szol gál ja,
ne ve ze te sen azt, hogy meg fe le lõ idõ áll jon a jog al ko tó ren -
del ke zé sé re az új, Al kot mány nak meg fe le lõ sza bály meg -
al ko tá sá hoz, il let ve ne ke let kez zen cson ka, ön ma gá ban
 alkalmazhatatlan tör vényi ren del ke zés.

5. Az Al kot mány bí ró ság me ga la po zat lan nak ta lál ta és
ezért el uta sí tot ta az egyik in dít vá nyo zó azon ál lí tá sát,
 miszerint a tör vény a nem jog erõs igény be vé te li ha tá ro zat
alap ján is meg en ge di a le jegy zés sel tör té nõ in gat lan szer -
zést, hi szen az Inyt. 26.  § (8) be kez dé se alap ján egy ér tel -
mû en meg ál la pít ha tó, hogy a le jegy zést az ille té kes föld hi -
va tal csak ak kor fo ga na to sít ja, ha a köz igaz ga tá si ha tá ro -
zat jog erõ re emel ke dett.

Az in dít vá nyo zó azt ál lí tot ta to váb bá, hogy a le jegy zés
sér ti az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt al kot má -
nyos el vet is, mert a tu laj don meg szer zé sé ben is a köz- és
ma gán tu laj don egyen jo gú sá gá nak kell ér vé nye sül nie,
 nevezetesen a ki sa já tí tá si tör vény ben fog lalt ren del ke zé se -
ket be kell tar ta ni, mert az Al kot mány a ma gán tu laj don
köz ér de kû ál la mi, ön kor mány za ti el vo ná sa ese tén csak ezt
az egy szer zé si mó dot is me ri.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy nincs al kot -
mány jo gi lag ér té kel he tõ össze füg gés az Al kot mány 9.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés és az Étv.-nek a
 lejegyzésre vo nat ko zó sza bá lyai kö zött az in dít vá nyo zó
ál tal meg je lölt szem pon tok alap ján, ezért ezt a ké rel met az
Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta.

6. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 49.  § (1) be kez dé se sze -

rint, ha az Al kot mány bí ró ság hi va tal ból, ille tõ leg bár ki
 indítványára azt ál la pít ja meg, hogy a jog al ko tó szerv a
jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada -
tát el mu lasz tot ta és ez zel alkot mány elle nességet idé zett
elõ, a mu lasz tást el kö ve tõ szer vet – ha tár idõ meg je lö lé sé -
vel – fel hív ja fel ada tá nak tel je sí té sé re.

Az Al kot mány bí ró ság már több ha tá ro za tá ban rá mu ta -
tott arra, hogy a jog al ko tói mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség az Al kot mány ból ak kor ve zet he tõ le
köz vet le nül, az erre irá nyu ló, konk rét jog sza bá lyi fel ha tal -
ma zá son ala pu ló jog al ko tói kö te le zett ség nél kül is, ha
 valamely al kot má nyos alap jog ér vé nye sü lé se vagy biz to -
sí tá sa ezt fel tét le nül, kény sze rí tõ en meg kö ve te li. Az
 Alkotmánybíróság ál lan dó és kö vet ke ze tes gya kor la ta
sze rint a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség ak kor ál la pít ha tó meg, ha az alap jo gok ér vé nye sü -
lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi ga ran ci ák hi á nyoz nak. A
jog al ko tói mu lasz tás nak és az alkot mány elle nes hely zet -
nek együt te sen kell fenn áll nia. [22/1990. (X. 16.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1990, 83, 86.; 23/1998. (VI. 9.) AB ha tá ro zat,
ABH 1998, 182, 185.]

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja az, hogy a le jegy zés a 
ki sa já tí tás sa já tos for má ja, rész le ges köz igaz ga tá si tu laj -
don el vo nás, amely bi zo nyos szem pont ból át me ne tet ké pez 
a te lek ala kí tás for má já ban tör té nõ tu laj don kor lá to zás és a
tel jes tu laj don el vo nás kö zött. A te le pü lé si ön kor mány zat
az Al kot mány ren del ke zé se i nek meg fele lõen, a te le pü lé si
és a jo gos ma gán ér de kek össz hang já nak meg te rem té sét
köve tõen, tör vény ben sza bá lyo zott el já rás ban meg ha tá -
roz hat ja, hogy a köz utak mer re ha lad hat nak.

Az Al kot mány bí ró ság sze rint le het éssze rû in do ka
 annak, hogy a le jegy zés jog in téz mé nyét a jog al ko tó a ki sa -
já tí tás ról  szóló tör vénytõl el vá ló an, il let ve el té rõ en, egy
sa já tos ki sa já tí tá si for ma ként kü lön tör vény ben sza bá lyoz -
za. Az te hát ön ma gá ban nem alkot mány elle nes, hogy a
 lejegyzésre vo nat ko zó an a ki sa já tí tá si tör vényhez ké pest
spe ci á lis, a rész le ges tu laj don el vo nás ter mé sze té hez iga -
zo dó sza bá lyok je len nek meg a jog rend szer ben.

Az Al kot mány bí ró ság azon ban a je len vizs gá lat so rán
úgy ta lál ta, hogy a ha tá lyos sza bá lyo zás a fen ti ek ben ki fej -
tet tek sze rint több szem pont ból el len té tes az Al kot -
mánnyal, és a ren del ke zõ rész 1. pont já ban fog lalt meg -
sem mi sí té sek ön ma gunk ban nem ele gen dõ ek az al kot má -
nyos hely zet hely re ál lí tá sá hoz.

Az Al kot mány bí ró ság ezért meg ál la pí tot ta, hogy a jog -
al ko tó alkot mány elle nes mu lasz tást kö ve tett el az zal, hogy 
nem te rem tet te meg ma ra dék ta la nul az Al kot mány 13.  §
(2) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sét
biz to sí tó jog sza bá lyi fel té te le ket, így a ren del ke zõ rész nek 
meg fele lõen ha tá ro zott.

Az Al kot mány bí ró ság a Ki sa já tí tá si tvr. te kin te té ben
a 35/2005. (IX. 29.) AB ha tá ro za tá ban [ABH 2005, 379.]
az Or szág gyû lést arra szó lí tot ta fel, hogy jog al ko tá si fel -
ada tá nak 2007. jú ni us 30-ig te gyen ele get, il let ve e ha tá ro -
zat 1. pont já ban is e dá tum hoz kö tött ha tállyal sem mi sí tet -
te meg a je lölt ren del ke zé se ket.
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Az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben erre te kin tet tel
a mu lasz tás meg szün te té sé nek ha tár ide jét is 2007. jú -
nius 30-ában ál la pí tot ta meg.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét az Abtv. 41.  §-a alap ján ren -
del te el.

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 886/B/1997.

Dr. Pa czo lay Pé ter 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 sze 2. pont já -
val, vagy is az zal, hogy a több sé gi ha tá ro zat – az Ét. 27.  §
(1) be kez dé se és a (3) be kez dés má so dik mon da ta alkot -
mány elle nessé nyil vá ní tá sa mel lett – mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nességet is meg ál la pí tott a miatt,
hogy az Or szág gyû lés a le jegy zés sza bá lyo zá sa kor nem
 teremtette meg az Al kot mány 13.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lalt kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sét biz to sí tó fel té te le ket,
ezek kö zött az Ét. 27.  § (1) be kez dé se sze rin ti ki sa já tí tás
ki vé te les sé gé nek ér vé nye sü lé sét biz to sí tó kat.

Az Al kot mány 13.  § (2) be kez dé se sze rint tu laj dont
 kisajátítani „ki vé te le sen” le het. Az Al kot mány 13.  §
(2) be kez dé sét az Al kot mány bí ró ság egy ko rai ha tá ro za ta
ér tel mez te. A 479/B/1993. AB ha tá ro zat sze rint a ki sa já tí -
tás a tu laj don köz jo gi esz kö zök kel tör té nõ el vo ná sa, ezért
a tu laj don hoz való jog vé del me ér de ké ben szi go rú al kot -
má nyos ga ran ci ák kal kö rül bás tyá zott el já rás, amely nek
 lehetõségét és fel té te le it maga az Al kot mány sza bá lyoz za.
Az Al kot mány 13.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg -
fele lõen a ki sa já tí tás el ren de lé sé hez nem ele gen dõ, hogy
a tu laj don el vo ná sát tör vény ben sza bá lyo zott köz ér de kû
cél meg va ló sí tá sa in do kol ja, az Al kot mány köz ér de kû ség
fenn ál lá sa ese tén is csak ki vé te le sen te szi le he tõ vé a ki sa -
já tí tást. A ki vé te les ség elõ írása a ki sa já tí tás le he tõ sé gé nek
to váb bi al kot má nyos kor lá to zá sát je len ti. A ha tá ro zat sze -

rint a ki vé te les ség ér vé nye sü lé sé nek biz to sí té ka az az elõ -
írás, amely a ki sa já tí tá si ha tó ság kö te le zett sé gé vé te szi
 annak vizs gá la tát, hogy a köz ér de kû célt a ki sa já tí ta ni kért
in gat la non in do kolt-e meg va ló sí ta ni. [ABH 1993, 665,
667.]

Az Ét. 27.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog in téz mény lé nye -
ge, hogy ki sa já tí tá si el já rás nél kül, egy sze rû sí tett el já rás -
ban, de ki sa já tí tá si jog cí men te szi le he tõ vé a va la mely ki -
szol gá ló la kó út hoz szük sé ges te lek te rü let ön kor mány za ti
tu laj don ba vé te lét. A le jegy zés rõl a jegy zõ jo go sult dön -
teni. A le jegy zés elõ fel té te le, hogy az a he lyi épí té si sza -
bály za ton, ille tõ leg sza bá lyo zá si ter ven ala pul jon. Ez más
meg fo gal ma zás ban azt je len ti, hogy a ki szol gá ló út léte -
sítése, bõ ví té se vagy sza bá lyo zá sa az Ét. sza bá lya i nak
megfele lõen el fo ga dott he lyi épí té si sza bály zat, ille tõ leg
sza bá lyo zá si terv sze rint szük sé ges az érin tett in gat la non,
azaz az érin tett te lek rész vagy te lek tu laj don lá sát a he lyi
épí té si sza bály zat, ille tõ leg sza bá lyo zá si terv már a tu laj -
don el vo nást je len tõ le jegy zést meg elõ zõ en kor lá toz za.

A le jegy zés rõl való dön tés nél már nem le het és nem is
kell vizs gál ni azo kat a kö rül mé nye ket, ame lye ket egyéb -
ként a ké re lem re in du ló ki sa já tí tá si el já rás ban vizs gál ni
kel le ne, ezek kö zött pél dá nak oká ért az sem vizs gál ha tó,
hogy az ön kor mány za ti tu laj don ba vé tel köz ér de ket szol -
gál-e, és a köz ér de kû célt az érin tett in gat la non in do kolt-e
meg va ló sí ta ni. Az Ét. 27.  § (1) be kez dé se al kal ma zá sá nál
a ki sa já tí tás ki vé te les sé gé nek kö ré ben azt a kér dést, hogy
a ki szol gá ló út lé te sí té sé ben, bõ ví té sé ben je lent ke zõ köz -
ér de kû célt a le jegy zés sel érin tett in gat la non in do kolt-e
meg va ló sí ta ni, ki sa já tí tá si el já rás hi á nyá ban nem a ha tó -
ság és vég sõ so ron a ha tó ság ha tá ro za tát fe lül vizs gá ló
 bíróság, ha nem a te le pü lé si ön kor mány zat hi va tott el dön -
te ni a he lyi épí té si sza bály zat ban, ille tõ leg sza bá lyo zá si
terv ben.

