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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
36/2006. (VI. 21.) GKM

rendelete

a hagyományos vasúti rendszer
kölcsönös átjárhatóságáról

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vtv.) 88.  §-a (2) be kez dé sé nek
19. pont já ban, va la mint a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé -
gét vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé -
rõl  szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. ren de let 11.  §-ában ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya és alkalmazási köre

1.  §

(1) A ren de let az 1. mel lék let ben is mer te tett ha gyo má -
nyos vas úti rend szer nek az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes ál la mok (a továb biak ban:
EGT-ál lam) te rü le tén be lü li köl csö nös át jár ha tó sá ga meg -
va ló sí tá sá hoz szük sé ges, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
levõ ha gyo má nyos vas úti rend szer re vo nat ko zó kö ve tel -
mé nye it ha tá roz za meg.

(2) A ren de let ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
foly ta tott vas úti köz le ke dé si te vé keny sé get el lá tó vagy
szol gál ta tást nyúj tó, to váb bá az ab ban részt ve võ szer ve ze -
tek re ter jed ki.

(3) A ren de let al kal ma zá si köre a ha gyo má nyos vas úti
rend szer ré sze i nek ter ve zé sé re, ki vi te le zé sé re, üzem be he -
lye zé sé re, kor sze rû sí té sé re, fel újí tá sá ra, üze mel te té sé re és
kar ban tar tá sá ra ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ha gyo má nyos vas úti rend szer: a ha gyo má nyos

vas úti sze mély szál lí tás és áru to váb bí tás, to váb bá kom -

bi nált áru fu va ro zás cél já ra épí tett ha gyo má nyos vas úti
pá lya, a pá lya tar to zé kai és üze mi lé te sít mé nyei, va la -
mint az ezek hasz ná la tá ra ter ve zett vas úti jár mû vek
összes sé ge;

b) köl csö nös át jár ha tó ság: a biz ton sá gos és fo lya -
ma tos ha gyo má nyos vas úti köz le ke dés le he tõ sé ge a vas -
úti rend sze rek sza bá lyo zá si, mû sza ki és üze mel te té si
fel té te le i nek tel je sí té se ese tén való köl csö nös hasz nál -
ha tó sá gá ra;

c) al rend szer: a ha gyo má nyos vas úti rend szer – 2. mel -
lék let ben meg ha tá ro zott – struk tu rá lis és mû kö dé si egy -
sége;

d) rend sze re lem: a ha gyo má nyos vas úti rend szer ré szét 
ké pe zõ min den olyan össze te võ, al ko tó elem, al kat rész, al -
kat rész cso port, rész egy ség vagy fõ da rab, be le ért ve a nem
anya gi (pl. szoft ve rek) össze te võ ket is, amely tõl – köz vet -
le nül vagy köz vet ve – a ha gyo má nyos vas úti rend sze rek
köl csö nös át jár ha tó sá ga függ;

e) eu ró pai elõ írás: ma gyar szab vány ként be ve ze tett,
har mo ni zált eu ró pai szab vány, kö zös mû sza ki elõ írás vagy 
eu ró pai mû sza ki en ge dély;

f) be je len tett szer ve zet: a rend sze re le mek meg fe le lõ sé -
gé nek és al kal maz ha tó sá gá nak meg ál la pí tá sá ra és az al -
rend sze rek EK-hi te le sí té si el já rá sá nak le foly ta tá sá ra ki je -
lölt szer ve zet;

g) alap ve tõ jel lem zõ: sza bá lyo zá si, mû sza ki vagy üze -
mel te té si fel té tel, amely nél kü löz he tet len a köl csö nös át -
jár ha tó ság hoz;

h) egye di eset: a ha gyo má nyos vas úti rend szer bár -
mely olyan ré sze, amely föld raj zi vagy dom bor za ti ok -
ból, il let ve a vá ro si kör nye zet tel vagy a meg lé võ vas úti
rend szer rel való össze egyez tet he tõ sé get kor lá to zó okok 
 miatt a Vtv. 2.  §-a (5) be kez dé sé nek 10. pont já ban meg -
ha tá ro zott köl csö nös át jár ha tó sá got le he tõ vé tevõ mû -
sza ki elõ írásokban (a továb biak ban: ÁME) akár ide ig le -
ne sen, akár vég le ge sen kü lön le ges ren del ke zé se ket igé -
nyel. Ide tar toz hat nak kü lö nö sen az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség (a to váb bi ak ban: EGT) töb bi ré szé tõl el szi ge telt, 
vagy az el té rõ ûr szel vé nyû, nyom tá vú, il let ve vá gány -
ten gely-tá vol sá gú vas úti pá lyák és há ló za tok; to váb bá a
ki zá ró lag he lyi, re gi o ná lis vagy tör té nel mi je len tõ sé gû
vas úti jár mû vek, va la mint az EGT-ál la mon kí vü li
 harmadik or szág ból szár ma zó, vagy ezen országok -
ban induló vas úti jár mû vek, amennyi ben az adott jár mû
nem ha lad át az EGT va la mely két ál la ma kö zöt ti ha tá -
ron;

i) kor sze rû sí tés: egy al rend sze ren vagy az al rend szer
egy ré szén vég re haj tott olyan át ala kí tá si mun ka, amely nö -
ve li az al rend szer tel je sít mé nyét;

j) kar ban tar tás ke re té ben tör té nõ pót lás: rend sze re le -
mek azo nos funk ci ó jú és tel je sít mé nyû rend sze re le mek kel
tör té nõ cse ré je, meg elõ zõ vagy ja ví tá si célú kar ban tar tás
ke re te in be lül;

k) üzem be he lye zés: mind azok a mû ve le tek, ame lyek -
kel az al rend szert a ter ve zett üzem ál la pot ba hoz zák.
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A KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁG
FELTÉTELRENDSZERE

Alapvetõ követelmények és a kölcsönös
átjárhatóságot lehetõvé tevõ mûszaki elõ írások

3.  §

(1) A ha gyo má nyos vas úti rend szer nek, az al rend sze -
rek nek és a köl csö nös át jár ha tó sá got le he tõ vé tevõ rend -
sze re le mek nek, be le ért ve a kap cso ló dá si pon to kat is, meg
kell fe lel ni ük a 3. mel lék let ben meg ha tá ro zott alap ve tõ kö -
ve tel mé nyek nek.

(2) Az al rend sze rek re egy vagy – szük ség ese tén – több
ÁME vo nat ko zik. Egy ÁME több al rend szer re is vo nat -
koz hat.

(3) Az al rend szer nek min den te kin tet ben meg kell fe lel -
nie az arra vo nat ko zó ÁME-nak vagy ÁME-knak, és en -
nek a kö ve tel mény nek az al rend szer hasz ná la tá nak tel jes
idõ tar ta ma alatt ele get kell ten nie.

4.  §

(1) Az ÁME-tõl – be le ért ve a jár mû vek re vo nat ko zó
elõ írásokat is – ab ban az eset ben le het el tér ni, ha

a) az ÁME köz zé té te lé nek idõ pont já ban az új vas út vo -
nal épí té se, vagy a már meg le võ vas út vo nal fel újí tá sa vagy 
kor sze rû sí té se elõ re ha la dott ál la pot ban van, vagy a vo nat -
ko zó szer zõ dé sek tel je sí té se már meg kez dõ dött;

b) olyan meg lé võ vas út vo nal fel újí tá sá ra vagy kor sze -
rû sí té sé re ke rül sor, amely nek ûr szel vé nye, nyom táv ja, vá -
gány ten gely-tá vol sá ga vagy vil la mos von ta tá si áram rend -
sze re nem egye zik meg a vo nat ko zó ÁME elõ írásaival;

c) a meg lé võ vo nal ter ve zett fel újí tá sa, meg hosszab bí -
tá sa vagy kor sze rû sí té se so rán az ÁME al kal ma zá sa ve -
szé lyez tet né a pro jekt gaz da sá gos sá gát és/vagy aka dá -
lyoz ná a vas úti rend szer to váb bi ré szé vel tör té nõ za var ta -
lan együtt mû kö dést;

d) bal ese tet vagy ter mé sze ti csa pást köve tõen a vas úti
rend szer gyors hely re ál lí tá sá nak fel té te lei gaz da sá gi vagy
mû sza ki szem pont ból nem te szik le he tõ vé a vo nat ko zó
ÁME tel jes körû vagy rész le ges al kal ma zá sát;

e) az ÁME-t az EGT-ál la mo kon kí vü li, az EGT fõ vas -
úti há ló za tá nak nyom táv já tól el té rõ nyom tá vot al kal ma zó
or szá gok ból ér ke zõ vagy azok ba tar tó jár mû vek ese té ben
kell al kal maz ni.

(2) Az ÁME-tõl való el té rés en ge dé lye zé sét – az el té rés
és az el té rés oka i nak meg je lö lé sé vel – az en ge délyt kérõ a
Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let nél (a továb biak ban:
KKF) kez de mé nye zi. Az el té rés kez de mé nye zé sé rõl a
KKF ér te sí ti az Eu ró pai Bi zott sá got (a továb biak ban: Bi -
zott ság). Az ér te sí tés hez mel lé kel ni kell azt a do ku men tu -
mot, amely is mer te ti azt az ÁME-t vagy an nak azt a ré szét,

ame lyet nem kí ván nak al kal maz ni, és meg kell je löl ni azo -
kat az elõ írásokat is, ame lye ket he lyet te al kal maz ni ter vez -
nek.

(3) A Bi zott ság dön té se alap ján a KKF ha tá ro za tot hoz
az ÁME-tól való el té rés en ge dé lye zé sé rõl és az en ge dé lye -
zés fel té te le i rõl.

A rendszerelem

5.  §

(1) A rend sze re le met ak kor le het for ga lom ba hoz ni, ha
le he tõ vé te szi a ha gyo má nyos vas úti rend szer köl csö nös
át jár ha tó sá gát, ugyan ak kor meg fe lel az alap ve tõ kö ve tel -
mé nyek nek.

(2) A rend sze re le met – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – csak ter ve zett fel hasz ná lá si te rü le tén le het
al kal maz ni.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek
– amennyi ben az arra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek a
rend sze re lem meg fe lel – nem aka dá lyoz hat ják a rend sze -
re lem más – nem vas úti – al kal ma zás cél já ból tör té nõ for -
ga lom ba ho za ta lát.

(4) Az e ren de let nek meg fe le lõ rend sze re lem nek a ha -
gyo má nyos transz eu ró pai vas úti rend szer ben tör té nõ fel -
hasz ná lás cél já ból tör té nõ for ga lom ba ho za ta lát a ha tó ság
nem tilt hat ja meg, nem kor lá toz hat ja, il let ve nem aka dá -
lyoz hat ja, így kü lö nö sen nem ír hat elõ olyan el len õr zést,
ame lyet a meg fe le lõ sé get és al kal maz ha tó sá got meg ál la pí -
tó EK-hi te le sí té si el já rás ke re té ben már el vé gez tek.

6.  §

(1) A 4. mel lék let sze rin ti meg fe le lõ sé get, il let ve al kal -
maz ha tó sá got iga zo ló EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat arra a 
rend sze re lem re vo nat ko zó an ál lít ha tó ki, amely meg fe lel a 
3. mel lék let ben meg ha tá ro zott alap ve tõ kö ve tel mé nyek -
nek.

(2) Amennyi ben a köl csö nös át jár ha tó sá got le he tõ vé
tevõ rend sze re lem re egyéb uni ós irány el vek alap ján meg -
al ko tott jog sza bá lyok ren del ke zé sei is vo nat koz nak, az
EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat az egyéb jog sza bá lyok nak
való meg fe le lést is tar tal maz za.

(3) A rend sze re lem nek a vo nat ko zó ÁME-ben meg ha tá -
ro zott fel hasz ná lás ra való meg fe le lõ sé gét és al kal maz ha -
tó sá gát a be je len tett szer ve zet az 5. mel lék let sze rin ti
EK-hi te le sí té si el já rás sal vizs gál ja meg.

(4) A rend sze re lem ab ban az eset ben is meg fe lel az
alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek, ha tel je sí ti a vo nat ko zó
ÁME-ban meg ál la pí tott fel té te le ket, vagy az ezek nek
meg fele lõen ki dol go zott eu ró pai elõ írásokat.
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7.  §

(1) Amennyi ben a KKF meg ál la pít ja, hogy az e ren de -
let nek meg fele lõen köz vet le nül vagy köz vet ve al kal ma -
zott eu ró pai elõ írások nem fe lel nek meg az alap ve tõ kö ve -
tel mé nyek nek, ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a köz le ke dé sért 
fe le lõs mi nisz tert (a továb biak ban: mi nisz ter).

(2) Amennyi ben a KKF meg ál la pít ja, hogy az EK-meg -
fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tal ren del ke zõ és for ga lom ba ho zott
rend sze re lem a ren del te tés sze rû hasz ná lat so rán nem fe lel
meg az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek, a rend sze re lem al kal -
ma zá si te rü le té nek kor lá to zá sá ra, hasz ná la tá nak be til tá sá -
ra vagy for ga lom ból való ki vo ná sá ra el já rást in dít, és ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ja a mi nisz tert.

(3) A mi nisz ter egyet ér té se (jó vá ha gyá sa) ese tén a KKF
ér te sí ti a Bi zott sá got meg ál la pí tá sa i ról, a meg tett in téz ke -
dé sek rõl és a dön tés in do ka i ról. A (2) be kez dés ben sze rep -
lõ meg ál la pí tás ról  szóló tá jé koz ta tás ban meg kell je löl ni,
hogy a rend sze re lem

a) az alap ve tõ kö ve tel mé nyek be nem tar tá sa,
b) az eu ró pai elõ írások nem meg fe le lõ al kal ma zá sa,
c) az eu ró pai elõ írások elég te len vol ta

 miatt nem fe lel meg az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek.

(4) Amennyi ben az ér te sí tés alap ján a Bi zott ság meg ál -
la pít ja a (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dés in do kolt sá gát, azt 
to vább ra is fenn kell tar ta ni.

(5) Amennyi ben a Bi zott ság tól ka pott tá jé koz ta tás sze -
rint a (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dés nem in do kolt, azt a
KKF kö te les ha la dék ta la nul meg szün tet ni.

(6) Amennyi ben egy EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tal
ren del ke zõ rend sze re lem nem fe lel meg a rend sze re lem re
vo nat ko zó elõ írásoknak, a KKF ja vas la tot tesz a ki je lö lõ -
nek az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot ki ál lí tó szer ve zet
mû kö dé sé nek kor lá to zá sá ra vagy vissza vo ná sá ra. Az in -
téz ke dé sek meg té te lé rõl a KKF tá jé koz tat ja a Bi zott sá got
és az EGT-ál la mo kat.

8.  §

(1) A rend sze re lem meg fe le lõ sé gét és al kal maz ha tó sá -
gát iga zo ló EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat ki adá sá nak fel -
té te le ként a gyár tó vagy az EGT te rü le tén le te le pe dett
meg ha tal ma zott kép vi se lõ je kö te les al kal maz ni a vo nat ko -
zó ÁME-ban elõ írt ren del ke zé se ket.

(2) A rend sze re lem meg fe le lõ sé gé nek és al kal maz ha tó -
sá gá nak meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ta nú sí tá si el já rást az a
be je len tett szer ve zet kö te les el vé gez ni, amely hez a gyár tó
vagy az EGT te rü le tén le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi -
se lõ je a ké rel met be nyúj tot ta.

(3) Amennyi ben sem a gyár tó, sem az EGT te rü le tén le -
te le pe dett kép vi se lõ je nem tel je sí tet te az (1) és (2) be kez -
dés bõl kö vet ke zõ kö te le zett sé ge it, úgy azok tel je sí té se a
rend sze re le met for ga lom ba hozó szer ve zet re há rul nak.

E ren de let szem pont já ból ugyan ezen kö te le zett sé gek ér vé -
nye sek mind azok ra, akik a rend sze re le met vagy azok kü -
lön bö zõ ré sze it össze sze re lik, to váb bá rend sze re le met
gyár ta nak sa ját hasz ná lat ra.

(4) Ha a KKF az ál ta la vég zett vizs gá lat ered mé nye ként
azt ál la pít ja meg, hogy az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
nem fe lel meg az elõ írt fel té te lek nek, kö te le zi a gyár tót
vagy az EGT te rü le tén le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi -
se lõ jét, il let ve a (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint a
rendszer elemet for ga lom ba hozó szer ve ze tet, hogy a jog -
sér tést a KKF ál tal elõ írt ha tár idõ le jár tá ig szün tes se meg.

(5) Amennyi ben a jog sér tõ ál la pot a (4) be kez dés ben
fog lalt ha tár idõ le jár ta után is fenn áll, a KKF meg te szi a
rend sze re lem pi a ci for gal ma zá sá nak kor lá to zá sá hoz, meg -
til tá sá hoz, il let ve a pi ac ról való ki vo ná sá hoz szük sé ges in -
téz ke dé se ket.

Alrendszerek

9.  §

(1) A ha gyo má nyos vas úti rend szer struk tu rá lis al rend -
sze re vagy an nak ré sze csak ab ban az eset ben he lyez he tõ
üzem be, és csak ak kor mû köd tet he tõ, ha ter ve zé se, ki vi te -
le zé se és kar ban tar tá sa biz to sít ja, hogy a struk tu rá lis al -
rend szer vagy an nak ré sze meg fe lel jen a vo nat ko zó alap -
ve tõ kö ve tel mé nyek nek a ha gyo má nyos transz eu ró pai
vas úti rend szer be tör té nõ be il lesz tés so rán. Az üzem be he -
lye zés en ge dé lye zé si alap ja a 14.  §-ban meg ál la pí tott
EK-hi te le sí té si el já rás alap ján ki adott EK-hi te le sí té si nyi -
lat ko zat.

(2) Az al rend sze rek üzem be he lye zé sé nek és hasz ná lat -
ba vé te lé nek en ge dé lye zé si és üze mel te té sük el len õr zé sé -
nek ha tó sá gi fel ada ta it kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mó don a KKF lát ja el.

(3) A KKF a vo nat ko zó ÁME-kben meg ál la pí tott el já rá -
sok al kal ma zá sá val az al rend sze rek üzem be he lye zé se kor
és azt köve tõen rend sze res idõ kö zön ként el len õr zi, hogy
az al rend sze rek lé te sí té se, üzem be he lye zé se, üze mel te té -
se és kar ban tar tá sa meg fe lel-e a vo nat ko zó alap ve tõ kö ve -
tel mé nyek nek. A 3. mel lék let 1.4.1., 1.4.3., 1.4.4., 2.2.2. és 
2.6.2. pont ja i ban meg ha tá ro zott kör nye zet vé del mi kö ve -
tel mé nyek nek való meg fe le lés meg ál la pí tá sá hoz a KKF
be von ja az ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi
és víz ügyi fel ügye lõ sé get.

(4) Jog sér tõ üze mel te tés nek mi nõ sül, ha az üzem ben
tar tó vas úti szer ve zet a vas úti rend szer al rend sze rét ér vé -
nyes EK-hi te le sí té si nyi lat ko zat hi á nyá ban mû köd te ti.

(5) Új en ge dély szük sé ges min den olyan eset ben, ami -
kor a ter ve zett mun kák ha tás sal le het nek az érin tett al rend -
szer ál ta lá nos biz ton sá gi szint jé re. Ha új en ge dély re van
szük ség, a KKF ha tá roz za meg, hogy az ÁME-ket mi lyen
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mér ték ben kell a pro jekt re al kal maz ni. A KKF a dön té sé -
rõl ér te sí ti a Bi zott sá got és a töb bi EGT-ál la mot.

Vasúti jármûvek üzembe helyezése
és nyilvántartása

10.  §

(1) A jár mû vek üzem be he lye zé sé nek en ge dé lye zé se -
kor a KKF min den egyes jár mû vet al fa nu me ri kus azo no sí -
tó kód dal lát el. A kó dot min den jár mû vön fel kell tün tet ni
és be kell je gyez ni a KKF ál tal ve ze tett – 17.  §-ban meg ha -
tá ro zott – nem ze ti jár mû nyil ván tar tás ba.

(2) A nem ze ti jár mû nyil ván tar tás nyil vá nos.

(3) A KKF en ge dé lyez he ti az EGT-n kí vü li or szág ban
üzem be he lye zett jár mû vek nek a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén tör té nõ üzem be he lye zé sét, amennyi ben ezek egy
el té rõ kód rend szer sze rint egy ér tel mû en azo no sít ha tók.
Ezt köve tõen a KKF kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a
(4) be kez dés c), d) és e) pont já ban fel so rolt ada tok a nem -
ze ti nyil ván tar tás ból le hív ha tók le gye nek.

(4) A nem ze ti jár mû nyil ván tar tás nak – az Eu ró pai
Vas úti Ügy nök ség (a to váb bi ak ban: Ügy nök ség) ál tal
meg ha tá ro zott tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek figye -
lembe véte lével – leg alább a kö vet ke zõ in for má ci ó kat
kell tar tal maz nia:

a) hi vat ko zá sok az EK-hi te le sí té si nyi lat ko zat ra és a
ki bo csá tó szer ve zet re;

b) hi vat ko zás az (1) be kez dés sze rin ti jár mû nyil ván tar -
tás ra;

c) a jár mû tu laj do no sá nak vagy üzem ben tar tó já nak
azo no sí tá sa;

d) a jár mû hasz ná la tá ra vo nat ko zó bár mi lyen kor lá to -
zás;

e) a jár mû kar ban tar tá si ütem ter vé re vo nat ko zó alap ve -
tõ biz ton sá gi ada tok.

A strukturális alrendszerekre vonatkozó
további szabályok

11.  §

(1) Az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ, a ha gyo -
má nyos vas úti rend szer ré szét ké pe zõ struk tu rá lis al rend -
szer lét re ho zá sa, üzem be he lye zé se és üze mel te té se nem
tilt ha tó meg, nem kor lá toz ha tó és nem aka dá lyoz ha tó meg. 
Nem le het elõ ír ni olyan el len õr zést, ame lyet már el vé gez -
tek az EK-hi te le sí té si el já rás ré sze ként. Ez a ren del ke zés
nem men te sít a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott en -
ge dé lyek ki adá sá hoz szük sé ges fel té te lek tel je sí té se alól.

(2) A ha gyo má nyos vas úti rend szer azon struk tu rá lis al -
rend sze re te kint he tõ köl csö nö sen át jár ha tó nak és a rá vo -

nat ko zó alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ nek, ame -
lyik ren del ke zik EK-hi te le sí té si nyi lat ko zat tal.

(3) A ha gyo má nyos vas úti rend szert al ko tó va la mely
struk tu rá lis al rend szer köl csö nös át jár ha tó sá gá nak EK-hi -
te le sí té si el já rá sát az erre ki je lölt, be je len tett szer ve zet az
alap ve tõ kö ve tel mé nyek kel össz hang ban, a vo nat ko zó
ÁME-kra tör té nõ hi vat ko zás sal vég zi el.

(4) A mû sza ki sza bá lyok jegy zé ké nek vál to zá sa ese tén
a KKF ér te sí ti a Bi zott sá got.

12.  §

(1) Amennyi ben va la mely, e ren de let ha tá lya alá tar to -
zó, vas úti köz le ke dé si te vé keny sé get el lá tó vagy szol gál -
ta tást nyúj tó, to váb bá az ab ban részt ve võ szer ve zet úgy
íté li meg, hogy egy ÁME nem elé gí ti ki tel jes mér ték ben
az alap ve tõ kö ve tel mé nye ket, úgy er rõl a KKF-et kö te les
tá jé koz tat ni.

(2) A KKF meg vizs gál ja a be je len tést, és amennyi ben
meg ál la pít ja an nak meg ala po zott sá gát, a mi nisz ter egyet -
ér té sé vel tá jé koz tat ja a Bi zott sá got.

Telematikai alkalmazásokra vonatkozó
szabályok

13.  §

Az áru fu va ro zás te le ma ti kai al rend sze re te kin te té ben a
transz eu ró pai ha gyo má nyos vas úti rend szer fu va ro zá si
szol gál ta tá sok te le ma ti kai al kal ma zá sai al rend sze ré re vo -
nat ko zó át jár ha tó sá gi mû sza ki elõ írásról  szóló, 2005. de -
cem ber 23-i 62/2006/EK bi zott sá gi ren de let al kal ma zan -
dó.

Az EK-hitelesítési eljárás és az EK-hitelesítési
nyilatkozat

14.  §

(1) A struk tu rá lis al rend szer meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá -
sá ra az al rend szer lét re ho zá sa vagy be szer zé se ér de ké ben
az al rend szer ter ve zõ je, gyár tó ja, ki vi te le zõ je vagy a be -
szer zést vég zõ szer ve zet, il let ve hi va ta los kép vi se lõ je
(a továb biak ban: hi te le sí tés-ké rel me zõ) meg bíz za az ál ta la 
ki vá lasz tott, EK-hi te le sí té si el já rás ra ki je lölt be je len tett
szer ve ze tet az 5. mel lék let ben is mer te tett EK-hi te le sí té si
el já rás el vég zé sé vel.

(2) A be je len tett szer ve zet te vé keny sé ge a ter ve zé si sza -
kasz nál kez dõ dik és a tel jes épí té si vagy gyár tá si idõ sza kot 
ma gá ban fog lal va az al rend szer for ga lom ba he lye zé se
elõt ti át vé te lig tart. Te vé keny sé ge ki ter jed to váb bá az al -
rend szer nek az zal a rend szer rel való kap cso ló dá si pont ja i -
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ra, amely be az al rend szer be épí tés re ke rül, a vo nat ko zó
ÁME-ban és a 17.  §-ban elõ írt jegy zé kek ben ren del ke zés -
re álló ada tok figye lembe véte lével.

(3) A be je len tett szer ve zet a hi te le sí tés-ké rel me zõ költ -
sé gé re a ter ve zés, az épí tés vagy gyár tás, va la mint az
üzem be he lye zés sza ka sza it (a továb biak ban együtt: lé te sí -
té si sza ka szok) kü lön-kü lön el len õr zi.

(4) A be je len tett szer ve zet va la mennyi lé te sí té si sza kasz -
hoz kap cso ló dó an EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt  állít ki,
amely ben ta nú sít ja, hogy az al rend szer meg fe lel e ren de let -
ben fog lal tak nak, a vo nat ko zó egyéb elõ írásoknak és üzem -
be he lyez he tõ. Amennyi ben az elõ írt fel té te lek nem tel je sül -
nek, a ta nú sít vány ki adá sát meg ta gad ja.

(5) A meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány alap ján a hi te le sí -
tés-ké rel me zõ EK-hi te le sí té si nyi lat ko za tot ál lít ki, ame -
lyet a (6) be kez dés sze rin ti mû sza ki do ku men tá ci ó val
együtt nyújt be az en ge dé lye zé si el já rás so rán a KKF-nek.

(6) A be je len tett szer ve zet fe le lõs az EK-hi te le sí té si
nyi lat ko za tot kí sé rõ, az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott
mû sza ki do ku men tá ció össze ál lí tá sá ért. A mû sza ki do ku -
men tá ci ó ban sze re pel nie kell az al rend szer jel lem zõ i re vo -
nat ko zó min den szük sé ges do ku men tum nak, to váb bá a
köl csö nös át jár ha tó sá got le he tõ vé tevõ rend sze re le mek
meg fe le lõ sé gét és al kal maz ha tó sá gát iga zo ló va la mennyi
do ku men tum nak. Emel lett a mû sza ki do ku men tá ci ó nak
tar tal maz nia kell a hasz ná la ti fel té te lek re és kor lá to zá sok -
ra, va la mint az idõ sza kos el len õr zés re, be sza bá lyo zás ra és
kar ban tar tás ra vo nat ko zó bel sõ uta sí tá so kat.

15.  §

(1) Amennyi ben va la mely, e ren de let ha tá lya alá tar to -
zó, vas úti köz le ke dé si te vé keny sé get el lá tó vagy szol gál -
ta tást nyúj tó, il let ve az ab ban részt ve võ szer ve zet úgy íté li 
meg, hogy a mû sza ki do ku men tá ci ó val ki egé szí tett EK-hi -
te le sí té si nyi lat ko zat ha tá lya alá tar to zó struk tu rá lis al -
rend szer nem fe lel meg tel jes mér ték ben en nek a ren de let -
nek, és kü lö nö sen nem fe lel meg az alap ve tõ kö ve tel mé -
nyek nek, a KKF-nél kér he ti a 9.  § (2) és (3) be kez dé se sze -
rin ti el len õr zé sek el vég zé sét.

(2) A KKF a ké rel met meg vizs gál ja, és amennyi ben azt
meg ala po zott nak tart ja, ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja er rõl a
mi nisz tert. A mi nisz ter egyet ér té se (jó vá ha gyá sa) alap ján
a KKF ér te sí ti a Bi zott sá got meg ál la pí tá sa i ról, a meg tett
in téz ke dé sek rõl és a dön tés in do ka i ról.

Bejelentett szervezet

16.  §

(1) A rend sze re le mek meg fe le lõ sé gé nek és al kal maz ha -
tó sá gá nak meg ál la pí tá sá ra szol gá ló el já rás, to váb bá a

struk tu rá lis al rend sze rek hi te le sí té si el já rá sá nak el vég zé -
sé ért fe le lõs szer ve zet ki je lö lé sé re a mû sza ki ter mé kek
meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek 
ki je lö lé sé rõl  szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. ren de let, va -
la mint a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len -
õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 4/1999. (II. 24.) GM ren de let elõ írásait kell
meg fele lõen al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett ren de le tek nek, va la -
mint e ren de let ben meg ha tá ro zott egyéb kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lõ vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve zet ki -
je lö lé sé rõl és an nak ha tás kö ré rõl a mi nisz ter ér te sí ti a
 Bizottságot, va la mint a Bi zott ság tól elõ ze tesen beszer -
zett azonosítási szám ról és a szer ve zet ha tás kö ré rõl az
EGT-ál la mo kat.