Ha bár mind a le jegy zés, mind a kár ta la ní tás tár gyá ban
ho zott köz igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró ság ál tal fe lül vizs gál -
ha tó, a bí ró ság csak azt vizs gál hat ja, hogy az út le jegy zés -
sel érin tett te rü let volt-e a ren de zé si terv ben út cél já ra ki je -
löl ve. Az út le jegy zés cél sze rû sé ge, vagy is az, hogy az út
va la mely más, eset leg ön kor mány za ti tu laj don ban lévõ
tel ken is ki ala kít ha tó-e, nem le het bí ró sá gi fe lül vizs gá lat
tár gya a bí rói gya kor lat sze rint (EBH2002. 820.). A he lyi
épí té si sza bály za tot és a sza bá lyo zá si ter vet ren de let tel
kell meg ál la pí ta ni [Ét. 7.  § (3) be kez dés c) pont]. A ren de -
let nek mint jog sza bály nak a tar tal mi fe lül vizs gá la tát je len -
te né az Al kot mány 13.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt egyes
fel té te lek alap ján az ab ban való ál lás fog la lás, hogy a szó -
ban lévõ te lek vagy te lek rész ön kor mány za ti tu laj don ba
vé te le in do kolt-e. Az Al kot mány 50.  § (2) be kez dé se a
köz igaz ga tá si ha tá ro za tok tör vényességének el len õr zé sét
utal ja a bí ró sá gok hoz, a ren de le tek tör vényességének vizs -
gá la ta nem tar to zik a ren des bí ró sá gok ha tás kö ré be.

Vé le mé nyem sze rint a ki szol gá ló- és la kó út cél já ra való
le jegy zés jog in téz mé nyé nek fenn tar tá sa mel lett a ki sa já tí -
tás ki vé te les sé gé nek újabb, a ha tá ro zat ban meg kí vánt biz -
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to sí té kai meg te rem té se olyan jog al ko tást je len t, amely az
ön kor mány zat tól el té rõ más jog al kal ma zó, a bí ró ság fel -
adat kö ré be utal ná a ki vé te les ség fenn ál lá sá nak vizs gá la -
tát. A ki fej tet tek sze rint azon ban a le jegy zés jog in téz mé -
nyé hez ta pa dó alkot mány elle nes hely zet nem szün tet he tõ
meg az Al kot mány nak a ki sa já tí tás ról  szóló 13.  § (2) be -
kez dé se, vagy a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok tör vé nyes -
ségének bí ró sá gi el len õr zé sét elõ író 50.  § (2) be kez dé se
mó do sí tá sa nél kül. Ezért nem lett vol na he lye
 mulasztásban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg -
állapításának.

Ag gá lyos nak tar tom azt is, hogy az Al kot mány bí ró ság a 
mu lasz tás meg ál la pí tá sá val egy hi á nyos sá gá nál fog va
alkot mány elle nes, alap ve tõ jo got kor lá to zó jog in téz mény -
re vo nat ko zó sza bá lyo zás to váb bi fenn tar tá sá ra kö te le zi az 
Or szág gyû lést. Az Al kot mány 13.  §-át nem sér ti a le jegy -
zés re vo nat ko zó sza bá lyo zás hi á nya. Az zal, hogy az
Ét. 27.  § (1) be kez dé sét az Al kot mány bí ró ság meg sem mi -
sí ti, az Or szág gyû lés ha tás kö ré be utal ja an nak el dön té sét,
hogy az al kot má nyos sá gi kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ új
sza bályt al kot-e vagy a meg sem mi sí tett jog in téz ményt
nem pó tol ja.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
23/2006. (VI. 15.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

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

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
39/2005. (XII. 1.) szá mú ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak -
ban: OVB) or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás -

gyûj tõ ívé nek hi te le sí tés cél já ból be nyúj tott min ta pél dá -
nya az aláb bi kér dést tar tal maz za: „Egyet ért-e az zal, hogy
az Or szág gyû lés he lyez ze ha tá lyon kí vül a Bu da pest fõ vá -
ros fel sza ba dí tá sá nál el esett szov jet ka to nák em lé ké nek
meg örö kí té sé rõl  szóló, 1945. évi IX. tör vényt?” Az alá -
írás gyûj tõ ív fej ré szén, a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés alatt, a kez de mé nye zõk kö zöl ték a Bu da pest fõ vá -
ros fel sza ba dí tá sá nál el esett szov jet ka to nák em lé ké nek
meg örö kí té sé rõl  szóló 1945. évi IX. tör vény szö ve gét:

„1.  § A ma gyar nem zet, fel is mer ve a Vö rös Had se reg
sors sze rû kül de té sét, a Bu da pest fõ vá ros fel sza ba dí tá sá nál 
el esett szov jet hõ sök em lé két há lá ja és ke gye le te je lé ül tör -
vénybe ik tat ja.

2.  § A nem zet gyû lés Bu da pest fõ vá ros fel sza ba dí tá sá -
nál el esett szov jet hõ sök em lé két em lék mû fel ál lí tá sá val
örö kí ti meg.

3.  § A je len tör vény ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba,
vég re haj tá sá ról a Kor mány gon dos ko dik.”

Az OVB a 39/2005. (XII. 1.) OVB ha tá ro za tá ban meg -
ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív fej ré szén, a kér dé sen
túl sze re pel a nép sza va zás sal érin tett tör vény szö ve ge is.
Az OVB ál lás pont ja sze rint ez olyan több let-adat tar ta lom,
amely  miatt az ív nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar -
tal mát a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 118.  § (3)–(5) be kez dé sei alap ján
meg ha tá ro zó 34/2002. (XII. 23.) BM ren de let 5. szá mú
mel lék le te 6. szá mú min tá já nak. Erre te kin tet tel az OVB
– kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint – az alá írás gyûj tõ ív
 hitelesítését meg ta gad ta.

2. A ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny 2005. évi 157. szá -
má ban, 2005. de cem ber 7-i dá tum mal je len t meg. Az OVB 
ha tá ro za ta el len a tör vényes ha tár idõn be lül ki fo gás ér ke -
zett. Az Al kot mány bí ró ság az ügyet a Ve. 130.  § (3) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen so ron kí vül bí -
rálta el.

Az in dít vá nyo zó ki fo gá sa tar tal mi lag nem az OVB ha tá -
ro za tá nak ren del ke zõ ré sze el len irá nyul, ha nem azért kéri
az Al kot mány bí ró ság tól a ha tá ro zat meg sem mi sí té sét és
az OVB új el já rás ra uta sí tá sát, mert a ha tá ro zat in do ko lá -
sá val nem ért egyet. Ál lás pont ja sze rint az OVB-nek az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét azért kel lett vol na meg ta gad -
nia, mi vel a fel tett kér dés ben a nép sza va zás az Al kot mány
28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ba üt köz ne, azaz ha tá -
lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé get érin -
te ne. Erre te kin tet tel kéri az OVB ha tá ro za tá nak meg sem -
mi sí té sét, és azt, hogy az Al kot mány bí ró ság az OVB-t uta -
sít sa új el já rás ra.

II.

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

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -

nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”
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„28/C.  § (5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
b) ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -

sé gek rõl, il let ve az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör -
vények tar tal má ról,”

2. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
ren del ke zé sei:

„2.  § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.

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

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

Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben – az el já rás jog or -
vos la ti ter mé sze té nek meg fele lõen – azt vizs gál ta, hogy az 
OVB he lye sen dön tött-e az alá írás gyûj tõ ív megtagadá -
sáról.

Az Al kot mány bí ró ság kö zel múlt ban ho zott ha tá ro za tá -
ban rög zí tet te: „Ha az OVB va la mely ok  miatt meg ál la pí -
tot ta a hi te le sí tés fel té te le i nek hi á nyát, és ez alap ján meg -
ta gad ta az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, nem te kint he tõ
tör vénysértõnek a ha tá ro zat a miatt, mert a hi te le sí tés to -
váb bi fel té te le i nek fenn ál lá sát nem vizs gál ta.” [16/2006.
(V. 15.) AB ha tá ro zat, MK 2006, 4458, 4460.] Az Al kot -
mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az OVB az Al kot mány nak 
és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt el ak kor,
ami kor nem vizs gál ta az alá írás gyûj tõ íven fel tett kér dés és 
a ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ kö te le zett sé -
gek vi szo nyát, mi vel e tar tal mi vizs gá la tot az el já rás so rán
meg elõ zi a hi te le sí tés re be nyúj tott ív for mai szem pon tok
sze rint tör té nõ vizs gá la ta. Az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét a ha tá ro za tá nak in do ko lá sá ban meg je lölt in do -
kok sze rin ti for mai okok ból in do kol tan ta gad ta meg, mi vel 
az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel t meg a jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott for mai kö ve tel mé nyek nek.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság a 39/2005.
(XII. 1.) OVB ha tá ro za tot hely ben hagy ta.

Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny ben meg je lent.
Erre te kin tet tel ren del te el az Al kot mány bí ró ság az OVB
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás tár gyá ban ho zott ha tá -
ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét.

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1148/H/2005.
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Az Alkotmánybíróság
24/2006. (VI. 15.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek és az azon sze rep lõ kér -
dés nek a hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro za ta el len
 benyújtott ki fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
43/2005. (XII. 1.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

1. A Ma gyar or szá gi Ki sebb sé gek Párt ja or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél -
dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos
 Választási Bi zott ság hoz (a továb biak ban: OVB). Az alá -
írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban
a bün te tõ ügyek ben el já ró elsõ fokú bí ró sá gok íté le tü ket
meg elõ zõ en a vád lott ké ré sé re a bû nös ség vagy ár tat lan ság 
kér dé sé ben hat ter mé sze tes sze mély bõl álló es küdt -
szék dön té sét ki kér je, amely dön tés kö te le zõ az ítél ke zõ
bí ró ra?”

Az OVB úgy ítél te meg, hogy a nép sza va zá si kez de mé -
nye zés ben sze rep lõ kér dés alap ján nem ál la pít ha tó meg
egy ér tel mû en, hogy az Or szág gyû lés re mi lyen tar tal mú
jog al ko tá si kö te le zett ség há rul. Ezért az OVB a 43/2005.
(XII. 1.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta az alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét.

A kez de mé nye zõ a tör vényes ha tár idõn be lül ki fo gást
nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz az OVB ha tá ro za tá -
val szem ben. Ál lás pont ja sze rint a hi te le sí tést meg ta ga dó
ha tá ro zat el len té tes a nép szu ve re ni tás és a nép fel ség el vé -
vel, ezért in dít vá nyoz ta, hogy az Al kot mány bí ró ság kö te -
lez ze új el já rás le foly ta tá sá ra az OVB-t.

2. Al kot mány bí ró ság a ki fo gást a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) és az
 országos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) aláb bi ren -
del ke zé sei alap ján vizs gál ta meg:

Nsztv.:
„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az

alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha
a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -

tani,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

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

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
 válaszolni.”

Ve.:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

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

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

3. Az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben irány adó ha tás -
kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény 1.  § h) pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen a Ve.
130.  §-a ha tá roz za meg.

Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott
el já rá sa jog or vos la ti el já rás, mely nek so rán az Al kot mány -
bí ró ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban – azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett ki fo gás
meg fe lel-e a Ve.-ben, va la mint az Nsztv.-ben fog lalt fel té -
te lek nek, to váb bá, hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le -
sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak és az irány adó tör -
vényeknek meg fele lõen járt-e el.