(3) Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé tett be je -
len tett szer ve ze tek jegy zé ké ben be jegy zett, az EGT va la -
mely ál la má ban mû kö dõ bár mely szer ve zet hi te le sí té si te -
vé keny sé gé nek ered mé nyét a rend sze re le mek meg fe le lõ -
sé gé nek és al kal maz ha tó sá gá nak meg ál la pí tá sa, és a struk -
tu rá lis al rend sze rek hi te le sí té si el já rá sa te kin te té ben el kell 
fo gad ni.

(4) A be je len tett szer ve zet – to váb bá an nak ve ze tõ je és a 
be je len tett szer ve zet ha tás kö ré be tar to zó el já rá sok ban
részt ve võ mun ka vi szony ban álló, mun ka vég zés re irá -
nyuló egyéb jog vi szony, il let ve pol gá ri jogi jog vi szony
alap ján mun kát vég zõ ter mé sze tes és jogi sze mé lyek, jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok (a to váb bi ak ban
együtt: mun ka társ) – sem köz vet le nül, sem meg ha tal ma -
zott kép vi se lõ ként nem ve het nek részt a rend sze re le mek
vagy az al rend sze rek ter ve zé sé ben, elõ ál lí tá sá ban, épí té sé -
ben, kar ban tar tá sá ban vagy üze mel te té sé ben. Ez nem zár ja 
ki a mû sza ki in for má ci ók cse ré jét a gyár tó, a ki vi te le zõ,
vagy a ter ve zõ, és a be je len tett szer ve zet kö zött.

(5) A mun ka társ pár tat lan sá gát biz to sí ta ni kell. Ja va dal -
ma zá sa nem függ het az ál ta la el vég zett el len õr zé sek szá -
má tól vagy ezek ered mé nyé tõl.

(6) A mun ka társ nak az e ren de let ben meg ha tá ro zott te -
vé keny sé gek el lá tá sá hoz szük sé ges

a) szak irá nyú mû sza ki és szak mai kép zett ség gel,
b) az ál ta la vég zett vizs gá la tok ra és el len õr zé sek re vo -

nat ko zó kö ve tel mé nyek is me re té vel,
c) szak mai gya kor lat tal, va la mint
d) az ál ta la vég zett vizs gá la tok és el len õr zé sek hi va ta -

los do ku men tá lá sá ra való jo go sult ság gal és is me re tek kel
kell ren del kez nie.

(7) A be je len tett szer ve ze tet el kell lát ni mind azok kal az 
esz kö zök kel és be ren de zé sek kel, ame lyek a szer ve zet ál tal 
vég zett vizs gá la tok és el len õr zé sek ma ra dék ta lan el vég zé -
sé hez szük sé ge sek.

(8) A be je len tett szer ve zet nek füg get len nek kell len ni a
rend sze re lem, il let ve al rend szer gyár tó já tól, for gal ma zó já -
tól és an nak üze mel te tõ jé tõl, va la mint az en ge dé lye zõ ha -
tó ság tól. A be je len tett szer ve zet és an nak mun ka tár sa az
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el len õr zé se ket szak mai fedd he tet len ség gel és hoz zá ér tés -
sel kö te les vé gez ni, és el kell uta sí ta ni min den olyan nyo -
mást és ösz tön zést – kü lö nö sen a pénz ügyi jel le gû e ket –,
ame lyek be fo lyá sol hat ják dön té sü ket, il let ve el len õr zé sük
ered mé nyét, kü lö nö sen ab ban az eset ben, ha azok kal olya -
nok pró bál koz nak, aki ket az el len õr zés ered mé nye érint.

(9) A mun ka társ kö te les a te vé keny sé gé vel kap cso lat -
ban tu do má sá ra ju tott üz le ti tit kot meg õriz ni.

(10) A be je len tett szer ve zet nek meg fe le lõ kár fe de zet tel
kell ren del kez nie.

(11) Amennyi ben a ki je lö lés fel té te le it nem tel je sí tõ
szer ve zet tõl a mi nisz ter a jó vá ha gyást vissza von ta, er rõl a
Bi zott sá got és az EGT-ál la mo kat a KKF út ján tá jé koz tat ja.

(12) Amennyi ben a KKF meg ál la pít ja, hogy az EGT
más ál la má ban mû kö dõ be je len tett szer ve zet nem fe lel
meg a vo nat ko zó elõ írásoknak, er rõl ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja a mi nisz tert. Amennyi ben a KKF-tõl ka pott tá jé -
koz ta tás in do kolt, a mi nisz ter ha la dék ta la nul ér te sí ti a Bi -
zott sá got a meg ál la pí tá sok ról, a meg tett in téz ke dé sek rõl és 
a dön tés in do ka i ról.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

17.  §

A KKF kö te les gon dos kod ni a vas úti pá lya és a vas úti
jár mû vek fõ jel lem zõ it rög zí tõ jegy zé kek el ké szí té sé rõl és
éven kén ti ak tu a li zá lá sá ról. A nyil ván tar tá sok ban fel kell
tün tet ni az egyes al rend sze rek, és azok vi szo nyát a vo nat -
ko zó ÁME-kban elõ írt jel lem zõk höz. A jegy zé ke ket a
KKF hon lap ján te szi köz zé, és er rõl tá jé koz tat ja az Ügy -
nök sé get.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

18.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a ha gyo má nyos vas úti
rend sze rek köl csö nös át jár ha tó sá gá ról  szóló 103/2003.
(XII. 27.) GKM ren de let 19.  §-ának (6) be kez dé se,
20.  §-ának (1)–(2) be kez dé se, va la mint a IV. szá mú, az Or -
szá gos Vas úti Sza bály zat ról  szóló mel lék le té nek ki vé te lé -
vel.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(3) Az e ren de let 1. mel lék le té nek A) pont já ban meg ha -
tá ro zott vo na la kon túl a ha gyo má nyos vas úti rend szer ré -
szét ké pe zõ pá lya há ló zat ra vo nat ko zó ÁME-kat ha tály ba -
lé pé sük tõl kezd ve kell al kal maz ni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

19.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/16/EK irány -
el ve (2001. már ci us 19.) a ha gyo má nyos transz eu ró pai
vas úti rend sze rek köl csö nös át jár ha tó sá gá ról,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/50/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) a nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas -
úti rend szer köl csö nös át jár ha tó sá gá ról  szóló 96/48/EK ta -
ná csi irány elv és a ha gyo má nyos transz eu ró pai vas úti
rend szer köl csö nös át jár ha tó sá gá ról  szóló 2001/16/EK
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról,
2. cikk.

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

1. melléklet
a 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

A hagyományos vasúti rendszer összetevõi
és jellemzõi

A) Inf ra struk tú ra

A transz eu ró pai köz le ke dé si há ló zat fej lesz té sé re vo -
nat ko zó kö zös sé gi irány mu ta tá sok ról  szóló, 1996. jú li us
23-i 1692/96/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ha tá ro zat -
ban rög zí tett transz eu ró pai köz le ke dé si há ló zat vo na la in
ta lál ha tó vas úti pá lya al kot ja.

a) E ren de let szem pont já ból a ha gyo má nyos vas úti
rend szer inf ra struk tú ra-há ló za ta a kö vet ke zõ ka te gó ri ák ra
bont ha tó:

– sze mély szál lí tá si célú vas út vo na lak;
– ve gyes for gal mú vas út vo na lak (sze mély szál lí tás és

áru fu va ro zás);
– ki mon dot tan áru fu va ro zás cél já ra ter ve zett vagy kor -

sze rû sí tett vo na lak;
– sze mély szál lí tá si cso mó pon tok;
– áru fu va ro zá si cso mó pon tok, be le ért ve a kom bi nált

fu va ro zá si ter mi ná lo kat;
– a fent em lí tett ele me ket össze kö tõ vo na lak.
b) Ez az inf ra struk tú ra ma gá ban fog lal ja a for ga lom irá -

nyí tá si, hely meg ál la pí tá si és na vi gá ci ós rend sze re ket, va -
la mint a tá vol sá gi sze mély szál lí tást és áru fu va ro zást tá mo -
ga tó adat fel dol go zá si és táv köz lé si mû sza ki be ren de zé se -
ket, ame lyek le he tõ vé te szik a há ló zat biz ton sá gos és
össze han golt üze mel te té sét, va la mint a ha té kony for ga -
lom irá nyí tást.
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B) Jár mû

a) A ha gyo má nyos vas úti rend szer egé szén vagy ré -
szén köz le ke dõ jár mû vek ka te gó ri ái:

– dí zel vagy vil la mos mo tor vo na tok;
– dí zel vagy vil la mos von ta tó jár mû vek;
– sze mély ko csik;
– te her ko csik, ide ért ve a köz úti jár mû vek szál lí tá sá ra

ter ve zett vas úti te her ko csi kat.
b) A fen ti ka te gó ri ák mind egyi ke to vább bont ha tó a

jár mû vek
– nem zet kö zi, vagy
– bel föl di, ezen be lül

= he lyi,
= re gi o ná lis, vagy
= tá vol sá gi

célú hasz ná la ta sze rint.

C) A ha gyo má nyos vas úti rend szer köl csö nös át jár ha -
tó sá ga

A ha gyo má nyos transz eu ró pai vas úti szol gál ta tá sok mi -
nõ sé gét a leg tá gabb ér te lem ben vett, azaz az érin tett al -
rend szer va la mennyi hely hez kö tött ré szét ma gá ban fog -
laló inf ra struk tú ra (a vas úti pá lya és tar to zé kai, to váb bá a
vas úti üze mi lé te sít mé nyek ál tal al ko tott, a ha gyo má nyos
vas úti köz le ke dés le bo nyo lí tá sá ra meg épí tett, il let ve át -
épí tett transz eu ró pai há ló zat), va la mint az ezen tör té nõ
köz le ke dés re ter ve zett jár mû vek (be le ért ve ezek fe dél ze ti
rend sze re le me it is) jel lem zõ i nek össze egyez tet he tõ sé ge
ha tá roz za meg. Ugyan csak ez be fo lyá sol ja a szol gál ta tá -
sok tel je sít mé nyi, biz ton sá gi, mi nõ sé gi és költ ség szint jét.

2. melléklet
a 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

A hagyományos vasúti rendszer
alrendszerei

A) Al rend sze rek

E ren de let al kal ma zá sá ban a ha gyo má nyos vas úti rend -
szer al rend sze rei a kö vet ke zõk:

a) Struk tu rá lis al rend sze rek
– vas úti pá lya és tar to zé kai, to váb bá a vas úti üze mi lé -

te sít mé nyek,
– ener gia el lá tás,
– el len õr zõ-, irá nyí tó-, jel zõ- és biz to sí tó be ren de zé sek,
– for gal mi szol gá lat és üzem irá nyí tás,
– jár mû.
b) Mû kö dé si al rend sze rek
– kar ban tar tás,
– sze mély szál lí tá si és áru fu va ro zá si te le ma ti kai al kal -

ma zá sok.

B) Az al rend sze rek össze te või

a) Struk tu rá lis al rend sze rek össze te või

1. Vas úti pá lya és tar to zé kai, to váb bá a vas úti üze mi lé -
te sít mé nyek

Vá gá nyok, vál tók, mû tár gyak (hi dak, alag utak stb.),
kap cso ló dó ál lo má si inf ra struk tú ra-lé te sít mé nyek (pe ro -
nok, át já rók, ide ért ve a moz gá suk ban kor lá to zott sze mé -
lyek igé nye it ki elé gí tõ lé te sít mé nye ket stb.), biz ton sá gi és
vé del mi be ren de zé sek.

2. Ener gia el lá tás

Vil la mo sí tá si rend sze rek, fel sõ ve ze té kek, áram sze dõ
be ren de zé sek.

3. El len õr zõ-, irá nyí tó-, jel zõ- és biz to sí tó be ren de -
zé sek

A há ló za ti köz le ke dés re en ge dé lye zett vo na tok moz gá -
sá nak biz ton sá gá hoz, irá nyí tá sá hoz és el len õr zé sé hez
szük sé ges be ren de zé sek.

4. For gal mi szol gá lat és üzem irá nyí tás

A kü lön bö zõ struk tu rá lis al rend sze rek köl csö nös össze -
egyez tet he tõ sé gét – mind nor mál üzem ben, mind üzem za -
va rok ese tén – biz to sí tó el já rá sok és be ren de zé sek, be le -
ért ve kü lö nö sen a vo na tok ve ze té sét, a for gal mi szol gá lat
ter ve zé sét és le bo nyo lí tá sát, va la mint a ha tár át me ne ti for -
gal mi szol gá la tok el lá tá sá hoz szük sé ges szak mai ké pe sí té -
se ket.

5. Jár mû

A vo nat min den szer ke ze ti ele me, sza bá lyo zó és ve zér -
lõ, va la mint vo nó- és ener gia át ala kí tó, fék- és kap cso ló be -
ren de zé se, fu tó mû vek (for gó váz, ten ge lyek) és fel füg -
gesz té sek, aj tók, em ber (moz dony ve ze tõ, uta zó sze mély -
zet, uta sok, te kin tet tel a moz gá suk ban kor lá to zott sze mé -
lyek igé nye i re is) – gép kap cso ló dá si pon tok, ak tív és
passzív biz ton sá gi be ren de zé sek, to váb bá az uta sok és az
uta zó sze mély zet egész ség ügyi be ren de zé sei.

b) Mû kö dé si al rend sze rek össze te või

1. Kar ban tar tás

A vas utak köl csö nös át jár ha tó sá gát és szük sé ges tel je sí -
tõ ké pes sé gét biz to sí tó el já rá sok, fel sze re lé sek, kar ban tar -
tá si, lo gisz ti kai be ren de zé sek és tar ta lék kész le tek az elõ írt
ja ví tá si mun kák hoz és a meg elõ zõ kar ban tar tás hoz.

2. Te le ma ti kai al kal ma zá sok

2.1. Sze mély szál lí tá si al kal ma zá sok, be le ért ve az uta -
sok uta zás elõt ti és alat ti tá jé koz ta tá sá ra szol gá ló in for má -
ci ós rend sze re ket, hely fog la lá si és me net díj-fi ze té si rend -
sze re ket, az úti poggyász-ke ze lést, va la mint a vo na tok és a
töb bi köz le ke dé si esz köz kö zöt ti csat la ko zá si al kal ma zá -
so kat.
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2.2. Áru fu va ro zá si al kal ma zá sok, be le ért ve a kül de mé -
nyek és a vo na tok va lós ide jû nyo mon kö ve té sét biz to sí tó
in for má ci ós rend sze re ket, va la mint a ko csi ren de zé si és
-el osz tá si, a hely fog la lá si, díj fi ze té si és szám lá zá si rend -
sze re ket, a csat la ko zá so kat más köz le ke dé si esz kö zök höz,
to váb bá az elekt ro ni kus kí sé rõ ok má nyok elõ ál lí tá sát.

3. melléklet
a 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

Alapvetõ követelmények

A 62/2006/EK ren de let sze rint a kö vet ke zõk ben fel so -
rolt alap ve tõ kö ve tel mé nyek nem vo nat koz nak a te le ma ti -
kai al kal ma zá sok al rend szer re:

1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.1.,
1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.5.

1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

1.1. Biz ton ság

1.1.1. A biz ton ság szem pont já ból kri ti kus és fõ leg a
vo nat for ga lom mal kap cso la tos al kat ré szek ter ve zé sét,
gyár tá sát, épí té sét és/vagy össze sze re lé sét, kar ban tar tá sát
és fel ügye le tét úgy kell el vé gez ni, hogy a há ló zat ra elõ írt
kö ve tel mé nyek nek – be le ért ve egyes kor lá to zott üzem mó -
dok ál tal meg ha tá ro zott hely ze te ket is – meg fele lõen ga -
ran tál ja a biz ton sá got.

1.1.2. A ke rék-sín rend szer re vo nat ko zó jel lem zõ ér té -
kek fe lel je nek meg azok nak a fu tás sta bi li tá si kö ve tel mé -
nyek nek, ame lyek a meg en ge dett leg na gyobb se bes ség nél
is ga ran tál ják a biz ton sá gos köz le ke dést.

1.1.3. A fel hasz nált rend sze re le mek nek tel jes élet tar ta -
muk alatt el kell vi sel ni ük min den, a rend sze re lem üze me
so rán fel lé põ szo ká sos vagy rend kí vü li igény be vé telt.
Meg fe le lõ esz kö zök al kal ma zá sá val mi ni má lis ra kell
csök ken te ni a vé let len hi bák be kö vet ke zé sé bõl adó dó és a
biz ton sá got ve szé lyez te tõ rend kí vü li ese mé nyek be kö vet -
ke zé sé nek koc ká za tát.

1.1.4. A hely hez kö tött lé te sít mé nyek és a jár mû vek
ter ve zé se és a fel hasz nált anya gok meg vá lasz tá sa so rán
arra kell tö re ked ni, hogy tûz ese tén a le he tõ leg na gyobb
mér ték ben kor lá toz za a tûz és füst ke let ke zé sét, ter je dé sét
és ha tá sát.

1.1.5. Min den, az uta zó kö zön ség hasz ná la tá ra szol gá ló 
esz közt úgy kell meg ter vez ni, ki ala kí ta ni, hogy azok ne
ve szé lyez tes sék az uta sok biz ton sá gát még ak kor sem, ha
elõ re lát ha tó, hogy fel hasz ná lá suk so rán nem fog ják be tar -
ta ni a vo nat ko zó uta sí tá so kat.

1.2. Meg bíz ha tó ság és üzem kész ség
A vas úti sze rel vény moz gá sá ban részt vevõ rög zí tett és

moz gó rend sze re le mek el len õr zé sét és kar ban tar tá sát

olyan gya ko ri ság gal és úgy kell meg szer vez ni, to váb bá
vég re haj ta ni, hogy az elõ írt fel té te lek mel lett mind ez te gye 
le he tõ vé a rend sze re le mek üzem kész sé gét.

1.3. Egész ség vé de lem

1.3.1. A jár mû ve ken és a vas úti inf ra struk tú ra lé te sít -
mé nye in ti los olyan anya go kat hasz nál ni, ame lyek a fel -
hasz ná lá suk mód já nál fog va ve szé lyez tet he tik azok nak a
sze mé lyek nek az éle tét, tes ti ép sé gét, egész sé gét, akik
hoz zá juk fér het nek.

1.3.2. Eze ket az anya go kat úgy kell ki vá lasz ta ni, fel -
hasz nál ni és al kal maz ni, hogy – kü lö nö sen tûz ese tén – 
kor lá toz zák az egész ség re ár tal mas és ve szé lyes gõ zök
vagy gá zok ki bo csá tá sát.

1.4. Kör nye zet vé de lem

1.4.1. A ha gyo má nyos vas úti rend szer meg épí té sé nek
és üze mel te té sé nek kör nye ze ti ha tá sa it már a ter ve zés kor
figye lembe kell ven ni a ha tá lyos kö zös sé gi elõ írásokkal
össz hang ban.

1.4.2. A jár mû vek és a vas úti inf ra struk tú ra lé te sít mé -
nye in fel hasz nált anya gok nak – kü lö nö sen tûz ese tén –
meg kell aka dá lyoz ni uk a kör nye zet re ár tal mas és ve szé -
lyes gõ zök vagy gá zok ki bo csá tá sát.

1.4.3. A transz eu ró pai ha gyo má nyos vas úti rend szer
mû köd te té se so rán be kell tar ta ni a zaj vé de lem re vo nat ko -
zó ha tá lyos elõ írásokat.

1.4.4. Elõ írás sze rû kar ban tar tás mel lett a ha gyo má nyos 
vas úti rend szer üze mel te té se nem okoz hat a pá lya kö ze lé -
ben el he lye zett be ren de zé sek re és lé te sít mé nyek re meg en -
ged he tet len mér té kû ta laj rez gést.

1.5. Mû sza ki össze egyez tet he tõ ség

1.5.1. Az inf ra struk tú ra és a hely hez kö tött lé te sít mé -
nyek mû sza ki jel lem zõi le gye nek össz hang ban egy más sal
és a ha gyo má nyos vas úti rend szer ben köz le ke dõ vo na to -
ké val. Ha az ilyen jel lem zõk be tar tá sa csak ne he zen old ha -
tó meg a há ló zat bi zo nyos ré sze in, ak kor a jö võ be ni össze -
egyez tet he tõ sé get le he tõ vé tevõ ide ig le nes meg ol dá so kat
le het be ve zet ni.

1.5.2. A jár mû ve ket és az ener gia el lá tó rend sze re ket
úgy kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy elekt ro mág ne se sen
össze egyez tet he tõk le gye nek azok kal a lé te sít mé nyek kel,
be ren de zé sek kel, va la mint köz- vagy ma gán tu laj do nú há -
ló za tok kal, ame lyek kel in ter fe ren cia-ha tást vált hat nak ki.

2. Az egyes al rend sze rek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

2.1. Vas úti pá lya és tar to zé kai, to váb bá a vas úti üze mi
lé te sít mé nyek

2.1.1. Biz ton ság

Meg fe le lõ in téz ke dé se ket kell ten ni a lé te sít mé nyek hez
tör té nõ hoz zá fé rés vagy azok ba tör té nõ nem kí vá na tos be -
ju tás el len.
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In téz ked ni kell a sze mé lyek ve szé lyez te té sé nek csök -
ken té sé re, kü lö nö sen az ál lo má so kon, a vo na tok át ha la dá -
sa ese tén.

A min den ki ál tal hoz zá fér he tõ inf ra struk tú ra-be ren de -
zé se ket úgy kell meg ter vez ni és ki ala kí ta ni, hogy az csök -
kent se a biz ton sá got ve szé lyez te tõ koc ká za to kat (sta bi li -
tás, tûz vé de lem, hoz zá fé rés, eva ku á lás, pe ro nok stb.).

Meg fe le lõ in téz ke dé se ket kell hoz ni a na gyon hosszú
alag utak és alul já rók kü lön le ges biz ton ság tech ni kai fel té -
te le i nek figye lembe véte lével.

2.2. Ener gia el lá tás

2.2.1. Biz ton ság
Az ener gia el lá tó rend sze rek mû kö dé se, mû köd te té se

nem ve szé lyez tet he ti sem a vo na tok, sem a sze mé lyek (fel -
hasz ná lók, üze mel te tõ sze mély zet, pá lya mel let ti in gat lan -
tu laj do no sok és har ma dik fe lek) biz ton sá gát.

2.2.2. Kör nye zet vé de lem
A vil la mos- vagy hõ ener gia-el lá tó rend sze rek mû kö dé -

se nem ter hel he ti a kör nye ze tet a meg en ge dett ha tár ér té ke -
ken túl.

2.2.3. Mû sza ki össze egyez tet he tõ ség
A vil la mos- vagy hõ ener gia-el lá tó rend sze rek nek
– le he tõ vé kell ten ni ük a vo na tok szá má ra a meg ha tá -

ro zott tel je sít mény ér té kek el éré sét;
– a vil la mos ener gia-el lá tá si rend sze rek nek össz hang -

ban kell len ni ük a von ta tó jár mû vek áram sze dõ i vel.

2.3. El len õr zõ-, irá nyí tó-, jel zõ- és biztosítóberende -
zések

2.3.1. Biz ton ság
A ha gyo má nyos transz eu ró pai vas úti rend szer ben al kal -

ma zott el len õr zõ-, irá nyí tó-, jel zõ- és biz to sí tó be ren de zé -
sek és el já rá sok te gyék le he tõ vé, hogy a vo na tok a há ló zat -
ra meg ha tá ro zott biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek meg fele -
lõen köz le ked hes se nek, és kor lá to zott üzem mód ese tén is
biz to sít sák a köz le ked ni en ge dé lye zett vo na tok biz ton sá -
gos át ha la dá sát.

2.3.2. Mû sza ki össze egyez tet he tõ ség
Az össze egyez tet he tõ el len õr zõ-, irá nyí tó-, biz to sí tó- és

jel zõ be ren de zé sek al kal ma zá sá nak el fo ga dá sa után gyár -
tott vagy ki fej lesz tett min den új inf ra struk tú ra-be ren de zés
és jár mû iga zod jon az ilyen rend sze rek hasz ná la tá hoz.

A vo na tok ve ze tõ ál lá sán fel sze relt el len õr zõ-, irá nyí tó-, 
biz to sí tó- és jel zõ be ren de zé sek a transz eu ró pai ha gyo má -
nyos vas úti rend szer tel jes há ló za tán te gyék le he tõ vé a
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rin ti fo lya ma tos üze mel te tést.

2.4. For gal mi szol gá lat és üzem vi tel irá nyí tás

2.4.1. Biz ton ság
A há ló za ti üze mel te té si sza bá lyok össze han go lá sa, va -

la mint a jár mû ve ze tõk, az uta zó és az irá nyí tó sze mély zet
szak kép zett sé ge sza va tol ja a biz ton sá gos üze mel te tést,
figye lembe véve a nem zet kö zi és a bel föl di for ga lom el té -
rõ kö ve tel mé nye it.

A kar ban tar tá si mun kák faj tá ját és gya ko ri sá gát, a kar -
ban tar tó és vizs gá ló he lyi sze mély zet szak- és to vább kép -
zé sét, va la mint az érin tett üze mel te tõk kar ban tar tó köz -
pont ja i ban és a vizs gá ló he lye ken al kal ma zott mi nõ ség biz -
to sí tá si rend szert úgy kell ki ala kí ta ni, hogy az ma gas szin -
tû üzem biz ton sá got ga ran tál jon.

2.4.2. Meg bíz ha tó ság és üzem kész ség
A kar ban tar tá si mun kák faj tá ját és gya ko ri sá gát, a kar -

ban tar tó és irá nyí tó sze mély zet szak- és to vább kép zé sét,
va la mint az érin tett üze mel te tõk kar ban tar tó és irá nyí tó
köz pont ja i ban al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szert
úgy kell ki ala kí ta ni, hogy az ma gas szin tû meg bíz ha tó sá -
got és üzem kész sé get ga ran tál jon.

2.4.3. Mû sza ki össze egyez tet he tõ ség
A há ló za ti üze mel te té si sza bály za tok össze han go lá sa és 

a jár mû ve ze tõk, az uta zó sze mély zet, va la mint a for ga lom -
irá nyí tók szak kép zett sé ge olyan le gyen, hogy az te gye le -
he tõ vé az üze mel te tés ha té kony sá gát a transz eu ró pai ha -
gyo má nyos vas úti rend szer ben, figye lembe véve a nem -
zet kö zi és a bel föl di for ga lom el té rõ kö ve tel mé nye it.

2.5. Jár mû vek

2.5.1. Biz ton ság
A jár mû vek szer ke ze tét és a jár mû vek kö zöt ti kap cso ló -

be ren de zé se ket úgy kell meg ter vez ni, hogy üt kö zés vagy
ki sik lás ese tén véd jék az utas te re ket és a ve ze tõ ál lást.

A vil la mos be ren de zé sek nem ve szé lyez tet he tik a biz -
ton sá got és a me net irá nyí tó, el len õr zõ-, biz to sí tó- és jel zõ -
be ren de zé sek mû kö dé sét.

A fé ke zé si tech ni ka és az al kal ma zott fék nyo más le gyen 
össze egyez tet he tõ a vas úti pá lyá val és a mû tár gyak kal, va -
la mint a biz to sí tó be ren de zé si rend sze rek kel.

In téz ke dé se ket kell ten ni az áram alatt lévõ al kat ré szek -
hez tör té nõ hoz zá fé rés meg aka dá lyo zá sá ra, a sze mé lyek
biz ton sá gá nak vé del me ér de ké ben.

Ren del ke zés re kell áll ni uk olyan esz kö zök nek, ame lyek 
se gít sé gé vel ve szély hely zet ben az uta sok ér te sít he tik a
moz dony ve ze tõt vagy a vo nat kí sé rõ sze mély ze tet.

A vas úti sze mély ko csi kat olyan nyi tó és záró szer ke ze -
tek kel kell el lát ni, ame lyek ga ran tál ják az uta sok bizton -
ságát.

Gon dos kod ni kell a vész ki já ra tok ról és jel zé sük rõl.
Meg fe le lõ in téz ke dé se ket kell hoz ni a na gyon hosszú
alag utak és alul já rók kü lön le ges biz ton ság tech ni kai fel té -
te le i nek figye lembe véte lével.

A vo na to kon meg fe le lõ fény ere jû és mû kö dé si ide jû
vész vi lá gí tó rend szer al kal ma zá sa kö te le zõ.

A vo na to kat fel kell sze rel ni olyan han gos be szé lõ rend -
szer rel, amely le he tõ vé te szi, hogy a vo nat sze mély ze te és
a for ga lom irá nyí tás tá jé koz tat has sa az uta so kat.

2.5.2. Meg bíz ha tó ság és üzem kész ség
A jár mû vek fu tó mû vét, a vo nó- és a fék be ren de zé sét,

va la mint a sza bá lyo zó és ve zér lõ rend sze rét, mint a leg fon -
to sabb be ren de zé se ket úgy kell meg ter vez ni, hogy te gyék
le he tõ vé a vo nat to vább ha la dá sát kü lön le ges kor lá to zó
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fel té te lek ese tén is anél kül, hogy ez az üzem ben ma ra dó
be ren de zé se ket ká ro sí ta ná.

2.5.3. Mû sza ki össze egyez tet he tõ ség
A vil la mos be ren de zé sek nek össze egyez tet he tõ ek nek

kell len ni ük a me net irá nyí tó, el len õr zõ-, biz to sí tó- és jel -
zõ be ren de zé sek mû kö dé sé vel.

Vil la mos von ta tás ese tén az áram sze dõk te gyék le he tõ -
vé a transz eu ró pai ha gyo má nyos vas úti rend szer áram -
rend sze re i vel tör té nõ köz le ke dést.