4.1. A vizs gált OVB ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán sze rep lõ kér dés alap ján
nem ál la pít ha tó meg egy ér tel mû en, hogy az Or szág gyû lés -
re mi lyen tar tal mú jog al ko tá si kö te le zett ség há rul, ezért
a kér dés el len té tes az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé vel.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint a nép sza va -
zás hoz való jog ala nyi jogi jel le gé bõl kö vet ke zõ en a nép -
sza va zás ra szánt kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg íté lé se kor 
az Al kot mány bí ró ság nak e jog or vos la ti el já rás so rán meg -
szo rí tó an kell ér tel mez nie a ha tás kö rét. Az egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyé nek vizs gá la ta eb ben az össze füg gés ben azt
je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés egy ér tel mû en
meg vá la szol ha tó-e, azaz a kér dés re „igen”-nel vagy
„nem”-mel egy ér tel mû en le het-e fe lel ni (vá lasz tó pol gá ri
egy ér tel mû ség), és a nép sza va zás ered mé nye alap ján az
Or szág gyû lés meg tud ja ál la pí ta ni, hogy ter he li-e jogal -
kotási kö te le zett ség (jog al ko tói egy ér tel mû ség). [Elõ ször:
52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 399,
402–404.]
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4.2. Az OVB a jog al ko tói egy ér tel mû ség hi á nya  miatt
ta gad ta meg az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí -
té sét. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán ész lel te, hogy
az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán sze rep lõ kér dés ben
nyelv ta ni hiba ta lál ha tó. Az össze tett mon dat egyik ré szé -
ben a töb bes szá mú alany hoz (,,bí ró sá gok”) egyes szá mú
ál lít mány (,,ki kér je”) kap cso ló dik. Ezért az Alkotmány -
bíróságnak elõ ször a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség kér -
dé sé ben kel lett ál lást fog lal nia.

Az Al kot mány bí ró ság ed dig a nor ma kont roll ra irá nyu ló 
el já rá sok ban szem be sült a nyelv ta ni, he lyes írá si hi bák kér -
dé sé vel. Az Al kot mány bí ró ság úgy fog lalt ál lást, hogy
nem fel ada ta az „el írá son ala pu ló nyelv ta ni hi bák”, a
„meg fo gal ma zás nyelv ta ni és sti lá ris he lyes sé gé nek meg -
íté lé se”. [56/1992. (XI. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 401,
404.; 682/B/1993. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 764, 767.]
A nor ma vi lá gos ság és a nép sza va zás ra szánt kér dé sek
egy ér tel mû sé gé nek vizs gá la ta nem azo nos. Ugyan ak kor
ab ban meg egyez nek, hogy az Al kot mány bí ró ság nem
vizs gál ja az el írá son ala pu ló nyelv ta ni hi bá kat, amennyi -
ben azok egyéb, lé nye ges ok ból nem ag gá lyo sak. (Pél dá ul
ér te lem za va ró nyelv ta ni hiba a nép sza va zá si kér dés ben,
al kal maz ha tat lan vagy tar tal mi ok ból alkot mány elle nes
nor ma.) Vagy is a nép sza va zá si kér dé sek vizs gá la ta kor
nem ön ma gá ban a nyelv ta ni, he lyes írá si hi bák nak van
 jelentõsége, ha nem an nak, hogy a kér dés ben értelemza -
varó hiba van-e.

Az Al kot mány bí ró ság je len eset ben úgy ítél te meg,
hogy az el írás nem ér te lem za va ró. A kér dés – az egyes
vagy töb bes szám hasz ná la tá tól füg get le nül – egyértel -
mûen arra irá nyul, hogy bün te tõ ügyek ben, elsõ fo kon, a
bû nös ség kér dé sé ben hat fõs es küdt szék dönt sön, s ez a
dön tés le gyen kö te le zõ a bí ró ság ra. A vá lasz tó pol gá rok a
kér dés re egy ér tel mû en tud nak „igen”-nel vagy „nem”-mel 
 felelni.

A vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség kö ré ben vizs gál ja az
Al kot mány bí ró ság azt is, hogy az alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyán sze rep lõ kér dés nem áll-e több, kü lön ál ló kér -
dés bõl. Az elõ ször az 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat ban
meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek sze rint: „Ön ma gá ban az,
hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés több tag mon -
dat ból áll, nem sér ti az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Ha azon ban a kér dés
több olyan al kér dés bõl áll, ame lyek el lent mon da nak egy -
más nak, ame lyek egy más hoz való vi szo nya nem egy ér tel -
mû, vagy ame lyek nem kö vet kez nek egy más ból, il let ve
ame lyek tar tal mi lag egy más hoz nem kap cso lód nak, nem -
csak az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se sé rül, ha nem csor bul az
Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sén ala pu ló nép sza va zás hoz
való jog is.” (ABH 2001, 399, 405.)

Mi vel je len eset ben a kér dés ele mei egy más sal tar tal mi
kap cso lat ban áll nak, és nem mon da nak el lent egy más nak,
az Al kot mány bí ró ság e te kin tet ben sem ál la pí tot ta meg
azt, hogy a kér dés el len té tes az Nsztv. 13.  § (1) bekezdé -
sével.

4.3. A jog al ko tói egy ér tel mû ség vizs gá la ta kor az
 Alkotmánybíróság te kin tet tel van a ha ta lom meg osz tás
 elvére, amely bõl kö vet ke zik, hogy „az Al kot mány bí ró ság
nem ta nács adó ja az Or szág gyû lés nek, ha nem bí rá ja az
 Országgyûlés tör vényalkotó mun ká ja ered mé nyé nek.”
[Elõ ször: 16/1991. (IV. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 58,
59–60.] Ezért az Al kot mány bí ró ság nem ér tel mez he ti elõ -
ze tesen a nép sza va zá si kér dést ab ból a cél ból, hogy
 késõbb az Or szág gyû lés az zal meg egye zõ tar tal mú tör -
vényt fo gad jon el.

Az ered mé nyes nép sza va zást kö ve tõ tör vényalkotás az
Or szág gyû lés ha tás kö re. A jog sza bá lyok ér te lem sze rû en
nem tá masz ta nak olyan kö ve tel ményt a nép sza va zás kez -
de mé nye zõ i vel szem ben, hogy pon tos nor ma szö ve get
 fogalmazzanak meg az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán.
Ezért ma gá tól ér te tõ dik, hogy a nép sza va zá son el dön tött
kér dé sek ben az Or szág gyû lés több fé le tar tal mú nor ma szö -
veg gel is ele get te het a nép sza va zá si aka rat nak. Az Al kot -
mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta sze rint az Or szág gyû lés -
nek az Al kot mány ál tal meg ha tá ro zott ke re te ket és a nép -
sza va zá son meg nyil vá nult vá lasz tó pol gá ri aka ra tot egy -
aránt figye lembe véve kell dön te nie jog al ko tá si kö te le zett -
sé gé rõl. Az Or szág gyû lés fel ada ta a nép sza va zá si kér dés
és a ha tá lyos jog rend fo gal mi kész le té nek össze han go lá sa
is. Ha egy nép sza va zá si kér dés alap ján al kot má nyos és
alkot mány elle nes tar tal mú jog sza bály is al kot ha tó, a jog al -
ko tó kö te les tar tóz kod ni alkot mány elle nes jog sza bály
meg al ko tá sá tól. [15/2003. (IV. 18.) AB ha tá ro zat, ABH
2003 I., 208, 213.]

Mind eze ket ala pul véve az Al kot mány bí ró ság je len
eset ben úgy fog lalt ál lást, hogy a kér dés meg fe lel az egy -
értelmûség kö ve tel mé nyé nek. Vé le mény nyil vá ní tó nép -
sza va zás ese tén a jog al ko tó az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyán lévõ kér dés alap ján egy ér tel mû en meg tud ná ítél ni
a vá lasz tó pol gá rok nem kö te le zõ ere jû ál lás fog la lá sát.
Amennyi ben ügy dön tõ nép sza va zás ra ke rül ne sor, a jog al -
ko tó – a ha tá lyos tör vények figye lembe véte lével – egy ér -
tel mû en meg tud ná ítél ni a vá lasz tó pol gá rok jog al ko tá si
aka ra tát, és el tud ná dön te ni, hogy a vá lasz tó pol gá ri aka rat
ér vény re jut ta tá sa ér de ké ben mely tör vényeket és mi lyen
ke re tek kö zött szük sé ges mó do sí ta ni.

4.4. Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság a
43/2005. (XII. 1.) OVB ha tá ro za tot – a Ve. 130.  § (3) be -
kez dé sé nek meg fele lõen – meg sem mi sí tet te és a tes tü le tet
új el já rás le foly ta tá sá ra uta sí tot ta. Az OVB ha tá ro za ta ál tal 
nem érin tett kér dé sek ben az Al kot mány bí ró ság je len ügy -
ben nem fog lalt ál lást.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy az Nsztv. és
a Ve. nem ren del ke zik az el írást tar tal ma zó alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyá nak ki ja ví tá sá ról. Ezért az OVB nem
 hitelesítheti a kér dést úgy, hogy ki ja vít ja az el írást. An nak
azon ban nincs aka dá lya, hogy maga a kez de mé nye zõ – sa -
ját vagy az OVB ész le lé se nyo mán – a kér dés hi te le sí té se
elõtt ki ja vít sa a hi bát.
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Az Al kot mány bí ró ság, fi gye lem mel az OVB ha tá ro zat
Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re, el ren del te
e  határozatának a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét.

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 329/H/2006.

Az Alkotmánybíróság
25/2006. (VI. 15.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra, to váb bá mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra 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: az Al kot mány
13.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott, a tu laj don hoz való jo -
got sér tõ, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nes
hely zet ke let ke zett an nak kö vet kez té ben, hogy az Or szág -
gyû lés a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény 85.  §-ában írt, kény szer bér let tel ter helt
la ká sok ese té ben a tu laj don jog vé del mét biz to sí tó garan -
ciális ren del ke zé se ket nem tel jes kö rû en ál la pí tot ta meg.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy
sza bá lyo zá si fel ada tá nak 2007. jú ni us 30. nap já ig te gyen
ele get.

2. Az Al kot mány bí ró ság a la ká sok és he lyi sé gek bér le -
té re, va la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá -

lyok ról  szóló 1993. évi LXXVIII. tör vény 85.  § (3) be kez -
dé se alkot mány elle nességének utó la gos meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a la ká sok és he lyi sé gek bér le -
té re, va la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá -
lya i ról  szóló 1993. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 1997. évi LVII. tör vény 3.  § (2) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és megsemmisíté -
sére irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz két in dít vány ér ke zett. Az
egyik in dít vá nyo zó sze rint a la ká sok és he lyi sé gek bér le té -
re, va la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá -
lyok ról  szóló 1993. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Lt.) 85.  § (1) és (3) be kez dé sé nek az 1997. évi
LVII. tör vény (a továb biak ban: Ltm.) 1.  §-ával mó do sí tott, 
il le tõ leg be ik ta tott ren del ke zé sei alkot mány elle nesek,
mert el len tét ben áll nak az Al kot mány nak a tu laj don hoz
való jo got biz to sí tó 13.  §-ával.

Az in dít vá nyo zó ezen kí vül ál ta lá ban alkot mányelle -
nesnek lát ta a ma gán tu laj do nú la ká sok kény szer bér le ti
jog vi szo nya után a tu laj do nos nak járó kár ta la ní tás sza bá -
lyo zá sát. Ki fej tet te: „mi vel ezek re a ká rok ra nem ho zott
kár ta la ní tá si sza bá lyo kat, mu lasz tá sos al kot mány sér tést
kö ve tett el az Or szág gyû lés az 1997. évi LVII. tör vény 1.  § 
meg al ko tá sá val.” Ál lás pont ja sze rint az Al kot mány
1989. ok tó ber 23-i ha tállyal tör tént mó do sí tá sát köve tõen
a tör vényhozó meg kés ve ren del ke zett a kény szer bér let út -
ján igény be vett ma gán tu laj do nú la kó in gat la nok tu laj do -
no sa i nak járó kár ta la ní tás ról, to váb bá a kár ta la ní tás nem
tel jes körû; egy részt a tör vényhozó azt csak 1997. de cem -
ber 31-ét köve tõen írta elõ, más részt nem az Al kot mány
13.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tel jes, fel tét len és
azon na li kár ta la ní tás ról ren del ke zett.