A jár mû vek jel lem zõi te gyék le he tõ vé a köz le ke dést
min den olyan vo na lon, ame lyen köz le ke dé sü ket ter vez ték.

2.5.4. El len õr zés
A von ta tó jár mû ve ket, be le ért ve a mo tor vo na tok és in -

ga vo na ti sze rel vé nyek ve zér lõ ko csi ja it, adat rög zí tõ be ren -
de zés sel kell fel sze rel ni, és gon dos kod ni kell a be ren de zés
ál tal rög zí tett ada tok egy sé ges fel dol go zá sá ról.

2.6. Kar ban tar tás

2.6.1. Egész ség vé de lem és biz ton ság
A kar ban tar tó te le pe ken, mû he lyek ben al kal ma zott mû -

sza ki lé te sít mé nyek nek és el já rá sok nak le he tõ vé kell ten -
ni ük az al rend sze rek biz ton sá gos mû kö dé sét, to váb bá nem 
ve szé lyez tet he tik az em be rek egész sé gét és biz ton sá gát.

2.6.2. Kör nye zet vé de lem
A kar ban tar tó te le pe ken, mû he lyek ben al kal ma zott mû -

sza ki lé te sít mé nyek és el já rá sok ál tal oko zott kör nye ze ti
ha tá sok nem ha lad hat ják meg a meg en ge dett ha tár ér té ke -
ket. Fo ko zott fi gyel met kell for dí ta ni a hul la dék ke ze lé si
kö ve tel mé nyek be tar tá sá ra, kü lö nös te kin tet tel a ke let ke zõ 
ve szé lyes hul la dé kok ra.

2.6.3. Mû sza ki össze egyez tet he tõ ség
A jár mû vek kar ban tar tó lé te sít mé nyei olya nok le gye -

nek, hogy min den olyan jár mû vön te gyék le he tõ vé a biz -
ton sá gos, az egész ség vé del mi és er go nó mi ai kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ mun ka mû ve le te ket, ame lyek re a lé te -
sít ményt ter vez ték.

2.7. Te le ma ti kai al kal ma zá sok a sze mély szál lí tás hoz
és áru fu va ro zás hoz

2.7.1. Mû sza ki össze egyez tet he tõ ség
A te le ma ti kai al kal ma zá sok ra vo nat ko zó alap ve tõ kö -

ve tel mé nyek ga ran tál ják a szol gál ta tá sok mi nõ sé gé nek
egy mi ni má lis szint jét az uta sok és áru fu va ro zók ré szé re,
kü lö nö sen a mû sza ki össze egyez tet he tõ ség te kin te té ben.

In téz ke dé se ket kell ten ni a kö vet ke zõk ér de ké ben:
– az adat bá zi sok, szoft ve rek és kom mu ni ká ci ós pro to -

kol lok fej lesz té sét úgy kell meg ol da ni, hogy az te gye le he -
tõ vé a leg tel je sebb adat cse rét a kü lön bö zõ al kal ma zá sok
és üze mel te tõk kö zött, ki vé ve a bi zal mas ke res ke del mi
ada tok ke ze lé sét,

– az in for má ci ók könnyen hoz zá fér he tõ ek le gye nek a
fel hasz ná lók szá má ra.

2.7.2. Meg bíz ha tó ság és üzem kész ség
Az adat bá zi sok, szoft ve rek és kom mu ni ká ci ós pro to -

kol lok hasz ná la tá nak, ke ze lé sé nek, ak tu a li zá lá sá nak és

kar ban tar tá sá nak biz to sí ta nia kell a rend sze rek ha té kony -
sá gát és a szol gál ta tás mi nõ sé gét.

2.7.3. Egész ség vé de lem
Az adott rend sze rek és fel hasz ná lók kö zöt ti kap cso ló -

dá si pon tok nak ki kell elé gí te ni ük a mi ni má lis er go nó mi ai
és egész ség vé del mi elõ írásokat.

2.7.4. Ga ran tál ni kell az ada tok meg fe le lõ in teg ri tá sát és 
meg bíz ha tó sá gát a biz ton ság gal kap cso la tos in for má ci ók
tá ro lá sa és to váb bí tá sa so rán.

4. melléklet
a 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

A rendszerelemek megfelelõsége
és alkalmazhatósága

1. A rend sze re le mek

A rend sze re le mek meg fe le lõ sé gét, il let ve al kal maz ha -
tó sá gát a be je len tett szer ve zet az ál ta la vég zett EK-meg fe -
le lõ sé gi és al kal maz ha tó sá gi el já rás alap ján ál la pít ja meg,
és er rõl EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot bo csát ki.

A ha gyo má nyos vas úti rend szer köl csö nös át jár ha tó sá -
gát le he tõ vé tevõ rend sze re le mek a kö vet ke zõk le het nek:

1.1. Több cé lú rend sze re le mek
Olyan rend sze re le mek, ame lyek nem ki zá ró lag a vas úti

rend szer re jel lem zõ ek, és mint ilye nek, hasz nál ha tó ak más 
te rü le te ken is.

1.2. Kü lön le ges jel lem zõk kel ren del ke zõ több cé lú
rend sze re le mek

Olyan rend sze re le mek, ame lyek nem ki zá ró lag a vas úti
rend szer re jel lem zõ ek, de ame lyek nek vas úti célú fel hasz -
ná lás ese tén meg ha tá ro zott tel je sít mény szin tet kell el ér ni -
ük.

1.3. Sa já to san vas úti rend sze re le mek
Olyan rend sze re le mek, ame lye ket ki zá ró lag vas úti al -

kal ma zás ra hasz nál nak.

2. Az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat ha tá lya

Az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat ha tá lya:
– a be je len tett szer ve zet(ek) azon meg ál la pí tá sá ra ter -

jed ki, amely va la mely el kü lö ní tet ten vizs gált rendsze r -
elem ál tal tel je sí ten dõ mû sza ki kö ve tel mény nek való bel -
sõ meg fe le lõ sé gét ér té ke li, vagy

– a be je len tett szer ve zet(ek) ál tal vég zett azon vizs gá -
lat ra ter jed ki, amely va la mely, a vas úti kör nye ze ten be lül
vizs gált rend sze re lem al kal maz ha tó sá gát ér té ke li, kü lö nö -
sen azok ban az ese tek ben, ami kor kap cso ló dá si pon tok is
érin tet tek azok kal az el sõ sor ban funk ci o ná lis jel le gû mû -
sza ki elõ írásokkal össze füg gés ben, ame lye ket el len õriz ni
kell.
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A be je len tett szer ve ze tek ál tal a ter ve zé si és a gyár tá si
sza ka szok ban vég zett ér té ke lõ el já rá sok a meg fe le lõ -
ség-ér té ke lé si el já rá sok kü lön bö zõ sza ka sza i nak a mo dul -
ja i ról és a CE meg fe le lõ sé gi je lö lés fel tün te té sét és hasz ná -
la tát rög zí tõ, a mû sza ki har mo ni zá ci ós irány el vek ben
hasz nál ni kí vánt sza bá lyok ról  szóló, 1993. jú li us 22-i
93/465/EGK ta ná csi ha tá ro zat ban elõ írt mo du lok ra épül -
nek, össz hang ban az ÁME-kban em lí tett fel té te lek kel.

3. Az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tar tal ma

Az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat a kö vet ke zõ ket tar tal -
maz za:

– hi vat ko zá sok a vo nat ko zó irány elv re;
– a gyár tó, il let ve ki vi te le zõ vagy az EGT te rü le tén le -

te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek neve és címe
(cég név és tel jes cím, il let ve a meg ha tal ma zott kép vi se lõ
meg je lö lé se ese tén a gyár tó vagy ki vi te le zõ cég neve is);

– a rend sze re lem le írá sa (már ka, tí pus stb.);
– a meg fe le lõ ség vagy al kal maz ha tó ság meg ál la pí tá sa

so rán kö ve tett el já rás le írá sa;
– a rend sze re lem ál tal tel je sí tett va la mennyi vo nat ko zó

elõ írás, kü lö nö sen a hasz ná la ti fel té te lek;
– a meg fe le lõ ség vagy al kal maz ha tó ság te kin te té ben

foly ta tott el já rás ban részt vevõ be je len tett szer ve zet vagy
szer ve ze tek neve és címe, a vizs gá la ti ta nú sít vány kel te zé -
se, il let ve – eset tõl füg gõ en – az iga zo lás ér vé nyes sé gé nek
ide je és fel té te lei;

– adott eset ben hi vat ko zás az eu ró pai elõ írásokra;
– a gyár tó, il let ve ki vi te le zõ vagy az EGT te rü le tén le -

te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je ne vé ben kö te le -
zett ség vál la lás ra fel ha tal ma zott alá író azo no sí tó ada tai.

Az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot és a kí sé rõ do ku -
men tu mo kat kel te zés sel kell el lát ni, és alá kell írni.

Az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot a mû sza ki do ku -
men tá ció nyel vé vel azo nos nyel ven kell ki ál lí ta ni.

5. melléklet
a 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

Az alrendszerek EK-hitelesítési eljárása

1. Be ve ze tés

Az EK-hi te le sí té si el já rás so rán a be je len tett szer ve zet a 
hi te le sí tés-ké rel me zõ meg bí zá sa alap ján el len õr zi és ta nú -
sít ja, hogy az al rend szer:

– meg fe lel en nek a ren de let nek;
– meg fe lel a kap cso ló dó egyéb ren de le tek nek és uni ós

jogi ak tu sok nak, elõ írásoknak és üzem be he lyez he tõ.

2. El len õr zé si sza ka szok

Az al rend sze ren a fo lya mat kö vet ke zõ sza ka szai so rán
kell el len õr zést vég re haj ta ni:

– tel jes ter ve zés;

– az al rend szer gyár tá sa vagy lé te sí té se, ezen be lül kü -
lö nö sen az épí tõ mér nö ki te vé keny sé gek, a rend sze re le mek 
össze sze re lé se és az ál ta lá nos be ál lí tá sok;

– az al rend szer-át vé te li pró bá ja.

3. Meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány és EK-hi te le sí té si nyi lat -
ko zat

Amennyi ben en nek fel té te lei tel je sül nek, a be je len tett
szer ve zet ki ad ja a hi te le sí tés-ké rel me zõ szá má ra a meg fe -
le lõ sé gi ta nú sít ványt. A hi te le sí tés-ké rel me zõ a ta nú sít -
vány alap ján ál lít ja ki az EK-hi te le sí té si nyi lat ko za tot
azon tag ál lam ha tó sá ga szá má ra, amely ben az al rend szer
lé te sí té sét, al kal ma zá sát, il let ve mû köd te té sét ter ve zik.

4. Mû sza ki do ku men tá ció

Az EK-hi te le sí té si nyi lat ko za tot kí sé rõ mû sza ki do ku -
men tá ci ó nak a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

– az inf ra struk tú ra ese té ben: mû sza ki-épí té si ter vek, a
föld mun kák és a meg erõ sí té si mun ká la tok jó vá ha gyá si
jegy zõ köny vei, be to no zá si vizs gá la ti és el len õr zé si je len -
té sek;

– más al rend sze rek ese tén: a ki vi te le zés sel meg egye zõ
ál ta lá nos és rész le tes terv raj zok, elekt ro mos kap cso lá si
raj zok és a hid ra u li kus rend szer raj zai, ve zér lõ áram kö ri
áb rák, adat fel dol go zó és au to ma ti kus rend sze rek le írá sa,
üze mel te té si és kar ban tar tá si ké zi köny vek stb.;

– az al rend szer be be épí tett köl csö nös át jár ha tó sá got le -
he tõ vé tevõ rend sze re le mek jegy zé ke;

– a EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tok pél dá nya, ame -
lyek kel a fent em lí tett rend sze re le me ket a ren de let 8.  §-a
sze rint el kell lát ni, adott eset ben csa tol va hoz zá a vo nat -
ko zó szá mí tá si fel jegy zé se ket és a kö zös mû sza ki elõ -
írások alap ján a be je len tett szer ve ze tek ál tal el vég zett pró -
bák ról és vizs gá la tok ról fel vett jegy zõ köny vek;

– az EK-hi te le sí té sért fe le lõs be je len tett szer ve zet ál tal
ki adott és el len jegy zett ta nú sít vány, csa tol va a vo nat ko zó
szá mí tá si fel jegy zé se ket, amely ben iga zol ja, hogy a pro jekt
meg fe lel en nek a ren de let nek és meg em lí ti az eset le ges, a te -
vé keny sé gek vég re haj tá sa so rán ész re vé te le zett és vissza
nem vont fenn tar tá sa it. Az iga zo lás hoz csa tol ni kell az
ugyan ezen szer ve zet ál tal az 5.3.5.4. rész ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint el ké szí tett el len õr zé si, il let ve vizs gá la ti je len tést.

5. EK-el len õr zés

5.1. Az EK-el len õr zés cél ja an nak biz to sí tá sa, hogy az
al rend szer elõ ál lí tá sa so rán a mû sza ki do ku men tá ci ó ból
szár ma zó kö te le zett sé ge ket be tart sák.

5.2. A gyár tás, ki vi te le zés el len õr zé sét vég zõ be je len -
tett szer ve zet ré szé re le he tõ vé kell ten ni az ál lan dó be ju -
tást az épít ke zé sek hely szí né re, a gyár tó üze mek be, a rak -
tár te rü le tek re és, ha in do kolt, az elõ re gyár tás és a fo lya -
mat ba épí tett el len õr zés te rü le te i re, to váb bá ál ta lá ban véve 
min den olyan hely re, ame lyet a szer ve zet el len õr zé si mun -
ká ja vég zé sé hez szük sé ges nek tart. A hi te le sí tés-ké rel me -
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zõ kö te les el kül de ni a be je len tett szer ve zet hez mind azon
do ku men tu mo kat, ame lyek az el len õr zés hez szük sé ge sek,
kü lö nö sen az al rend szer rel kap cso la tos ki vi te le zé si ter ve -
ket és mû sza ki do ku men tá ci ót.

5.3. Az al rend szer lé te sí té si fo lya ma tá nak ellenõrzé -
séért fe le lõs be je len tett szer ve zet rend sze res idõ kö zön ként 
rész le tes vizs gá la tot vé gez a ren de let ben fog lal tak tel je sí -
té sé nek el len õr zé se cél já ból. Kér he ti, hogy az épí té si mû -
ve le tek bi zo nyos sza ka sza i nál je len le hes sen. Meg ál la pí -
tá sa i ról a szer ve zet vizs gá la ti je len tést ké szít az al rend szer
lé te sí té sé nek fe le lõ sei szá má ra.

5.4. A be je len tett szer ve zet elõ ze tes be je len tés nél kül
is fel ke res he ti a mun ka te rü le tet vagy a gyár tó üze me ket.
Ezek so rán a be je len tett szer ve zet tel jes vagy rész le ges fe -
lül vizs gá la tot vé gez het. A ki vi te le zés fe le lõ sei szá má ra
vizs gá la ti je len tést, il let ve az eset tõl füg gõ en fe lül vizs gá -
la ti be szá mo lót ad.