A má sik in dít vá nyo zó – mó do sí tott in dít vá nyá ban –
elõ ad ta, hogy ké re lem mel for dult az ön kor mány zat hoz a
kény szer bér lõ el he lye zé se iránt, ezt azon ban az ön kor -
mány zat el uta sí tot ta, mert az in dít vá nyo zó 1997. jú -
nius 30. után, 1999. ok tó be ré ben nyúj tot ta be. Az in dít vá -
nyo zó a ha tá ro za tot bí ró ság elõtt meg tá mad ta, amely a ke -
re se tét el uta sí tot ta. Ezért utó la gos nor ma kont roll ke re té -
ben az Ltm. 3.  § (2) 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 tu laj don al kot má nyos vé del mé nek el vé be üt kö zik a
cse re la kás biz to sí tá sá ra itt meg ál la pí tott ha tár idõ, mert
 ezzel a jog al ko tó „az ön hi bá ju kon kí vül jog vesz tõ ha tár -
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idõn túl tu laj do no sok ká vált ál lam pol gá rok” ré szé rõl
„a  tulajdonjog ér vé nye sít he tõ sé gét” meg aka dá lyoz za.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat egye sí tet te és
egy el já rás ke re té ben bí rál ta el.

II.

1. Az Al kot mány hi vat ko zott ren del ke zé sei az aláb bi ak:
„8.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra

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

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

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

2. Az Lt. 85.  §-ának ren del ke zé se a tör vény ha tály ba lé -
pé se kor, 1994. ja nu ár 1-jén a kö vet ke zõ volt:

„(1) A la kás fek vé se sze rint ille té kes ön kor mány zat
 köteles 1996. de cem ber 31-ig a kény szer bér lõ ré szé re
 önkormányzati cse re la kás bér be adá sát fel aján la ni.

(2) Ha az ön kor mány zat a la kás bér be adá sát a kény szer -
bér lõ nek fel aján lot ta, a bér be adó a bér le ti szer zõ dést a
 következõ hó nap utol só nap já ra fel mond hat ja.”

Az Ltm. 1.  § 1997. jú ni us 30-ával az Lt. 85.  § (1) be kez -
dé sét mó do sí tot ta és új (3) be kez dést ik ta tott be, így az Lt.
ha tá lyos 85.  §-a sza ka sza az aláb bi:

„85.  § (1) A la kás fek vé se sze rint ille té kes ön kor mány -
zat kö te les 1998. de cem ber 31-ig a kény szer bér lõ ré szé re
ön kor mány za ti cse re la kás bér be adá sát fel aján la ni.

(2) Ha az ön kor mány zat a la kás bér be adá sát a kény szer -
bér lõ nek fel aján lot ta, a bér be adó a bér le ti szer zõ dést a
 következõ hó nap utol só nap já ra fel mond hat ja.

(3) Ha az ön kor mány zat 1997. de cem ber 31-ig má sik
meg fe le lõ cse re la kást nem aján lott fel, úgy kö te les az
e  lakásra a 34.  § (1) be kez dé se alap ján meg ál la pít ha tó lak -
bér és bér be adó ál tal kö zölt lak bér kü lön bö ze tét a bér be -
adó nak meg té rí te ni. Amennyi ben az ön kor mány zat a bér -
be adó ál tal kö zölt lak bér kü lön bö zet össze gét nem fo gad ja
el, úgy an nak meg ál la pí tá sát – a 6.  § (2) be kez dé se alap ján
tör té nõ lak bér meg ál la pít ás ke re té ben – a bí ró ság tól
 kérheti.”

Az Ltm. 3.  § (2) be kez dé se sze rint:
„Az ön kor mány zat nak az 1993. évi LXXVIII. tör vény

85.  §-ának (1) be kez dés sze rin ti fel aján lá si kö te le zett sé ge
az e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap já ig be nyúj tott és még
el nem bí rált kény szer bér le tek ese té ben áll fenn.”

III.

Az in dít vá nyok rész ben meg ala po zot tak, az aláb bi ak
sze rint:

1. A tu laj don hoz való jog az Al kot mány bí ró ság ál lan dó 
gya kor la tá nak meg fele lõen alap ve tõ jog, az Al kot mány
a tu laj don jo got, mint az egyé ni cse lek vé si au to nó mia ha -
gyo má nyos anya gi alap ját ré sze sí ti vé de lem ben. Az al kot -
má nyos tu laj don vé de lem ter je del me min dig konk rét: függ
a tu laj don ala nyá tól, tár gyá tól és funk ci ó já tól, il let ve a
kor lá to zás mód já tól is. Az al kot má nyos sá gi kér dés az,
hogy mi lyen ese tek ben kell a tu laj do nos nak a köz ha tal mi
kor lá to zást min den el len szol gál ta tás nél kül el tûr nie, il let -
ve mi kor tart hat igényt kár ta la ní tás ra. Így az ál la mi be avat -
ko zás al kot má nyos sá ga meg íté lé sé nek súly pont ja, az
 alkotmánybírósági ér té ke lés vol ta kép pe ni tere a cél és esz -
köz, a köz ér dek és a tu laj don kor lá to zás al kot má nyos sá gá -
nak meg íté lé se lett. Az Al kot mány 13.  § (2) be kez dé se
sze rint a tu laj don kor lá to zás hoz elég a „köz ér dek”. En nek
meg íté lé se nem al kot má nyos sá gi kér dés, ha nem a jog al ko -
tó fel ada ta. Az Al kot mány bí ró ság csak a köz ér dek re hi vat -
ko zás in do kolt sá gát, to váb bá azt vizs gál ja, hogy a „köz ér -
de kû” kor lá to zás az el ér ni kí vánt cél hoz ké pest ará nyos-e.
A tu laj don köz jo gi meg ter he lé se az alap jog vé de lem te rü -
le tén vagy a köz ha tal mi be avat ko zás alkot mány elle -
nességének ki mon dá sá hoz és így az ala pul fek võ jog sza -
bály meg sem mi sí té sé hez ve zet, vagy a te her vi se lés al kot -
má nyos sá gá nak el is me ré sé hez, és leg fel jebb az ál lag ga -
ran cia ér ték ga ran ci á val való he lyet te sí té sé hez. Ez utób bi -
nak az Al kot mány ban ki fe je zet ten sza bá lyo zott szél sõ ese -
te a 13.  § (2) be kez dés ben sza bá lyo zott ki sa já tí tás, de az
ér ték ga ran cia be lé pé sé nek más ese tei is le het sé ge sek.
[7/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 22.; 64/1993.
(XII. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 373.; 47/1997.
(IX. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 311.]

2. A la kás cél já ra szol gá ló in gat lan a tu laj don jog spe -
ciális tár gya. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban a la kás
(la kó in gat lan) tu laj don szo ci á lis jel le ge – más in gat lan
 tulajdontól el té rõ mó don – lé nye ges szem pont nak mi nõ sül 
a tu laj do ni kor lá to zás meg íté lé se kor. Az Al kot mány bí ró -
ság 64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro za tá ban az ön kor mány -
za tok tu laj do ná ba adott bér la ká sok ese té ben a követ -
kezõkre mu ta tott rá:

„A tör vényhozó vi szony lag nagy sza bad ság gal sza bá -
lyoz hat ja a la kás gaz dál ko dás sal össze füg gõ kér dé se ket. A
la kás po li ti ka meg ál la pí tá sa, a la kás hoz ju tás, a la kás bér let
fel té te le i nek meg ál la pí tá sa a jog al ko tó kö te les sé ge és
 hatásköre. Alap ve tõ szo ci á lis kér dés a la kás tu laj don és
 lakásbérlet fel té te le i nek sza bá lyo zá sa is. En nek so rán
 tekintetbe ve en dõ, hogy a bér lõ szá má ra a bér la kás lé nye -
gé ben ugyan azt a funk ci ót lát ja el, mint a la kás tu laj don;
s en nek meg fele lõen a bér lõ nek a bér let biz to s és tar tós
fenn ál lá sá hoz fû zõ dõ ér de ke adott eset ben al kot má nyos
tu laj don vé de lem ben ré sze sü lõ va gyo ni jog nak mi nõ sül -
het.” (ABH 1993, 369.)

A kény szer bér le ti jog vi szony in téz mé nye a má so dik
 világháborút kö ve tõ ál ta lá nos la kás hi ány kö rül mé nyei
 között ke let ke zett. Az Al kot mány bí ró ság 57/1994.
(XI. 17.) AB ha tá ro za tá ban az Lt.-nek a kény szer bér let tel
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kap cso la tos egyes ren del ke zé se it vizs gál va meg ál la pí tot -
ta, hogy az ilyen bér le tek ese tén a tu laj do nos év ti ze de kig
csak a ta ná csi bér la ká so ké val azo nos mér té kû, ala csony
lak bér meg fi ze té sét kér het te, amely bõl kép te len volt
 finanszírozni az épü let fenn tar tá sá val össze füg gõ kiadá -
sait. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a jog al ko tó -
nak az a tö rek vé se, hogy a la kás pri va ti zá ci ó ból szár ma zó
be vé te lét az idé zett ren del ke zé sek nek meg fele lõen kény -
szer bér let nek mi nõ sü lõ la kás bér le tek fel szá mo lá sá ra is
fel hasz nál ja, az el múlt tár sa dal mi rend szer ben oko zott
 sérelmek or vos lá sá ra irá nyu ló tör vényi sza bá lyo zá sok
 sorába il lesz ke dik. (ABH 1994, 316.)

A jog al ko tó Lt. 85.  § (1) be kez dé sé nek ere de ti ren del ke -
zé sé vel va la mennyi kény szer bér lõ ré szé re 1996. de cem -
ber 31-ig más el he lye zés biz to sí tá sát – ön kor mány za ti
 lakás fel aján lá sát – ír ta elõ. En nek alap ján a tu laj do no sok
ki sebb ré szé nek tu laj don jo ga tel jes ter je del mét vissza -
nyer te, míg má sik ré szük bi zony ta lan hely zet be ke rült. Az
Ltm. tör vényjavaslatához fû zött in do ko lás sze rint or szá -
go san a he lyi ön kor mány za tok ré szé re az Lt. 85.  §-ában
meg ha tá ro zott fel adat csu pán 25–30%-ban tel je sült.

Az Ltm. ál tal be ve ze tett mó do sí tás az Lt. ál tal az ön kor -
mány za tok szá má ra meg ha tá ro zott kö te le zett ség tel je sí té -
sé nek ha tár ide jét 1998. de cem ber 31. nap já ban ha tá roz ta
meg, s egy út tal az 1997. de cem ber 31. nap já ig nem ren de -
zett kény szer bér le tek te kin te té ben be ve zet te a lakbér-
 kompenzációt. Ezen túl me nõ en a kény szer bér let tel ter helt
in gat la nok tu laj do no sai ré szé re is igény ér vé nye sí té si
 határidõt ál la pí tott meg, amely sze rint az ön kor mány zat
 elhelyezési kö te le zett sé ge az Ltm. ha tály ba lé pé se nap já ig,
azaz 1997. jú ni us 30. nap já ig be nyúj tott és még el nem
 bírált kény szer bér le tek ese té ben áll fenn.

3. Az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg, hogy ön ma gá -
ban a kény szer bér le tek meg szün te té sé re az ön kor mány za -
tok szá má ra adott tel je sí té si ha tár idõ el ha lasz tá sa sem a
 tulajdonosok, sem a bér lõk te kin te té ben nem oko zott
olyan tu laj do ni sé rel met, avagy jog bi zony ta lan sá got,
amely az alkot mány elle nesség szint jét el ér te vol na.

Az Ltm. ál tal be ve ze tett lak bér-kom pen zá ció az ön kor -
mány za tok szá má ra adott tel je sí té sei ha tár idõ meg -
hosszab bí tá sá val együtt tör tént, így al kot má nyos sá gi el bí -
rá lá sa kor a fent le írt meg ál la pí tá sok is irány adók. Az
 Alkotmánybíróság ál lás pont ja sze rint az Lt. 85.  § (3) be -
kez dé sé ben fog lalt lak bér-kom pen zá ció tu laj do ni kor lá to -
zást nem je len t, be ve ze té se a kény szer bér let tel ter helt
 ingatlanok tu laj do no sai szá má ra a hasz no sí tás so rán
 elszenvedett kor lá to zás meg szün te té sét je len ti. En nek
meg fele lõen az Lt. 85.  § (3) be kez dé se az Al kot mány
13.  §-a ál tal meg kö ve telt tu laj do ni vé del met va ló sít ja meg.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az Lt. 85.  §
(1) és (3) be kez dé se i nek meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít -
ványt el uta sí tot ta.

4. Az Al kot mány ból nem ve zet he tõ le a kény szer bér -
let tel ter helt la ká sok tu laj do no sai szá má ra az Al kot mány

13.  § (2) be kez dé sé ben írt azon na li, fel tét len és tel jes kár -
ta la ní tás tel je sí té sé nek kö ve tel mé nye.

Az Al kot mány bí ró ság nak a tu laj don jog al kot má nyos
vé del mé vel kap cso la tos ha tá ro za tai kö ré ben el té rõ egy fe -
lõl a tu laj don el vo ná sa, más fe lõl pe dig a tu laj don jog kor lá -
to zá sa te kin te té ben ki ala kult gya kor la ta. Az Al kot mány
13.  § (2) be kez dé se a ki sa já tí tás ra vo nat ko zik, és csak
olyan jog in téz mé nyek re al kal maz ha tó, ame lyek nél a tu laj -
don el vo ná sa ma gá val az egye di ha tó sá gi ak tus sal, vagy a
tör vény ren del ke zé sé vel be kö vet ke zik. Ilyen tör vényi
 tulajdonelvonás pél dá ul az ál la mo sí tás. [16/1991. (IV. 20.) 
AB ha tá ro zat, ABH 1991, 58.] Az Al kot mány bí ró ság
 állandó gya kor la ta sze rint a tu laj don jog al kot má nyos alap -
jog ként ré sze sül vé de lem ben, de nem kor lá toz ha tat lan. Az
Al kot mány a 13.  § (2) be kez dé sé ben a tu laj don jog kor lá to -
zá sá nak le he tõ sé gét maga is dek la rál ja. A kor lá to zás
 alkotmányosan el fo gad ha tó in do ka a köz ér dek. A kény -
szer bér let jog in téz mé nyé nek be ve ze té se kor a köz ér dek a
há bo rús vi szo nyok kö zött ki ala kult ál ta lá nos la kás hi ány
eny hí té sé ben, a la kás szük ség let – adott kö rül mé nyek
 között le het sé ges – leg szé le sebb körû ki elé gí té sé ben mu -
tat ko zott meg.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is fel hív ta a
fi gyel met e fel adat köz ér de kû vol tá ra, ame lyek sze rint a
tu laj don tár gyá nak kö zös sé gi ren del te té se, közszolgál -
tatásra szánt hasz ná la ta, köz cé lú hasz nos sá ga alap ja és
 alkotmányosan iga zol ha tó in do ka le het a köz ha tal mi
 beavatkozásnak, a tu laj don jog – a tu laj don funk ci ó ja sze -
rin ti – kor lá to zá sá nak. A köz cé lú fel hasz ná lás, a hi ány gaz -
dál ko dás, vagy más, a kor lá to zást el ke rül he tet len né tevõ
szem pont a tu laj don jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos in do -
ka le het, ha a kor lá to zás meg fe lel az ará nyos ság kö ve tel -
mé nyé nek is. [13/1990. (VI. 18.) AB ha tá ro zat, ABH
1990, 54.; 29/1993. (V. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 227.; 
57/1994. (XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 316.]

A kény szer bér let a tu laj don jog sa já tos kor lá to zá sa. A
kény szer bér let tel ter helt in gat la nok ese té ben nem „ál la -
mo sí tás sal”, avagy a ki sa já tí tás sal meg va ló su ló tu laj don
el vo nás tör tént, ha nem a tu laj do ni rész jo go sít vá nyok gya -
ko rol ha tó sá gá nak je len tõs kor lá to zá sa. A tu laj don azon -
ban nem ve szí tet te el a funk ci ó ját, a tu laj do nos meg tar tot ta 
azt, tu laj don jo gá nak fenn áll ta ké sõbb meg nyi tot ta az utat
ah hoz, hogy a tu laj don jog gya kor lá sá nak ter je del mét a tör -
vényhozó az al kot má nyos kö ve tel mé nyek sze rint bõ vít se.
Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint sú lyos tu laj don -
jo gi kor lá to zás tör tént, de nem olyan tu laj don el vo nás,
amely a ki sa já tí tás sal es nék egy te kin tet alá, így az Al kot -
mány ból nem ve zet he tõ le a tör vényhozónak az a kö te le -
zett sé ge, hogy a kény szer bér le tek ese té ben a tu laj do no -
sok nak tel jes, fel tét len és azon na li kár ta la ní tást nyújt son.
A kény szer bér let tel ter helt in gat la nok tu laj do no sa i nak
kár ta la ní tá sa te kin te té ben a tör vényhozónak több al kot má -
nyos mó do zat vá lasz tá sá ra is le he tõ sé ge adó dik.

Az Al kot mány bí ró ság a fen ti in do kok alap ján el uta sí -
tot ta a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány sér tés meg -
ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt azon ré szé ben, amely ki fo -
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gás ol ta, hogy a jog al ko tó az Al kot mány 1989. évi mó do sí -
tá sát köve tõen a kény szer bér le ti jog vi szo nyok sza bá lyo zá -
sá val ké se de lem be esett.

5. Má sik in dít vá nyo zó, aki kény szer bér let tel ter helt
 lakás tu laj do no sa, az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé sé ben
biz to sí tott tu laj don hoz való al kot má nyos jo gá nak kor lá to -
zá sát ab ban lát ta, hogy a jog al ko tó az Ltm. 3.  § (2) be kez -
dé sé vel a kény szer bér let meg szün te té sé re irá nyu ló igény
ki kény sze rít he tõ sé gét ha tár idõ höz kö töt te, õ pe dig ilyen
la kást már a ha tár idõ el tel te után örö köl ve nem ér vé nye sít -
he ti tu laj don jo gát.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a kény szer -
bér let tel az em lí tett la ká sok ese té ben a tu laj don jog egyes
rész jo go sít vá nya i nak – a hasz ná la ti jog és ezen ke resz tül
köz vet ve a ren del ke zé si jog – gya ko rol ha tó sá ga kor lá to -
zást szen ve dett. Az örö kös re csak az örök ha gyó ál tal reá
ha gyott tu laj don ma rad, a ha gya ték és an nak ré szét ké pe zõ
tu laj don jog az el ha lá lo zás idõ pont já ban fenn ál ló jo go sult -
sá gok kal és kö te le zett sé gek kel – egye bek közt a kor lá to -
zá sok kal – együtt száll át, e sza bály a kor lá to zás al kot má -
nyos sá gá nak kér dé sé tõl füg get len.

Te kin tet tel arra, hogy az in dít vá nyo zó tu laj don jo gát a
tá ma dott ren del ke zés ál tal al kal ma zott kor lá to zás nem
érin ti, ezért e kér dés te kin te té ben al kot má nyos össze füg -
gés hi á nyá ban az Ltm. 3.  § (2) be kez dé sé nek meg sem mi sí -
té sé re irá nyu ló in dít ványt az Al kot mány bí ró ság elutasí -
totta.

6. Az Al kot mány bí ró ság a mu lasz tás ban meg nyil vá nu -
ló al kot mány sér tés meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt
rész ben meg ala po zott nak ta lál ta.

Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint
a jog al ko tói mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség erre irá nyu ló, konk rét jog sza bá lyi fel ha tal ma zá son
ala pu ló jog al ko tói kö te le zett ség nél kül is köz vet le nül
 levezethetõ az Al kot mány ból, ha va la mely al kot má nyos
alap jog ér vé nye sü lé se vagy biz to sí tá sa ezt fel tét le nül,
kény sze rí tõ en meg kö ve te li. Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nességet kell te hát ak kor is meg ál la pí ta ni,
ha az alap jo gok ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi
ga ran ci ák hi á nyoz nak. A jog al ko tói mu lasz tás nak és az
alkot mány elle nes hely zet nek együt te sen kell fenn áll nia.
Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség az
 Alkotmánybíróság gya kor la ta sze rint ak kor is meg ál la pít -
ha tó, ha a jog al ko tó nem meg fe le lõ tar ta lom mal sza bá lyo -
zott és ez ál tal alkot mány elle nes hely zet állt elõ. [15/1998.
(V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 132.; 35/1999. (XI. 26.)
AB ha tá ro zat, ABH 1999, 310.; 1/2004. (II. 12.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2004, 35.]

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta,
hogy kény szer bér le tek meg szün te té sé re irá nyu ló jogi sza -
bá lyo zás hi á nyos sá gai nem ered mé nyez nek-e az Al kot -
mány 13.  §-ával el len té tes hely ze tet.

Ko ráb bi el já rá sá ban az Al kot mány bí ró ság a bá nya tel -
kek te rü le tén fek võ in gat la nok tu laj do no sa i nak jogi hely -

ze tét vizs gál va azt ál la pí tot ta meg; az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott jog ál la mi ság ból fo lyó jog -
biz ton sá got, va la mint az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé sét
sér tõ mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nes hely -
zet ke let ke zett an nak kö vet kez té ben, hogy az Or szág gyû -
lés a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény ben
nem tel jes kö rû en ál la pí tot ta meg a bá nya te lek te rü le tén
fek võ in gat la nok tu laj do no sai tu laj don hoz való jo gá nak
vé del mét szol gá ló, a tu laj don kor lá to zás ará nyos sá gát biz -
to sí tó ga ran ci á lis ren del ke zé se ket. Az Al kot mány bí ró ság
sze rint a sza bá lyo zás alkot mány elle nessége ab ban áll,
hogy bár azo nos sza bá lyo zás kor lá toz ta a bá nya te lek te rü -
le té re esõ in gat la nok tu laj do no sa i nak tu laj don jo gát, a kor -
lá to zás ha tá sát te kint ve el té rõ en – a tu laj do no sok egyes
cso port ja i ra néz ve a bá nya mû ve lés jel le gé tõl füg gõ en
más ként – je lent ke zett. [1/2004. (II. 12.) AB ha tá ro zat,
ABH 2004, 35.]

Az Lt. tá ma dott ren del ke zé sei a kény szer bér let tel ter -
helt in gat la nok tu laj do no sai ré szé re biz to sí tott igé nyek
 tekintetében je len tõ sen mó do sul tak. Az Ltm. el fo ga dá sá -
val az ere de ti tör vényhozói szán dék mó do sult; az Lt. ere -
de ti cél ja va la mennyi la kás tel jes ér ték nek hely re ál lí tá sa
volt a meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül. Az Ltm. ál tal be ve ze -
tett mó do sí tást köve tõen ez a cél csak azon la ká sok ra ter -
jedt ki, ame lyek tu laj do no sai 1997. jú ni us 30-ig be je len -
tet ték a kény szer bér lõ el he lye zé sé re irá nyu ló igé nyü ket.
Ha a cse re la kás fel aján lá sa nem tör tént meg, az Ltm.
(1997. de cem ber 31. nap ját köve tõen) az ön kor mány za tot
a lak bér kü lön bö zet meg fi ze té sé re kö te lez te, ám a to váb bi
ér ték csök ke nés meg té rí té se nél kül.

Az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg, hogy ön ma guk -
ban sem az Lt., sem az Ltm. ide vá gó ren del ke zé sei nem
 tekinthetõk alkot mány elle nesnek. Ugyan ak kor a la ká sok
csök kent ér té ké nek fenn ma ra dá sá val járó va gyo ni sé rel -
met a sza bá lyo zás nem or vo sol ta, hol ott arra több fé le mód
is lett vol na. Az Ltm. ál tal a sza bad for gal mi vi szo nyok nak 
meg fe le lõ össze gû lak bér meg ál la pí tá sa – noha je len tõs
 lépés a tu laj do no sok kom pen zá lá sa ér de ké ben – nem
 tekinthetõ ma ra dék ta lan ér ték ki egyen lí tés nek. Az Ltm. a
tu laj do nos sza bad ren del ke zé si jo gát to vább ra sem te szi
oly mó don tel jes sé, mint a kény szer bér lõ tá vo zá sá nak
 ténye, te kint ve, hogy a tu laj do ni rész jo go sít vá nyok tel jes
ter je del mük ben nem gya ko rol ha tók.