6. Do ku men tá ció be nyúj tá sa

A be je len tett szer ve zet ál tal ki adott meg fe le lõ sé gi ta nú -
sít vány alá tá masz tá sá ra a hi te le sí tés-ké rel me zõ a 4. pont -
ban em lí tett tel jes do ku men tá ci ót kö te les csa tol ni az
EK-hi te le sí té si nyi lat ko zat hoz, ame lyet a hi te le sí tés-ké rel -
me zõ a KKF-hez nyújt be.

A hi te le sí tés-ké rel me zõ a do ku men tá ció egy pél dá nyát
kö te les meg õriz ni az al rend szer tel jes élet tar ta ma alatt.
Ké rés re bár mely más tag ál lam nak el kell kül de ni a do ku -
men tá ció má so la tát.

7. Köz zé té tel

Min den be je len tett szer ve zet kö te les rend sze re sen köz -
zé ten ni a vo nat ko zó in for má ci ó kat a kö vet ke zõk rõl:

– az EK-hi te le sí té si el já rás irán ti ké rel mek;
– ki adott meg fe le lõ sé gi ta nú sít vá nyok;
– el uta sí tott meg fe le lõ sé gi ta nú sít vá nyok.

8. Nyelv

Az EK-hi te le sí té si el já rás sal kap cso la tos dokumentá -
ciókat és a le ve le zést an nak a tag ál lam nak a hi va ta los
nyel vén kell foly tat ni, amely ben a hi te le sí tés-ké rel me zõ
le te le pe dett, vagy az EGT-ál la mok hi va ta los nyel vei kö zül 
a hi te le sí tés-ké rel me zõ ál tal el fo ga dott nyelv.

6. melléklet
a 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

Az alrendszerek EK-hitelesítési nyilatkozata

Az EK-hi te le sí té si nyi lat ko za tot ugyan azon a nyel ven
kell írni, mint a csa tolt mû sza ki do ku men tá ci ót, és a kö vet -
ke zõ ket kell tar tal maz nia:

– az irány elv re tör té nõ hi vat ko zá sok;
– a hi te le sí tés-ké rel me zõ neve és címe (meg kell adni

ke res ke del mi ne vét és tel jes cí mét, meg ha tal ma zott kép vi -

se lõ ese té ben pe dig a hi te le sí tés-ké rel me zõ ke res ke del mi
ne vét is);

– az al rend szer rö vid le írá sa;
– az EK-hi te le sí tést vég zõ be je len tett szer ve zet neve és 

címe;
– hi vat ko zás a mû sza ki do ku men tá ci ó ban ta lál ha tó do -

ku men tu mok ra;
– min den vo nat ko zó át me ne ti vagy vég le ges ren del ke -

zés, amely nek az al rend szer kö te les meg fe lel ni, és – adott
eset ben – va la mennyi üze mel te té si kor lá to zás és fel té tel;

– az EK-nyi lat ko zat ér vé nyes sé gé nek ide je, ha az kor -
lá to zott idõ tar tam ra ér vé nyes;

– az alá író sze mély azo nos sá ga.
Az EK-hi te le sí té si nyi lat ko za tot és a kí sé rõ do ku men tu -

mo kat kel te zés sel kell el lát ni, és alá kell írni.

A gazdasági és közlekedési miniszter
37/2006. (VI. 21.) GKM

rendelete

a nagysebességû transzeurópai 
vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vtv.) 88.  §-a (2) be kez dé sé nek
19. pont já ban, va la mint a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé -
gét vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé -
rõl  szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. ren de let 11.  §-ában ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya és alkalmazási köre

1.  §

(1) A ren de let az 1. mel lék let ben is mer te tett nagy se bes -
sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer nek az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam
(a továb biak ban: EGT-ál lam) te rü le tén be lü li köl csö nös
át jár ha tó sá ga meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges kö ve tel mé nye -
ket ha tá roz za meg.

(2) A ren de let ha tá lya a nagy se bes sé gû transz eu ró pai
vas úti rend szer rel össze füg gõ, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tén foly ta tott vas úti köz le ke dé si te vé keny sé get el lá tó
vagy szol gál ta tást nyúj tó, to váb bá az ab ban részt ve võ
szer ve ze tek re ter jed ki.

(3) A ren de let al kal ma zá si köre a nagy se bes sé gû transz -
eu ró pai vas úti rend szer, va la mint en nek rend sze re le mei és
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al rend sze rei ter ve zé sé re, ki vi te le zé sé re, üzem be he lye zé -
sé re, kor sze rû sí té sé re, fel újí tá sá ra, üze mel te té sé re és kar -
ban tar tá sá ra ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer: a
nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti köz le ke dés cél já ra
épí tett vas úti pá lya, a pá lya tar to zé kai és üze mi lé te sít mé -
nyei, va la mint az ezek hasz ná la tá ra ter ve zett vas úti jár mû -
vek összes sé ge;

b) köl csö nös át jár ha tó ság: a biz ton sá gos és fo lya ma tos 
nagy se bes sé gû vas úti köz le ke dés le he tõ sé ge a vas úti rend -
sze rek sza bá lyo zá si, mû sza ki és üze mel te té si fel té te lek
tel je sí té se ese tén való köl csö nös hasz nál ha tó sá gá ra;

c) al rend szer: a nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti
rend szer – 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott – struk tu rá lis és
mû kö dé si egy sé ge;

d) rend sze re lem: a nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti
rend szer ré szét ké pe zõ min den olyan össze te võ, al ko tó -
elem, al kat rész, al kat rész cso port, rész egy ség vagy fõ da -
rab, be le ért ve a nem anya gi (pl. szoft ver) össze te võt is,
amely egy olyan al rend szer be il lesz ke dik vagy il leszt he tõ
be, amely tõl – köz vet le nül vagy köz vet ve – a nagy se bes sé -
gû transz eu ró pai vas úti rend szer köl csö nös át jár ha tó sá ga
függ;

e) eu ró pai elõ írás: ma gyar szab vány ként be ve ze tett,
har mo ni zált eu ró pai szab vány, kö zös mû sza ki elõ írás vagy 
eu ró pai mû sza ki en ge dély;

f) be je len tett szer ve zet: a rend sze re le mek meg fe le lõ sé -
gé nek és al kal maz ha tó sá gá nak meg ál la pí tá sá ra, és az
EK-hi te le sí té si el já rá sá nak le foly ta tá sá ra ki je lölt szer -
vezet;

g) alap ve tõ jel lem zõ: a köl csö nös át jár ha tó ság hoz nél -
kü löz he tet len sza bá lyo zá si, mû sza ki vagy üze mel te té si
fel té tel;

h) egye di eset: a nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti
rend szer bár mely olyan ré sze, amely föld raj zi vagy dom -
bor za ti ok ból, il let ve a vá ro si kör nye zet tel vagy a meg lé võ
vas úti rend szer rel való össze egyez tet he tõ sé get kor lá to zó
okok  miatt a Vtv. 2.  §-a (5) be kez dé sé nek 10. pont já ban
meg ha tá ro zott köl csö nös át jár ha tó sá got le he tõ vé tevõ mû -
sza ki elõ írásokban (a továb biak ban: ÁME) akár ide ig le ne -
sen, akár vég le ge sen kü lön le ges ren del ke zé se ket igé nyel.
Ide tar toz hat nak kü lö nö sen az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség
(a to váb bi ak ban: EGT) töb bi ré szé tõl el szi ge telt, vagy az
el té rõ ûr szel vé nyû, nyom tá vú, il let ve vá gány ten gely-
 távolságú vas úti pá lyák és há ló za tok;

i) kor sze rû sí tés: egy al rend sze ren vagy az al rend szer
egy ré szén vég re haj tott olyan át ala kí tá si mun ka, amely nö -
ve li az al rend szer tel je sít mé nyét;

j) kar ban tar tás ke re té ben tör té nõ pót lás: rend sze re le -
mek azo nos funk ci ó jú és tel je sít mé nyû rend sze re lem mel
tör té nõ cse ré je, meg elõ zõ vagy ja ví tá si célú kar ban tar tás
ke re te in be lül;

k) üzem be he lye zés: mind azok a mû ve le tek, ame lyek az 
al rend szert a ter ve zett üzem ál la pot ba hoz zák.

A KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁG
FELTÉTELRENDSZERE

Alapvetõ követelmények és a kölcsönös átjárhatóságot
lehetõvé tevõ mûszaki elõ írások

3.  §

(1) A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer nek,
al rend sze re i nek és azok rend sze re le me i nek meg kell fe lel -
ni ük a 3. mel lék let ben meg ha tá ro zott alap ve tõ kö ve tel mé -
nyek nek.

(2) Az al rend sze rek re egy vagy – szük ség ese tén – több
ÁME vo nat ko zik. Egy ÁME több al rend szer re is vo nat -
koz hat.

(3) Az al rend szer nek min den te kin tet ben meg kell fe lel -
nie a rá vo nat ko zó ÁME-nak vagy ÁME-knak, és en nek a
kö ve tel mény nek az al rend szer hasz ná la tá nak tel jes idõ tar -
ta ma alatt ele get kell ten nie.

4.  §

(1) Az ÁME-tõl – be le ért ve a jár mû vek re vo nat ko zó
elõ írásokat is – ab ban az eset ben le het el tér ni, ha

a) az ÁME köz zé té te lé nek idõ pont já ban az új vas út vo -
nal épí té se, vagy a már meg le võ vas út vo nal fel újí tá sa vagy 
kor sze rû sí té se elõ re ha la dott ál la pot ban van, vagy az arra
vo nat ko zó szer zõ dé sek tel je sí té se már meg kez dõ dött;

b) olyan meg lé võ vas út vo nal fel újí tá sá ra vagy kor sze -
rû sí té sé re ke rül sor, amely nek ûr szel vé nye, nyom táv ja, vá -
gány ten gely-tá vol sá ga vagy vil la mos von ta tá si áram rend -
sze re nem egye zik meg a vo nat ko zó ÁME elõ írásaival;

c) a meg lé võ vo nal ter ve zett fel újí tá sa, meg hosszab bí -
tá sa vagy kor sze rû sí té se so rán az ÁME al kal ma zá sa ve -
szé lyez tet né a be ru há zás gaz da sá gos sá gát, il le tõ leg aka dá -
lyoz ná a vas úti rend szer to váb bi ré szé vel tör té nõ za var ta -
lan együtt mû kö dést;

d) bal ese tet vagy ter mé sze ti csa pást köve tõen a vas úti
rend szer gyors hely re ál lí tá sá nak fel té te lei gaz da sá gi vagy
mû sza ki szem pont ból nem te szik le he tõ vé a vo nat ko zó
ÁME tel jes körû vagy rész le ges al kal ma zá sát.

(2) Az ÁME-tõl való el té rés en ge dé lye zé sét – az el té rés
és az el té rés okai nak meg je lö lé sé vel – az en ge délyt kérõ a
Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let nél (a továb biak ban:
KKF) kez de mé nye zi. Az el té rés kez de mé nye zé sé rõl a
KKF ér te sí ti az Eu ró pai Bi zott sá got (a továb biak ban:
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 Bizottság). Az ér te sí tés hez mel lé kel ni kell azt a do ku men -
tu mot, amely is mer te ti azt az ÁME-t vagy an nak azt a ré -
szét, ame lyet nem kí ván nak al kal maz ni, és meg kell je löl ni 
azo kat az elõ írásokat is, ame lye ket he lyet te al kal maz ni ter -
vez nek.

(3) A Bi zott ság dön té se alap ján a KKF ha tá ro za tot hoz
az ÁME-tól való el té rés en ge dé lye zé sé rõl és az en ge dé lye -
zés fel té te le i rõl.

A rendszerelem

5.  §

(1) A rend sze re le met ak kor le het for ga lom ba hoz ni, ha
le he tõ vé te szi a köl csö nös át jár ha tó ság meg va ló sí tá sát a
nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend sze ren be lül,
ugyan ak kor meg fe lel az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek. A
rend sze re le met – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – csak a ter ve zett fel hasz ná lá si te rü le tén le het al kal -
maz ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek
– amennyi ben az arra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek a
rend sze re lem meg fe lel – nem aka dá lyoz hat ják a rend sze -
re lem más, nem vas úti cél ból vagy ha gyo má nyos vas úti
rend szer ben tör té nõ al kal ma zá sát.

(3) E ren de let nek meg fe le lõ rend sze re lem nek a nagy se -
bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer ben tör té nõ fel hasz -
ná lás cél já ból tör té nõ for ga lom ba ho za ta lát a ha tó ság nem
tilt hat ja meg, nem kor lá toz hat ja és nem aka dá lyoz hat ja
meg, így kü lö nö sen nem ír hat elõ olyan el len õr zést, ame -
lyet a meg fe le lõ sé get és al kal maz ha tó sá got meg ál la pí tó
EK-meg fe le lõ sé gi el já rás ke re té ben már el vé gez tek.

6.  §

(1) A 4. mel lék let sze rin ti meg fe le lõ sé get, il let ve al kal -
maz ha tó sá got iga zo ló EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat arra a 
rend sze re lem re vo nat ko zó an ál lít ha tó ki, amely meg fe lel a 
3. mel lék let ben meg ha tá ro zott alap ve tõ kö ve tel mé nyek -
nek.

(2) Amennyi ben a köl csö nös át jár ha tó sá got le he tõ vé
tevõ rend sze re lem re egyéb uni ós irány el vek alap ján meg -
al ko tott jog sza bá lyok ren del ke zé sei is vo nat koz nak, az
EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat az egyéb jog sza bá lyok nak
való meg fe le lést is tar tal maz za.

(3) Min den rend sze re lem nek a vo nat ko zó ÁME-ben
meg ha tá ro zott fel hasz ná lás ra való meg fe le lõ sé gét és al -
kal maz ha tó sá gát a be je len tett szer ve zet az 5. mel lék let
sze rin ti EK-hi te le sí té si el já rás sal vizs gál ja meg, és er rõl a
rend sze re lem hez a 6. mel lék let sze rin ti EK-hi te le sí té si nyi -
lat ko za tot ál lít ki.

(4) A rend sze re lem ab ban az eset ben is meg fe lel az
alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek, ha tel je sí ti a vo nat ko zó
ÁME-ban meg ál la pí tott fel té te le ket vagy az ezek nek meg -
fele lõen ki dol go zott eu ró pai elõ írásokat.

7.  §

(1) Amennyi ben a KKF meg ál la pít ja, hogy az e ren de -
let nek meg fele lõen köz vet le nül vagy köz vet ve al kal ma -
zott eu ró pai elõ írások nem fe lel nek meg az alap ve tõ kö ve -
tel mé nyek nek, ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a köz le ke dé sért 
fe le lõs mi nisz tert (a továb biak ban: mi nisz ter).