A kény szer bér let tel ter helt la kó in gat lan tu laj do no sok az 
Ltm. ha tály ba lé pé sét köve tõen is bi zony ta lan hely zet ben
ma rad tak, mert a sza bá lyo zás hi á nyos sá gá ból követke -
zõen nem ki szá mít ha tó, mennyi idõ múl va ke rül het sor a
kény szer bér let meg szün te té sé re, va la mint a tu laj do nos
 továbbra sem dönt he tett sza ba don az in gat lan hasz ná la tá -
ról és hasz no sí tá sá ról. Eb bõl kö vet ke zõ en ezen la kó in gat -
la nok nak a for gal mi ér té ke – la kott ál la pot ban – lé nye ge -
sen ala cso nyabb ma radt a ki ürí tett ál la po tú in gat la nok sza -
bad for gal mi ér té ké hez ké pest, így csök kent va gyo ni ér té -
kük a tu laj do nos va gyo ni sé rel mét okoz ta.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az Lt. ha tá lyos 
sza bá lyo zá sa nem elé gí ti ki az Al kot mány 13.  §-ában fog -
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lalt tu laj don vé de lem kö ve tel mé nye it, en nek meg fele lõen
a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny -
ben való köz zé té te lét a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel ren del te el.

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.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

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

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
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: 173/B/1998.

Az Alkotmánybíróság
26/2006. (VI. 15.) 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 meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az Isz ka -
szent györgy Köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té -
nek 16/2005. (XII. 30.) szá mú, az ivó víz-szol gál ta tás dí já -
nak meg ál la pí tá sá ról  szóló ren de le te 2.  §-ának a) pont ja
alkot mány elle nes, ezért ezt a ren del ke zést 2006. de cem -
ber 31-i ha tállyal meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság vissza uta sít ja azt az in dít -
ványt, hogy kö te lez ze a DRV Rt.-t a szer zett ha szon
vissza fi ze té sé re.

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

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó azt kér te, hogy az Al kot mány bí ró ság
ál la pít sa meg az Isz ka szent györgy Ön kor mány zat kép vi -
se lõ-tes tü le te ál tal 2000. no vem ber 29-i ülé sén az ivóvíz-
 szolgáltatás két té nye zõs díj meg ál la pí tá sá ról al ko tott
20/2000. (XI. 30.) szá mú ren de le tét és sem mi sít se meg azt, 
mert a ren de let nek a ren del ke zés re ál lá si díj ról  szóló sza -
bá lya el len té tes az Al kot mány 44/A. §-ának (2) be kez dé -
sé vel. Az in dít vá nyo zó arra hi vat ko zott, hogy a he lyi ön -
kor mány zat az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény (a továb biak ban: Ámt.) 7.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján jo go sult ugyan a víz dí jat meg ha tá -
roz ni, de a tör vény nem te szi le he tõ vé a fo gyasz tás nél kül
tör té nõ fi ze té si kö te le zett ség meg ál la pí tá sát. Az in dít vá -
nyo zó egyik be ad vá nyá ban azt is kér te, hogy az Al kot -
mány bí ró ság kö te lez ze „a DRV Rt.-t a tör vénytelenül
szer zett ha szon vissza fi ze té sé re”.

Az in dít vány be adá sát köve tõen a tá ma dott ren de let
 hatályát vesz tet te, de a ha tá lyos sza bály, az Isz ka szent -
györgy Köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek
16/2005. (XII. 30.) szá mú, az ivó víz-szol gál ta tás dí já nak
meg ál la pí tá sá ról  szóló ren de le te (a továb biak ban: R.) is
tar tal maz za az in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt ren del ke zést.
Ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt ér dem ben el bí -
rál ta.

II.

Az in dít vány el bí rá lá sá nál figye lembe vett jogsza -
bályok:

1. Az Al kot mány nak az in dít vány ban em lí tett ren del -
ke zé se:

„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében
ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

2. A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) sza bá lya:

„16.  § (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza -
bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá 
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra
 önkormányzati ren de le tet al kot.”

3. Az Ámt. sza bá lya:
„7.  § (1) A mel lék let ben fel so rolt ter mé kek re, szol gál ta -

tá sok ra (a továbbiak ban együtt: ter mék) az ott fel tün te tett
mi nisz ter, il let ve a he lyi ön kor mány zat (a továb biak ban
együtt: ha tó sá gi ár meg ál la pí tó ja) leg ma ga sabb árat vagy
leg ala cso nyabb árat (a továb biak ban együtt: ha tó sá gi ár)
ál la pít meg.”

„8.  § (1) A leg ma ga sabb árat – a (2) be kez dés ben sza bá -
lyo zott ki vé tel lel – úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy a ha té ko -
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nyan mû kö dõ vál lal ko zó rá for dí tá sa i ra és a mû kö dé sé hez
szük sé ges nye re ség re fe de ze tet biz to sít son, te kin tet tel az
el vo ná sok ra és a tá mo ga tá sok ra is.

[...]
(3) A leg ala cso nyabb árat úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy

az leg alább a ha té ko nyan mû kö dõ vál lal ko zó ráfordítá -
saira fe de ze tet biz to sít son, te kin tet tel az el vo ná sok ra és
 támogatásokra is.”

„9.  § (1) A ha tó sá gi ár meg ál la pí tá sa tör tén het té te le sen
vagy a ha tó sá gi ár ki szá mí tá sá ra vo nat ko zó elõ írásokkal.

(2) A ha tó sá gi árat al kal ma zá si fel té te le i vel (pl. a mi nõ -
ség, a ha tár idõ, a szál lí tá sok üte me zé se, a meg ren de lés
nagy sá ga, a tel je sí tés he lye, a fi ze té si fel té te lek) együtt
kell meg ál la pí ta ni.”

„11.  § (1) A ha tó sá gi árat, va la mint an nak al kal ma zá si
fel té te le it jog sza bály ban kell köz zé ten ni. A jog sza bály ban 
ren del kez ni kell ar ról, hogy a ha tó sá gi ár mi kor lép
 érvénybe; e ren del ke zés nek vissza me nõ le ges ha tá lya nem
le het.”

„Mel lék let az 1990. évi LXXXVII. tör vényhez

Hatósági áras termékek

I. Leg ma ga sabb ár
[...]

B) Szolgáltatások
[...]
05511
Az ön kor mány za ti tu laj do nú ví zi köz mû bõl szol gál ta tott 

ivó víz díja
te le pü lé si ön kor mány zat – fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Ön -

kor mány zat – kép vi se lõ-tes tü le te”

4. A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
(a továb biak ban: Vtv.) sza bá lyai:

„13.  § (3) A köz üze mi te vé keny ség gel nyúj tott szol gál -
ta tá sért dí jat kell fi zet ni. A díj fi ze tés el mu lasz tá sa  miatt
a víz el lá tást a köz üzem kor lá toz hat ja – ter me lé si célú víz -
fel hasz ná lás nál szü ne tel tet he ti – azon ban a lét fenn tar tá si
ivó- és köz egész ség ügyi, ka taszt ró fa-el há rí tá si víz igé nyek 
ki elé gí té sé hez szük sé ges vi zet eb ben az eset ben is szol gál -
tat ni kell.”

5. Az R. tá ma dott sza bá lya:
„2.  § Az ivó víz szol gál ta tá si dí já nak meg ál la pí tá sa két -

té nye zõs díj al kal ma zá sá val tör té nik a kö vet ke zõk sze rint:
a) ren del ke zés re ál lá si díj: 275 Ft/hó + 15% áfa
víz be kö té sen ként (fõ- és mel lék mé rõn ként)”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.
Az Al kot mány 44/A.  §-ának (2) be kez dé se ki mond ja,

hogy a he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében ren de le tet
al kot hat, ez a ren de let azon ban nem le het el len té tes ma ga -
sabb szin tû jog sza bállyal. Az Ötv. 16.  §-ának (1) bekez -
dése az Al kot mány sza bá lya alap ján úgy ren del ke zik,

hogy a kép vi se lõ-tes tü let ren de let al ko tá si joga a tör vény
ál tal nem sza bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de -
zé sé re, to váb bá tör vényi fel ha tal ma zás ban meg ha tá ro zott
kér dé sek re ter jed ki.

A Vtv. 13.  §-ának (3) be kez dé se sze rint a köz üze mi
szol gál ta tás sal nyúj tott ví zért dí jat kell fi zet ni, az ön kor -
mány za ti ví zi köz mû bõl szol gál ta tott ivó víz díja azon ban
nem sza bad meg ál la po dás tól függ, ha nem az Ámt.
7.  §-ának (1) be kez dé se és mel lék le té nek B) pont já ban
meg ha tá ro zott lis tá ban sze rep lõ 05511 szá mú té tel sze rint
ha tó ság ha tá roz za meg. Ez a ha tó ság az Ámt. hi vat ko zott
sza bá lyai alap ján a he lyi ön kor mány zat. Az Ámt.
11.  §-ának (1) be kez dé se sze rint a ha tó sá gi árat jog sza -
bály ban kell köz zé ten ni. Az ön kor mány za ti ren de let ki bo -
csá tá sá ra te hát az Ámt. ad fel ha tal ma zást, de egy út tal meg -
szab ja a ha tó sá gi ár meg ha tá ro zá sá nak fel té te le it. A 8.  §
kü lön a leg ma ga sabb és kü lön a leg ala cso nyabb ha tó sá gi
ár meg ha tá ro zá sá nak szem pont ja it úgy ál la pít ja meg, hogy 
a vál lal ko zó mû kö dé sé nek fe de ze te biz to sí tott le gyen.
Sem az Ámt., sem a Vtv. díj ra vo nat ko zó ren del ke zé se
nem tesz azon ban em lí tést ren del ke zés re ál lá si díj kö te le zõ 
meg fi ze té sé rõl, ha nem csak a nyúj tott szol gál ta tás árát
 említi.

Az Al kot mány bí ró ság az 1108/H/1995. AB ha tá ro zat -
ban, va la mint a 447/H/1996. AB ha tá ro zat ban úgy fog lalt
ál lást, hogy nem üt kö zik az Ámt. ren del ke zé se i be a fi ze -
ten dõ víz díj több té nye zõ alap ján tör té nõ meg ha tá ro zá sa,
de a fo gyasz tott víz mennyi sé gé re a víz díj ki szá mí tá sá nál
min den kép pen fi gye lem mel kell len ni (ABH 1996, 722,
724.; ABH 2001, 1178, 1180.).

A víz díj meg ha tá ro zá sá val fog lal ko zó egyik ha tá ro za tá -
ban ez zel szem ben az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te, hogy
az Ámt. 8.  §-a az ön kor mány zat szá má ra mér le ge lé si jo got
biz to sí tott a víz díj össze gé nek meg ál la pí tá sá ra, de a ren de -
let al ko tás nál szi go rú an ér tel mez te a jog sza bály ban adott
fel ha tal ma zás ke re te it [29/1996. (VII. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 1996, 277, 279, 280.]. Azo nos ala pon áll az Al kot -
mány bí ró ság nak az a ha tá ro za ta, amely egy ön kor mány zat 
kép vi se lõ-tes tü le té nek olyan ren de le tét bí rál ta el, amely
köz szol gál ta tá sok nyúj tá sá val kap cso lat ban ren del ke zés re 
ál lá si díj fi ze té sét írta elõ. Ez a ha tá ro zat is a jog sza bály ban 
adott fel ha tal ma zás ke re te i nek túl lé pé sét és ezért az Al kot -
mány 44/A.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az ön kor mány -
za ti ren de let alkot mány elle nességét ál la pí tot ta meg
[27/2003. (V. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 796, 799.].
A je len eset ben az R. tá ma dott sza bá lya a fo gyasz tott víz
mennyi sé ge alap ján szá mí tott dí jon fe lül a fo gyasz tás tól
füg get len díj té tel meg fi ze té sét is elõ ír ja. Ezért az Al kot -
mány bí ró ság azt ál la pí tot ta meg, hogy az R. az Ámt. és
a Vtv. vo nat ko zó ren del ke zé se i tõl el tért.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy az R. ren del ke zés re ál lá si dí jat meg ál la pí tó sza bá lya
al kot mány sér tõ és ezért ezt a sza bályt meg sem mi sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 43.  §-ának (1) be kez dé se
sze rint azt a jog sza bályt, ame lyet az Al kot mány bí ró ság
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a ha tá ro za tá ban meg sem mi sít, az er rõl  szóló ha tá ro zat nak
a hi va ta los köz löny ben való köz zé té te le nap já tól nem le -
het al kal maz ni. A 43.  § (4) be kez dé se sze rint azon ban az
Al kot mány bí ró ság a jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
nek idõ pont ját et tõl el té rõ en is meg ha tá roz hat ja. A je len
eset ben a kö zös ség ré szé re nyúj tott szol gál ta tás mû kö dé si
fel té te le it ve szé lyez tet het né, ha a víz díj össze gé nek fe lül -
vizs gá la tá ra nem áll na ren del ke zés re fel ké szü lé si idõ.
Ezért az Al kot mány bí ró ság a meg sem mi sí tés idõ pont ját
a ren del ke zõ rész sze rint ha tá roz ta meg.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az Abtv. 1.  §-a pon to -
san meg ha tá roz za. A tör vény sze rint nem tar to zik az
 Alkotmánybíróság ha tás kö ré be pénz kö ve te lé sek el bí rá lá -
sa. Ezért az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és
an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003,
2065.) 29.  §-ának b) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta az
 indítványozónak azt a ké rel mét, hogy az Al kot mány bí ró -
ság kö te lez ze a DRV Rt.-t a szer zett ha szon visszafize -
tésére.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat nak a Ma gyar
 Közlönyben való köz zé té te lé rõl az Abtv. 41.  §-a alap ján
ren del ke zett.

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 454/B/2002.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1060/2006. (VI. 15.) Korm.

határozata

a Kormány megalakulásával összefüggõ egyes
feladatokról

A Kor mány a meg ala ku lá sát köve tõen a mû kö dé sé vel
kap cso la tos leg fon to sabb fel ada to kat – össz hang ban a
 Magyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról
 szóló 2006. évi LV. tör vénnyel – az aláb bi ak sze rint ha tá -
roz za meg:

1. A kor mány prog ram ala pul vé te lé vel el kell ké szí te ni
a Kor mány II. fél évi tör vényalkotási prog ram ját és mun ka -
ter vét.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 a mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2006. jú ni us 30.

2. Elõ kell ké szí te ni a Kor mány ügy rend jé nek mó do sí -
tá sát.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. jú ni us 23.

3. Elõ ter jesz tést kell ké szí te ni a Kor mány mel lett
 mûködõ ka bi ne tek lét re ho zá sá ról.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. jú ni us 19.

4. Elõ kell ké szí te ni a mi nisz te rek fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló kor mány ren de le te ket.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
 ko or di ná lá sá val a mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2006. jú li us 15.

5. A Kor mány fel hív ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 minisztert, hogy – a fel adat kör sze rint érin tett mi nisz te rek -
kel egyet ér tés ben – ké szít sen a Kor mány szá má ra elõ ter -
jesz tést a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro -
lá sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vény és a köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az
 államtitkárok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény
vég re haj tá sá hoz szük sé ges tör vénymódosításokról.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
 az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 15.

6. El kell ké szí te ni és jó vá ha gyás ra a mi nisz ter el nök
elé kell ter jesz te ni a mi nisz té ri u mok szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály za tát, il let ve an nak mó do sí tá sát.

Fe le lõs: mi nisz te rek
Ha tár idõ: 2006. jú li us 15.

7. A mi nisz te ri fel adat- és ha tás kö rök, va la mint a
 minisztériumok el ne ve zé sé nek és szer ve ze té nek vál to zá -
sá val össze füg gés ben elõ ter jesz tést kell be nyúj ta ni a szer -
ve ze ti in téz ke dé sek rõl, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság
mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról  szóló 2006. évi LV. tör -
vény 3.  §-ának (3) be kez dé se alap ján szük sé ges elõ irány -
zat-át cso por to sí tá sok ról.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: 2006. jú li us 15.

8. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy
az 1053/2006. (V. 26.) Korm. ha tá ro zat tal tiszt sé gük bõl
fel men tett kor mány biz to sok és kor mány meg bí zot tak
 változatlanul idõ sze rû fel ada tai to váb bi el lá tá sá nak mód -
já ra, va la mint a fel ada to kat elõ író kor mány ha tá ro za tok
meg fe le lõ mó do sí tá sá ra vagy ha tá lyon kí vül he lye zé sé re
te gye nek ja vas la tot.

Ha tár idõ: 2006. jú ni us 23.
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9. A 2006. évi ta va szi rend kí vü li ár vi zek ál tal oko zott
ká rok  miatt szük sé ges új já épí tés sel össze füg gõ kor mány -
za ti fel ada tok ko or di ná lá sá ért fe le lõs kor mány meg bí zott
fel ada ta i ról, va la mint az Új já épí té si Tár ca kö zi Bi zott ság
lét re ho zá sá ról  szóló 1041/2006. (IV. 14.) Korm. ha tá ro -
zat ból adó dó ko or di ná ci ós és új já épí té si fel ada to kat, va la -
mint az Új já épí té si Tár ca kö zi Bi zott ság el nö ki te en dõ it
– a Kor mány meg ala ku lá sá nak idõ pont já tól kez dõ dõ
 hatállyal – dr. Du dás Fe renc, az Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra
 látja el.

10. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg a tár ca nél kü li mi nisz te rek fel adat kör ének ki -
je lö lé sé rõl, va la mint a Kor mány meg ala ku lá sá val és át ala -
kí tá sá val össze füg gõ egyes fel ada tok ról  szóló 1096/2004.
(X. 7.) Korm. ha tá ro zat, to váb bá dr. Du dás Fe renc újjá -
építési kor mány meg bí zot tá tör té nõ ki ne ve zé sé rõl  szóló
1034/2006. (IV. 5.) Korm. ha tá ro zat a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
1061/2006. (VI. 15.) Korm.

határozata

az államreform elõkészítésével és megvalósításával
összefüggõ egyes szervezeti és személyi kérdésekrõl

A kor mány prog ram meg ha tá roz za, hogy az ál lam mû -
kö dé sé ben, a köz szol gál ta tá sok je len tõs te rü le te in – így
kü lö nö sen az ön kor mány za ti rend szer ben, a köz igaz ga tás -
ban, az egész ség ügy ben, az ok ta tás ban és a nyug díj rend -
szer ben – mély re ha tó és rend szer sze rû át ala kí tá so kat,
 reformokat (a továb biak ban együtt: ál lam re form) kell
meg va ló sí ta ni. E re for mok alap ve tõ cél ja a köz szol gál ta tá -
sok fenn tart ha tó fi nan szí ro zá sá nak biz to sí tá sa, mi nõ sé gé -
nek ja ví tá sa és hoz zá fé ré sük igaz sá go sab bá té te le.

1. A Kor mány az ál lam re form egyes lé pé se i nek össze -
han golt ki dol go zá sa és vég re haj tá sa ér de ké ben – ja vas lat -
te võ, vé le mé nye zõ, dön tés-elõ ké szí tõ szerv ként – Ál lam -
re form Bi zott sá got (a továb biak ban: ÁRB) hoz lét re.

2. Az ÁRB

a) el nö ke: a mi nisz ter el nök;

b) al el nö ke: a 6. pont sze rin ti kor mány biz tos;

c) tag jai: a mi nisz ter el nö köt he lyet te sí tõ mi nisz ter, a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, a pénz ügy mi -
nisz ter, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, a Mi nisz -

ter el nö ki Hi va tal ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit -
ká ra, va la mint a mi nisz ter el nök ál tal fel kért sze mé lyek;

d) ál lan dó meg hí vott ja: a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs
kor mány biz tos.

3. Az ÁRB ügy rend jét és mun ka ter vét maga ál la pít ja
meg. Az ÁRB ülé sé re a fel adat kör ében érin tett mi nisz tert
meg kell hív ni.

4. Az ÁRB ál lást fog lal, il let ve ja vas la tot tesz a Kor -
mány szá má ra az ál lam re form cél ja i ról, el ve i rõl és kö ve -
tel mé nye i rõl, az egyes te rü le tek re vo nat ko zó re form lé pé -
sek ter vé rõl (tar tal mi ke re te i rõl és üte me zé sé rõl), a terv
alap ján ki dol go zott sza bá lyo zá si és in téz ke dé si ja vas la -
tok ról, va la mint a vég re haj tás me net rend jé rõl, és gon dos -
ko dik a vég re haj tás el len õr zé sé rõl. Gon dos ko dik az egyes
re form lé pé sek, il le tõ leg a re form fo lya mat és a kormány -
zati mun ka egé szé nek össz hang já ról, a re form lé pé sek tár -
sa dal mi ha tá sa i nak fel mé ré sé rõl, to váb bá azok – a kor -
mány za ti kom mu ni ká ció egé szé vel is – össze han golt kom -
mu ni ká ci ó já ról.

5. A mi nisz te rek a fel adat kö rük be tar to zó köz szol gál -
ta tá sok kö rét és az el lá tás kö ve tel mény rend sze rét, a fi nan -
szí ro zás mód ját, in téz mény rend sze rét érin tõ reform-elõ -
ter jesz téseiket a 6. pont sze rin ti kor mány biz tos sal tör té nõ
egyez te tést, il le tõ leg az ÁRB ál ta li meg tár gya lást köve -
tõen nyújt ják be a Kor mány hoz.

6. A Kor mány az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak
ope ra tív irá nyí tá sá ra, az ÁRB mun ká já nak szer ve zé sé re
2006. jú ni us 12-i ha tállyal – két éves idõ tar tam ra –
dr. Dras ko vics Ti bort kor mány biz tos sá ne ve zi ki az zal,
hogy meg bí za tá sát a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2006. évi LVII. tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
 idõszakra is fenn tart ja. A kor mány biz tos te vé keny sé gét a
mi nisz ter el nök irá nyít ja.

7. A kor mány biz tos
a) ja vas la to kat tesz az ál lam re form elõ ké szí té sé vel és

meg va ló sí tá sá val össze füg gés ben, il le tõ leg kez de mé nye zi 
ilyen tár gyú elõ ter jesz tések és je len té sek be nyúj tá sát az
ÁRB ré szé re;

b) elõ ze tesen vé le mé nye zi az ÁRB ré szé re ké szí tett
elõ ter jesz tések és je len té sek ter ve ze te it; en nek so rán ér vé -
nye sí ti az ÁRB ál tal meg ho zott ál lás fog la lá sok ból adó dó
kö ve tel mé nye ket;

c) egyes, az ál lam re form hoz kap cso ló dó fel ada tok
 elvégzésére ön ál ló an vagy az ille té kes mi nisz te rek kel
együtt mû köd ve mun ka cso por to kat hoz hat lét re;

d) fel ada tai kö ré ben jo go sult a mi nisz té ri u mok tól, il let -
ve a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat, infor -
mációkat, elem zé se ket kér ni;

e) a kor mány ülé sek ál lan dó meg hí vott ja, meg kell
 továbbá hív ni a Gaz da sá gi Ka bi net és a fej lesz tés po li ti ká -
val fog lal ko zó ka bi net ülé sé re a fel adat kö rét érin tõ elõ ter -
jesz tések meg tár gya lá sa kor.
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8. Az ÁRB mun ká ját a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû -
kö dõ fõ osz tály (Tit kár ság) se gí ti, amely egy ben el lát ja
a kor mány biz tos te vé keny sé gé hez kap cso ló dó ad mi niszt -
ra tív fel ada to kat is. A Tit kár ság ve ze tõ jé nek tevékeny -
ségét – kü lön jog sza bály sze rint – a kor mány biz tos irá nyít -
ja. A Tit kár ság költ ség ve té sét a Mi nisz ter el nök ség fe je ze -
ten be lül kü lön cí men kell meg ter vez ni.

9. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

A Kormány
1062/2006. (VI. 15.) Korm.

határozata

a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kor mány az or szá gos szin tû fej lesz tés sel, fej lesz -
té si ter ve zés sel és prog ra mo zás sal kap cso la tos kor mány -
za ti te vé keny ség irá nyí tá sá ra 2006. jú ni us 12-i ha tállyal
– két éves idõ tar tam ra – Baj nai Gor dont kor mány biz tos sá
ne ve zi ki az zal, hogy meg bí za tá sát a köz pon ti ál lam igaz -
ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam -
tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ idõ szak ra is fenn tart ja. A kor mány biz tos
te vé keny sé gét a mi nisz ter el nök irá nyít ja.

2. A kor mány biz tos
a) fel adat kör ében elõ ter jesz téseket ké szít a Kor mány,

il le tõ leg a fej lesz tés po li ti ká val fog lal ko zó kor mány za ti
tes tü le tek ré szé re;

b) elõ ze tesen vé le mé nye zi a fej lesz tés po li ti kai tár gyú
elõ ter jesz tések ter ve ze te it;

c) össze han gol ja a mi nisz té ri u mok és a köz pon ti köz -
igaz ga tá si szer vek or szá gos szin tû fej lesz tés sel, fej lesz té si 
ter ve zés sel és prog ra mo zás sal kap cso la tos te vé keny sé gét;

d) fel ada tai kö ré ben jo go sult a mi nisz té ri u mok tól, il let -
ve a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat, in for má -
ci ó kat, elem zé se ket kér ni;

e) a kor mány ülé sek ál lan dó meg hí vott ja, to váb bá tag ja
a fej lesz tés po li ti ká val fog lal ko zó ka bi net nek;

f) a Nem ze ti Se gély Ko or di ná tor és a Schen gen Alap
Fe le lõs Sze mély;

g) el lát ja a Lissza bo ni Prog ram nem ze ti ko or di ná to ra
fel ada ta it;

h) kü lön jog sza bály sze rint irá nyít ja a Nem ze ti Fej lesz -
té si Ügy nök ség el nö ké nek, va la mint a Te rü let po li ti kai
Kor mány za ti Hi va tal ve ze tõ jé nek a te vé keny sé gét;

i) ál lan dó meg hí vott ként részt vesz az Ál lam re form
 Bizottság mun ká já ban.

3. A kor mány biz tos fel ada ta a fej lesz tés po li ti ká ról
 szóló tör vény kon cep ci ó já nak, il let ve a tör vény terveze -
tének az elõ ké szí té se.

4. A Kor mány fel hív ja
a) a fel adat kö rük ben érin tett mi nisz te re ket, hogy – az

Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram ki vé te lé vel –
az irá nyí tó ha tó sá gok, va la mint a Struk tu rá lis Alap Kép zõ
Köz pont (SAKK) és az EU Pá lyá za ti In for má ci ós Köz pont 
(EU PIK) sze mé lyi ál lo má nyá nak, va la mint tár gyi és
pénz ügyi esz kö ze i nek a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
ré szé re tör té nõ át adá sa mód já ról ha la dék ta la nul állapod -
janak meg a kor mány biz tos sal;

b) a kor mány biz tost, hogy az a) pont sze rin ti fel ada tok
át vé te lé vel össze füg gõ jog sza bály-mó do sí tá sok ról so ron
kí vül nyújt son be elõ ter jesz tést.

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

A Kormány
1063/2006. (VI. 15.) Korm.

határozata

a központi közigazgatásban foglalkoztatottak
státuszváltozását elõsegítõ intézkedésekrõl

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy a köz pon ti köz igaz ga tás ban
fog lal koz ta tot tak stá tusz vál to zá sát össze han golt kor -
mány za ti in téz ke dé sek kel kell elõ se gí te ni, és en nek so rán

a) fel kell mér ni a köz pon ti köz igaz ga tás ból tá vo zó
köz tiszt vi se lõk lét szá mát,

b) ki kell ter jesz te ni a pré mi um évek prog ram ba, va la -
mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ba tör té nõ be lé -
pés le he tõ sé gét 2008. de cem ber 31-ig,

c) az ál lás ke re sés elõ se gí té se ér de ké ben spe ci á lis mun -
ka erõ-pi a ci szol gál ta tá sok, va la mint tá mo ga tá sok igény -
be vé te lét kell biz to sí ta ni; kü lö nö sen a ha té kony tá jé koz ta -
tás meg szer ve zé sé vel, in for má ci ós web si te és ál lás ke re sõi
adat bá zis lét re ho zá sá val, ta nács adás sal, az érin tet tek kép -
zé sé nek és ön fog lal koz ta tó vá vá lá sá nak tá mo ga tá sá val;

2. fel ha tal maz za a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert,
hogy az ál lás ke re sést elõ se gí tõ mun ka erõ-pi a ci szol gál ta -
tá sok és tá mo ga tá sok egy sé ges el vek alap ján tör té nõ nyúj -
tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé se ket meg te gye;

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. jú li us 31.
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3. fel ké ri a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy a
pré mi um évek prog ram ba, va la mint a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ba tör té nõ be lé pés ha tár ide jé nek ki ter -
jesz té sé hez szük sé ges jog sza bály ról ké szít sen kü lön elõ -
ter jesz tést a Kor mány ré szé re;

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. jú ni us 30.

4. fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy az irá nyí tá suk alá tar -
to zó köz igaz ga tá si szer vek nél vég re haj tott lét szám le épí -
tés rõl – a fel men tés köz lé sét kö ve tõ hó nap 10. nap já ig – tá -
jé koz tas sák a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert;

Fe le lõs: mi nisz te rek
Ha tár idõ: fo lya ma tos

5. fel hív ja a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy
a nagy be fek te tõk ál tal ki vi te le zett fej lesz té sek mun ka erõ -
igé nyé rõl – a ren del ke zés re álló ada tok alap ján – tá jé koz -
tas sa a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
k ö z l e m é n y e

szolgálati titokköri jegyzékének közzétételérõl

Az ál lam ti tok ról és szol gá la ti ti tok ról szó ló 1995. évi
LXV. tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján a Nem ze ti Ku ta -
tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal (a to váb bi ak ban: NKTH)
szol gá la ti ti tok kö ri jegy zé két az aláb bi ak sze rint ál la pí tom
meg:

1. Az NKTH ál tal ke zelt pá lyá za ti rend sze rek ben az
egyes pá lyá zók ra vo nat ko zó, nem nyil vá nos sze mé lyi és
cég ada tok. A pá lyá za ti ku ta tá sok, fej lesz té sek konk rét cél -
ki tû zé sei, fel ada tai és ered mé nyei.

Ér vé nyes sé gi idõ: leg fel jebb a mi nõ sí tés tõl szá mí tott
10 év.

2. A ku ta tás fej lesz tés szak te rü le tén, nem zet kö zi
együtt mû kö dé si meg ál la po dá so kat elõ ké szí tõ dokumen -
tumok, amennyi ben ezek ál lam tit kot nem ké pez nek.

Ér vé nyes sé gi idõ: az egyez mény hi va ta los közzété -
teléig, de leg fel jebb a mi nõ sí tés tõl szá mí tott 10 év.

3. A ku ta tás fej lesz tés szak te rü le tén azok a tár gya lá si
jegy zõ köny vek, meg ál la po dá sok, úti je len té sek, il let ve a
tu do má nyos és tech no ló gi ai at ta sék azon je len té sei, ame -
lyek a nem zet kö zi együtt mû kö dés re vo nat ko zó an fon tos
stra té gi ai in for má ci ó kat tar tal maz nak, de nem ké pe zik
 államtitok tár gyát.

Ér vé nyes sé gi idõ: leg fel jebb a mi nõ sí tés tõl szá mí tott
5 év.

4. Ál lam tit kot nem ké pe zõ kor mány za ti, il let ve egyéb
stra té gi ai célú fej lesz té sek elõ ké szí tõ ira tai.

Ér vé nyes sé gi idõ: a dön tés ho za ta lig, de leg fel jebb a
 minõsítéstõl szá mí tott 3 év.

5. Az NKTH in for ma ti kai rend sze ré nek vé del mé vel,
biz ton sá gá val kap cso la tos szer zõ dé sek, meg ál la po dá sok,
va la mint az in for ma ti kai be ren de zé sek és esz kö zök ada tai.

Ér vé nyes sé gi idõ: leg fel jebb a mi nõ sí tés tõl szá mí tott
10 év.

Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs könyvek sorszámát teszi közzé:

550095F

870584F

239813A

795984E

673305B

226959A

006671E

956871B

689770E

602520C

558203E

919503A

932227E

667486F

220117B

273728A

205006D

898243B

162290C

673222C

273818F

128304E

085351E

765561F

517782C

330184E

921916C

571344A

601160F

627795C

661548A

072172G

544850F

331847C

198285F

442814D
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927851B
937465F
110274F
411661F
456819B
557705D
425791A
414742E
282364F
560017C
301422B
040854E
353753E
891044F
675738E
992728D
180126G
066363C
331373F
955455B
288765B
515235F
151109A
420228B
587539C
047585E
135510E
576363A
560123C

162594F
649190E
821549A
762622A
344415F
568545A
360702C
950846E
422076C
487076B
550095F
445534A
388931E
675318A
785749B
682298A
523232F
570472D
251654F
732373B
228564A
523178D
053976A
449293B
456455A
595556E
444414E
098114A
667113C

546641A
857465C
664387F
282812A
233884B
132729C
997780C
988470F
604693F
696490A
681567D
326270C
504430A
354291B
019889A
913311E
681402E
198224E
543614C
723177F
188193C
413080E
008046D
590345A
621035D
767564F
709717D
490858B
152360G

930728A
052895E
421110B
969217A
584482B
276078F
859349D
401403C
843666A
829567E
569678D
184412C
196930E
526996E
697358B
679908E
903416B
926833E
235081E
808115F
057975C
783806C
537327C
876255F
722096E
263675C
071200E
780219B
147274E

417176E
430774D
950100C
969873C
455337D
618475C
302870D
321679F
914833C
691880E
436091D
155927G
241037A
716824E
807804E
450295C
828975A
833934D
931984F
519874F
138235D
316655D
832300E
126858C
819640B
375162C
306379D
546663F
284178F

810004C
964048A
204520C
338816B
337192B
306280A
282342F
581662E
016262B
476188F
105479C
558337E
692724C
287725A
001265C
636573D
930486D
692055D
627398D
597481B
909119F
494112E
780434E
134732D
060607C
827030D
854060E
101907D
129253C

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 58. szá má ban ki hir de tett, a  rádióamatõr szol gá lat ról szó ló 6/2006. (V. 17.) IHM rendelet
– 6. §-ának (8) be kez dé sé ben a szám la szám he lye sen 10032000- 00287247-00000000;
– 9. szá mú mel lék le te 432,994–433,394 MHz, 433,394–433,6 MHz és 1297,494–1298 MHz frek ven cia sá vú so rá ban az Adás mód ha sá bon be lül a Kez dõ,

il let ve CEPT No vi ce al ha sá bo kat el vá lasz tó vo nal té ves (az adás mód meg je lö lés mind há rom alhasábra vonatkozik).

(Kéz irat hi ba)

Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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