(2) Amennyi ben a KKF meg ál la pít ja, hogy az EK-meg -
fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tal ren del ke zõ és for ga lom ba ho zott
rend sze re lem a ren del te tés sze rû hasz ná lat ese tén nem fe lel 
meg az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek, a rend sze re lem al kal -
ma zá si te rü le té nek kor lá to zá sá ra, hasz ná la tá nak be til tá sá -
ra vagy for ga lom ból való ki vo ná sá ra el já rást indít, és ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ja a mi nisz tert.

(3) Amennyi ben a KKF-tõl ka pott tá jé koz ta tás ezt in do -
kol ja, a mi nisz ter ha la dék ta la nul ér te sí ti a Bi zott sá got a
meg ál la pí tá sok ról, a meg tett in téz ke dé sek rõl és a dön tés
in do ka i ról. A (2) be kez dés ben sze rep lõ meg ál la pí tás ról
 szóló tá jé koz ta tás ban meg kell je löl ni, hogy a rendszer -
elem

a) az alap ve tõ kö ve tel mé nyek be nem tar tá sa,
b) az eu ró pai elõ írások nem meg fe le lõ al kal ma zá sa,
c) az eu ró pai elõ írások elég te len vol ta

 miatt nem fe lel meg az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek.

(4) Amennyi ben az ér te sí tés alap ján a Bi zott ság meg ál -
la pít ja a (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dés in do kolt sá gát, azt 
to vább ra is fenn kell tar ta ni.

(5) Ha a Bi zott ság tól ka pott tá jé koz ta tás sze rint az
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti in téz ke dés nem in do kolt,
azt a KKF kö te les ha la dék ta la nul meg szün tet ni.

(6) Amennyi ben egy EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tal
ren del ke zõ rend sze re lem nem fe lel meg e ren de let ben fog -
lal tak nak, a ka pott tá jé koz ta tást köve tõen a KKF ja vas la tot 
tesz az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot ki ál lí tó szer ve zet
mû kö dé sé nek kor lá to zá sá ra vagy vissza vo ná sá ra. Az in -
téz ke dé sek meg té te lé rõl a KKF tá jé koz tat ja a Bi zott sá got
és az EGT-ál la mo kat.

8.  §

(1) A rend sze re lem meg fe le lõ sé gét és al kal maz ha tó sá -
gát iga zo ló EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat ki adá sá nak fel -
té te le ként a gyár tó vagy az EGT-ál la mok te rü le tén le te le -
pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je kö te les al kal maz ni a
vo nat ko zó ÁME-ban elõ írt ren del ke zé se ket.

(2) A rend sze re lem meg fe le lõ sé gé nek és al kal maz ha tó -
sá gá nak meg ál la pí tá sát az a be je len tett szer ve zet kö te les
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el vé gez ni, amely hez a gyár tó vagy az EGT-ál la mok te rü le -
tén le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je a ké rel met be -
nyúj tot ta.

(3) Amennyi ben sem a gyár tó, sem az EGT-ál la mok te -
rü le tén le te le pe dett kép vi se lõ je nem tel je sí tet te az (1) és
(2) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé ge it, úgy azok tel je sí té se
a rend sze re le met for ga lom ba hozó szer ve zet re há rul.
E ren de let szem pont já ból ugyan ezen kö te le zett sé gek ér vé -
nye sek mind azok ra, akik a rend sze re le met vagy azok kü -
lön bö zõ ré sze it össze sze re lik, to váb bá rend sze re le met
gyár ta nak sa ját hasz ná lat ra.

(4) Ha a KKF – az ál ta la vég zett vizs gá lat ered mé nye -
ként – azt ál la pít ja meg, hogy az EK-meg fe le lõ sé gi nyi -
lat ko zat nem fe lel meg az elõ írt fel té te lek nek, kö te le zi a
gyár tót vagy az EGT-ál la mok te rü le tén le te le pe dett
meg ha tal ma zott kép vi se lõ jét, il let ve a (4) be kez dés ben
fog lal tak sze rint a rend sze re le met for ga lom ba hozó
szer ve ze tet, hogy ha tá ro za tá ban meg je lölt ha tár idõ
 lejártáig gon dos kod jon a rend sze re lem meg fe le lõ sé gé -
rõl.

(5) Amennyi ben a jog sér tõ ál la pot a (4) be kez dés ben
fog lalt ha tár idõ le jár ta után is fenn áll, a KKF meg te szi a
rend sze re lem pi a ci for gal ma zá sá nak kor lá to zá sá hoz, meg -
til tá sá hoz, il let ve a pi ac ról való ki vo ná sá hoz szük sé ges in -
téz ke dé se ket.

Alrendszerek

9.  §

(1) A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer
struk tu rá lis al rend sze re vagy an nak ré sze ab ban az eset ben 
he lyez he tõ üzem be és ak kor mû köd tet he tõ, ha ter ve zé se,
ki vi te le zé se és be épí té se olyan mó don tör té nik, amely biz -
to sít ja, hogy a struk tu rá lis al rend szer vagy an nak ré sze a
nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer be tör té nõ be -
il lesz tés so rán meg fe lel jen a rá vo nat ko zó alap ve tõ kö ve -
tel mé nyek nek.

(2) Az al rend sze rek üzem be he lye zé sé nek engedé -
lyezési és üze mel te té sük el len õr zé sé nek ha tó sá gi fel -
ada ta it kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don a
KKF lát ja el.

(3) A KKF a vo nat ko zó ÁME-kben meg ál la pí tott el já rá -
sok al kal ma zá sá val az al rend sze rek üzem be he lye zé se kor
és azt köve tõen leg alább két éven ként el len õr zi, hogy az al -
rend sze rek lé te sí té se és üzem be he lye zé se, üze mel te té se
és kar ban tar tá sa meg fe lel-e a vo nat ko zó alap ve tõ kö ve tel -
mé nyek nek. A 3. mel lék let 1.4.1., 2.2.2. és 2.5.2. pont ja i -
ban meg ha tá ro zott kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek
való meg fe le lés meg ál la pí tá sá hoz a KKF be von ja az ille té -
kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel -
ügye lõ sé get.

(4) Jog sér tõ üze mel te tés nek mi nõ sül, ha az üzem ben
tar tó a vas úti rend szer al rend sze rét ér vé nyes EK-hi te le sí -
té si nyi lat ko zat hi á nyá ban mû köd te ti.

(5) Fel újí tás vagy kor sze rû sí tés ese tén a vas úti szer -
ve zet meg kül di a be ru há zást is mer te tõ do ku men tá ci ót a
KKF-nek, amely az en ge dé lye zés re vo nat ko zó kü lön
jog sza bá lyok és az al kal ma zan dó ÁME-ben fel tün te tett
vég re haj tá si stra té gia figye lembe véte lével dönt ar ról,
hogy a mun kák nagy sá ga szük sé ges sé te szi-e új en ge -
dély ki adá sát az e ren de let alap ján tör té nõ üzem be he -
lye zés hez.

(6) Új en ge dély szük sé ges min den olyan eset ben,
ami kor a ter ve zett mun kák ha tás sal le het nek az érin tett
al rend szer ál ta lá nos biz ton sá gi szint jé re. Ha új en ge -
dély re van szük ség, a KKF ha tá roz za meg, hogy az
ÁME-ket mi lyen mér ték ben kell a pro jekt re al kal maz ni. 
A KKF a dön té sé rõl ér te sí ti a Bi zott sá got és a töb bi
EGT-ál la mot.

Vasúti jármûvek üzembe helyezése
és nyilvántartása

10.  §

(1) A jár mû vek üzem be he lye zé sé nek en ge dé lye zé se -
kor a KKF fe le lõs azért, hogy min den egyes jár mû vet al fa -
nu me ri kus azo no sí tó kód dal lás sa nak el. A kó dot min den
jár mû vön fel kell tün tet ni, és be kell je gyez ni a KKF ál tal
ve ze tett – a 16.  §-ban meg ha tá ro zott – nem ze ti jár mû nyil -
ván tar tás ba (a továb biak ban: nyil ván tar tás).

(2) A nyil ván tar tás nyil vá nos.

(3) A KKF a vas úti jár mû vek üzem be he lye zé sé rõl és
idõ sza kos vizs gá la tá ról  szóló ren de let sze rint en ge dé lyez -
he ti az EGT-n kí vü li or szág ban üzem be he lye zett jár mû -
vek nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ üzem be
he lye zé sét. A KKF meg fe le lõ je lö lés al kal ma zá sá val kö te -
les gon dos kod ni ar ról, hogy ezek a jár mû vek az (1) be kez -
dés sze rin ti nyil ván tar tás ban egy ér tel mû en azo no sít ha tó ak 
le gye nek, és a jár mû vek nek a (4) be kez dés c), d) és
e) pont já ban fel so rolt ada tok a nem ze ti nyil ván tar tás ból le -
hív ha tók le gye nek.

(4) A jár mû nyil ván tar tás nak – az Eu ró pai Vas úti Ügy -
nök ség (a to váb bi ak ban: Ügy nök ség) ál tal meg ha tá ro zott
tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével –
leg alább a kö vet ke zõ in for má ci ó kat kell tar tal maz nia:

a) hi vat ko zást az EK-hi te le sí té si nyi lat ko zat ra és a ki -
bo csá tó szer ve zet re;

b) hi vat ko zást az (1) be kez dés sze rin ti jár mû nyil ván -
tar tás ra;

c) a jár mû tu laj do no sát, il let ve bér lõ jét;
d) a jár mû hasz ná la tá ra vo nat ko zó bár mi lyen kor lá to -

zást;
e) a jár mû kar ban tar tá si ütem ter vé re vo nat ko zó alap ve -

tõ biz ton sá gi ada to kat.

5622 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/74. szám



A strukturális alrendszerre vonatkozó
további szabályok

11.  §

(1) Az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ, a nagy -
se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer ré szét ké pe zõ
struk tu rá lis al rend szer lét re ho zá sa, üzem be he lye zé se és
üze mel te té se nem tilt ha tó meg, nem kor lá toz ha tó és nem
aka dá lyoz ha tó meg. Nem le het elõ ír ni olyan el len õr zést,
ame lyet már el vé gez tek az EK-hi te le sí té si el já rás ré sze -
ként. Ez a ren del ke zés nem men te sít a kü lön jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott en ge dé lyek ki adá sá hoz szük sé ges fel -
té te lek tel je sí té se alól.

(2) A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer azon 
struk tu rá lis al rend sze re te kint he tõ köl csö nö sen át jár ha tó -
nak és a rá vo nat ko zó alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek meg -
felelõnek, ame lyik ren del ke zik EK-hi te le sí té si nyi lat ko -
zat tal.

(3) A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szert al -
ko tó va la mely struk tu rá lis al rend szer köl csö nös át jár ha tó -
sá gá nak EK-hi te le sí té si el já rá sát az erre ki je lölt, be je len -
tett szer ve zet az alap ve tõ kö ve tel mé nyek kel össz hang ban,
a vo nat ko zó ÁME-kra tör té nõ hi vat ko zás sal kö te les el vé -
gez ni.

(4) Az ÁME-k hi á nyá ban, va la mint a 4.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben a KKF el kül di a töb bi
EGT-ál lam és a Bi zott ság ré szé re az al rend szer re vo nat ko -
zó an az alap ve tõ kö ve tel mé nyek tel je sí té sé re al kal ma zott
mû sza ki sza bá lyok jegy zé két. A mû sza ki sza bá lyok jegy -
zé ké nek vál to zá sa ese tén a KKF ér te sí ti az érin tet te ket.

12.  §

(1) Amennyi ben va la mely, e ren de let ha tá lya alá tar to -
zó, vas úti köz le ke dé si te vé keny sé get el lá tó vagy szol gál -
ta tást nyúj tó, to váb bá az ab ban részt ve võ szer ve zet úgy
íté li meg, hogy egy ÁME nem elé gí ti ki tel jes mér ték ben
az alap ve tõ kö ve tel mé nye ket, úgy er rõl a KKF-et kö te les
tá jé koz tat ni.

(2) A KKF meg vizs gál ja a be je len tést, és amennyi ben
meg ál la pít ja an nak meg ala po zott sá gát, a mi nisz ter egyet -
ér té sé vel tá jé koz tat ja a Bi zott sá got.

Az EK-hitelesítési eljárás és az EK-hitelesítési
nyilatkozat

13.  §

(1) A struk tu rá lis al rend szer meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá -
sá ra az al rend szer lét re ho zá sa vagy be szer zé se ér de ké ben
az al rend szer ter ve zõ je, gyár tó ja, ki vi te le zõ je vagy a be -
szer zést vég zõ szer ve zet, il let ve hi va ta los kép vi se lõ je

(a továb biak ban együtt: hi te le sí tés-ké rel me zõ) meg bíz za
az ál ta la ki vá lasz tott be je len tett szer ve ze tet az 5. mel lék -
let ben is mer te tett EK-hi te le sí té si el já rás el vég zé sé vel.

(2) A be je len tett szer ve zet te vé keny sé ge a ter ve zé si sza -
kasz nál kez dõ dik és a tel jes épí té si vagy gyár tá si idõ sza kot 
ma gá ban fog lal va az al rend szer for ga lom ba he lye zé se
elõt ti át vé te lig tart. Te vé keny sé ge ki ter jed to váb bá az al -
rend szer nek az zal a rend szer rel való kap cso ló dá si pont ja i -
ra, amely be az al rend szer be épí tés re ke rül, a vo nat ko zó
ÁME-ban és a 16.  §-ban elõ írt jegy zé kek ben ren del ke zés -
re álló ada tok figye lembe véte lével.

(3) A be je len tett szer ve zet a hi te le sí tés-ké rel me zõ költ -
sé gé re a ter ve zés, az épí tés vagy gyár tás, va la mint az
üzem be he lye zés sza ka sza it (a továb biak ban együtt: lé te sí -
té si sza ka szok) kü lön-kü lön el len õr zi.

(4) A be je len tett szer ve zet va la mennyi lé te sí té si sza -
kasz hoz kap cso ló dó an EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt ál -
lít ki, amely ben ta nú sít ja, hogy az al rend szer meg fe lel
e ren de let ben fog lal tak nak, a vo nat ko zó egyéb elõ -
írásoknak, és üzem be he lyez he tõ. Amennyi ben az elõ írt
fel té te lek nem tel je sül nek, meg ta gad ja a ta nú sít vány ki -
adá sát.

(5) Az EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány alap ján a hi te le sí -
tés-ké rel me zõ EK-hi te le sí té si nyi lat ko za tot ál lít ki, ame -
lyet a (6) be kez dés sze rin ti mû sza ki do ku men tá ci ó val
együtt nyújt be az en ge dé lye zé si el já rás so rán a KKF-nek.

(6) A be je len tett szer ve zet fe le lõs az EK-hi te le sí té si
nyi lat ko za tot kí sé rõ, az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott
mû sza ki do ku men tá ció össze ál lí tá sá ért. A mû sza ki do ku -
men tá ci ó nak tar tal maz nia kell az al rend szer jel lem zõ i re
vo nat ko zó min den szük sé ges do ku men tu mot, to váb bá a
köl csö nös át jár ha tó sá got le he tõ vé tevõ rend sze re le mek
meg fe le lõ sé gét és al kal maz ha tó sá gát iga zo ló va la mennyi
do ku men tu mot, to váb bá a hasz ná la ti fel té te lek re és kor lá -
to zá sok ra, va la mint az idõ sza kos el len õr zés re, be sza bá -
lyo zás ra és kar ban tar tás ra vo nat ko zó uta sí tá so kat.

14.  §

(1) Amennyi ben va la mely, e ren de let ha tá lya alá tar to -
zó, vas úti köz le ke dé si te vé keny sé get el lá tó vagy szol gál -
ta tást nyúj tó, il let ve az ab ban részt ve võ szer ve zet úgy íté li 
meg, hogy a mû sza ki do ku men tá ci ó val ki egé szí tett EK-
hi te le sí té si nyi lat ko zat ha tá lya alá tar to zó struk tu rá lis al -
rend szer nem fe lel meg tel jes mér ték ben en nek a ren de let -
nek, és kü lö nö sen nem fe lel meg az alap ve tõ kö ve tel mé -
nyek nek, a KKF út ján kér he ti to váb bi el len õr zé sek el vég -
zé sét.

(2) A KKF a ké rel met meg vizs gál ja, és amennyi ben azt
meg ala po zott nak tart ja, ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja er rõl a
mi nisz tert. A mi nisz ter egyet ér té se (jó vá ha gyá sa) alap ján
a KKF ér te sí ti a Bi zott sá got meg ál la pí tá sa i ról, a meg tett
in téz ke dé sek rõl és a dön tés in do ka i ról.
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Bejelentett szervezet

15.  §

(1) A rend sze re le mek meg fe le lõ sé gé nek és al kal maz ha -
tó sá gá nak meg ál la pí tá sá ra szol gá ló el já rás, to váb bá a
struk tu rá lis al rend sze rek hi te le sí té si el já rá sá nak el vég zé -
sé ért fe le lõs szer ve zet ki je lö lé sé re a mû sza ki ter mé kek
meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek 
ki je lö lé sé rõl  szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. ren de let, va -
la mint a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len -
õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 4/1999. (II. 24.) GM ren de let elõ írásait kell
meg fele lõen al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett ren de le tek nek, va la -
mint e ren de let ben meg ha tá ro zott egyéb kö ve tel mé nyek -
nek meg fe lelt vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve zet ki -
je lö lé sé rõl és ha tás kö ré rõl a mi nisz ter ér te sí ti a Bi zott sá -
got, va la mint a Bi zott ság tól elõ ze tesen be szer zett azo no sí -
tá si szám ról és a szer ve zet ha tás kö ré rõl az EGT-ál la mo kat.

(3) A jegy zék ben köz zé tett, az EGT va la mely ál la má -
ban mû kö dõ bár mely be je len tett szer ve ze tet a rend sze re le -
mek meg fe le lõ sé gé nek és al kal maz ha tó sá gá nak meg ál la -
pí tá sa és a struk tu rá lis al rend sze rek hi te le sí té si el já rá sa te -
kin te té ben el kell fo gad ni.

(4) A be je len tett szer ve zet – to váb bá an nak ve ze tõ je és
mun ka vi szony ban álló, mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb
jog vi szony, il let ve pol gá ri jogi jog vi szony alap ján mun kát
vég zõ ter mé sze tes és jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok (a to váb bi ak ban együtt: mun -
ka társ) – sem köz vet le nül, sem meg ha tal ma zott kép vi se lõ -
ként nem ve het nek részt a rend sze re le mek vagy az al rend -
sze rek ter ve zé sé ben, elõ ál lí tá sá ban, épí té sé ben, kar ban tar -
tá sá ban vagy üze mel te té sé ben. Ez nem zár ja ki a mû sza ki
in for má ci ók cse ré jét a gyár tó vagy a ter ve zõ, és a be je len -
tett szer ve zet kö zött.

(5) A mun ka társ pár tat lan sá gát biz to sí ta ni kell. Ja va dal -
ma zá sa nem függ het az ál ta la el vég zett el len õr zé sek szá -
má tól vagy ezek ered mé nyé tõl.

(6) A mun ka társ nak az e ren de let ben meg ha tá ro zott te -
vé keny sé gek el lá tá sá hoz szük sé ges

a) szak irá nyú mû sza ki és szak mai kép zett ség gel,
b) az ál ta la vég zett vizs gá la tok ra és el len õr zé sek re vo -

nat ko zó kö ve tel mé nyek is me re té vel,
c) szak mai gya kor lat tal, va la mint
d) az ál ta la vég zett vizs gá la tok és el len õr zé sek hi va ta -

los do ku men tá lá sá ra való jo go sult ság gal és is me re tek kel
kell ren del kez nie.

(7) A be je len tett szer ve zet nek ren del kez nie kell mind -
azok kal az esz kö zök kel és be ren de zé sek kel, ame lyek a
szer ve zet ál tal vég zett vizs gá la tok és el len õr zé sek ma ra -
dék ta lan el vég zé sé hez szük sé ge sek.

(8) A be je len tett szer ve zet nek füg get len nek kell len ni a
rend sze re lem, il let ve al rend szer gyár tó já tól, for gal ma zó já -
tól és an nak üze mel te tõ jé tõl, va la mint az en ge dé lye zõ ha -
tó ság tól. A be je len tett szer ve zet és an nak mun ka tár sa az

el len õr zé se ket szak mai fedd he tet len ség gel és hoz zá ér tés -
sel kö te les vé gez ni, és el kell uta sí ta ni min den olyan nyo -
mást és ösz tön zést – kü lö nö sen a pénz ügyi jel le gû e ket –,
ame lyek be fo lyá sol hat ják dön té sü ket, il let ve el len õr zé sük
ered mé nyét, kü lö nö sen ab ban az eset ben, ha azok kal olya -
nok pró bál koz nak, aki ket az el len õr zés ered mé nye érint.

(9) A mun ka társ kö te les a te vé keny sé gé vel kap cso lat -
ban tu do má sá ra ju tott üz le ti tit kot meg õriz ni.

(10) A be je len tett szer ve zet nek meg fe le lõ kár fe de zet tel
kell ren del kez nie.

(11) Amennyi ben a ki je lö lés fel té te le it nem tel je sí tõ szer -
ve zet tõl a mi nisz ter a jó vá ha gyást vissza von ta, er rõl a Bi -
zott sá got és az EGT-ál la mo kat a KKF út ján tá jé koz tat ni kell.

(12) Amennyi ben a KKF meg ál la pít ja, hogy a más
EGT-ál lam ban mû kö dõ be je len tett szer ve zet nem fe lel
meg a vo nat ko zó elõ írásoknak, er rõl ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja a mi nisz tert. Amennyi ben a KKF-tõl ka pott tá jé -
koz ta tás in do kolt, a mi nisz ter ha la dék ta la nul ér te sí ti a Bi -
zott sá got a meg ál la pí tá sok ról, a meg tett in téz ke dé sek rõl és 
a dön tés in do ka i ról.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

16.  §

A KKF kö te les gon dos kod ni a vas úti pá lya és a vas úti
jár mû vek fõ jel lem zõ it rög zí tõ jegy zé kek el ké szí té sé rõl és
éven kén ti ak tu a li zá lá sá ról. A nyil ván tar tá sok ban fel kell
tün tet ni az egyes al rend sze rek fõ jel lem zõ it és azok vi szo -
nyát a vo nat ko zó ÁME-kban elõ írt jel lem zõk höz. A jegy -
zé ke ket a KKF a hon lap ján te szi köz zé, és er rõl tá jé koz tat -
ja az Ügy nök sé get.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

17.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a nagy se bes sé gû vas úti
rend sze rek köl csö nös át jár ha tó sá gá ról  szóló 9/2002.
(II. 6.) Kö ViM ren de let.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

18.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 96/48/EK irány el ve (1996. jú li us 23.) a
nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer köl csö nös át -
jár ha tó sá gá ról;
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b) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 2004/50/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) a nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas -
úti rend szer köl csö nös át jár ha tó sá gá ról  szóló 96/48/EK ta -
ná csi irány elv és a ha gyo má nyos transz eu ró pai vas úti
rend szer köl csö nös át jár ha tó sá gá ról  szóló 2001/16/EK
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról,
1. cikk.

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

1. melléklet
a 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

A nagysebességû
transzeurópai vasúti rendszer

1. Inf ra struk tú ra

A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer inf ra -
struk tú rá ját a transz eu ró pai köz le ke dé si há ló zat fej lesz té -
sé re vo nat ko zó kö zös sé gi irány mu ta tá sok ról  szóló, 1996.
jú li us 23-i 1692/96/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ha tá -
ro zat ban a transz eu ró pai köz le ke dé si há ló zat vo na la i ra
meg ha tá ro zott inf ra struk tú ra vagy az em lí tett ha tá ro zat fe -
lül vizs gá la ta ered mé nye ként a ha tá ro zat bár mely mó do sí -
tá sá ban fel so rolt inf ra struk tú ra al kot ja.

E ren de let szem pont já ból a nagy se bes sé gû vo na lak
a) vas út vo na lak, ame lye ket leg alább 250 km/h se bes -

ség re épí te nek ki,
b) a nagy se bes sé gû vo na tok köz le ke dé sé re to vább fej -

lesz tett vo na lak, ame lye ket leg alább 200 km/h se bes ség re
ala kí ta nak ki,

c) a nagy se bes sé gû vo na tok köz le ke dé sé re to vább fej -
lesz tett vo na lak, ame lyek a dom bor za ti vi szo nyok, vá ros -
ren de zé si és egyéb kor lá tok  miatt sa já tos jel lem zõk kel bír -
nak, ezért a se bes sé get min den hol a he lyi vi szo nyok hoz
kell iga zí ta ni.

Ez az inf ra struk tú ra ma gá ban fog lal ja a for ga lom irá nyí -
tá si, hely meg ál la pí tá si és na vi gá ci ós rend sze re ket, a nagy -
se bes sé gû vo na la kon tör té nõ sze mély szál lí tá si szol gál ta -
tá so kat tá mo ga tó adat fel dol go zá si és táv köz lé si mû sza ki
lé te sít mé nye ket, ame lyek a há ló zat biz ton sá gos és össze -
han golt üze mel te té sé rõl, va la mint a ha té kony for ga lom irá -
nyí tás ról gon dos kod nak.

2. Jár mû vek

E ren de let szem pont já ból a jár mû vek olyan sze rel vé -
nye ket je len te nek, ame lyek a kö vet ke zõ se bes sé gi fel té te -
le ket tel je sí tik:

a) leg alább 250 km/h se bes ség gel köz le ked nek a kü -
lön le ges konst ruk ci ó jú nagy se bes sé gû vo na la kon, ahol
meg fe le lõ kö rül mé nyek kö zött a 300 km/h-t meg ha la dó
se bes ség is el ér he tõ, vagy

b) leg alább 200 km/h se bes ség gel az 1. c) pont ban
meg ha tá ro zott vo na la kon, ha ez össz hang ban van az
1. c) pont ban meg ha tá ro zott vo na lak ra meg en ge dett se bes -
ség gel.

3. A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer
össze egyez tet he tõ sé ge

A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti szol gál ta tá sok
mi nõ sé gét alap ve tõ en a vas úti pá lya és tar to zé kai, to váb bá
a vas úti üze mi lé te sít mé nyek ál tal al ko tott, a nagy se bes sé -
gû vas úti köz le ke dés le bo nyo lí tá sá ra meg épí tett, il let ve át -
épí tett transz eu ró pai há ló zat, va la mint az ezen tör té nõ
köz le ke dés re ter ve zett jár mû vek (be le ért ve ezek fe dél ze ti
rend sze re le me it is) jel lem zõ i nek össze egyez tet he tõ sé ge
ha tá roz za meg.

2. melléklet
a 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

Alrendszerek

Az al rend sze rek meg ne ve zé se

E ren de let al kal ma zá sá ban a nagy se bes sé gû transz eu ró -
pai vas úti rend szert al ko tó rend szer a kö vet ke zõ al rend sze -
rek re bont ha tó:

a) Struk tu rá lis al rend sze rek
aa) vas úti pá lya és tar to zé kai, to váb bá a vas úti üze -

mi lé te sít mé nyek,
ab) ener gia el lá tás,
ac) el len õr zõ-, irá nyí tó-, jel zõ- és biz to sí tó be ren -

de zé sek,
ad) for gal mi szol gá lat és üzem irá nyí tás,
ae) jár mû vek.

b) Mû kö dé si al rend sze rek
ba) kar ban tar tás,
bb) sze mély szál lí tá si és áru fu va ro zá si te le ma ti kai

al kal ma zá sok.

3. melléklet
a 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

Alapvetõ követelmények

1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

1.1. Biz ton ság

1.1.1. A biz ton ság szem pont já ból kri ti kus rend sze re le -
mek és kü lö nö sen a vas úti sze rel vé nyek moz gá sá ban részt
vevõ rend sze re le mek ter ve zé se, meg épí té se vagy össze -
sze re lé se, to váb bá kar ban tar tá sa és el len õr zé se so rán gon -
dos kod ni kell ar ról, hogy a há ló zat ra elõ írt kö ve tel mé -
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nyek nek meg fele lõen – be le ért ve egyes kor lá to zott üzem -
mó dok ál tal meg ha tá ro zott hely ze te ket is – ga ran tál ja a
biz ton sá got.

1.1.2. A ke rék-sín kap cso lat ra jel lem zõ ér té kek a leg -
na gyobb meg en ge dett se bes ség gel tör té nõ köz le ke dés so -
rán is fe lel je nek meg a fu tás sta bi li tá si kö ve tel mé nyek nek.

1.1.3. A fel hasz nált rend sze re le mek nek el kell visel -
niük min den, az üze mi élet tar ta muk ra meg ha tá ro zott
igény be vé telt. A vé let len hi bák nak a biz ton sá got ve szé -
lyez te tõ kö vet kez mé nye it meg fe le lõ esz kö zök kel kor lá -
toz ni kell.

1.1.4. A vas úti üze mi lé te sít mé nye ket és jár mû ve ket
úgy kell ter vez ni, az épí tés so rán fel hasz nált anya go kat
úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy tûz ese tén kor lá toz zák a tûz
to vább ter je dé sét és a füst, va la mint mér ge zõ gá zok és gõ -
zök ke let ke zé sét, ter je dé sét és ha tá sát.

1.1.5. Az uta sok ál tal ke zelt min den esz közt úgy kell
ki ala kí ta ni, hogy azok ne ve szé lyez tes sék a biz ton sá got
még ak kor sem, ha elõ re lát ha tó fel hasz ná lá suk so rán az
uta sok nem tart ják be a vo nat ko zó uta sí tá so kat.

1.2. Meg bíz ha tó ság és üzem kész ség
A vo na tok moz gá sá ban sze re pet ját szó rög zí tett vagy

moz gó rend sze re le mek el len õr zé sét és kar ban tar tá sát úgy
kell meg szer vez ni, vég re haj ta ni és üte mez ni, hogy a ren -
del te tés sze rû fel té te lek kö zött meg õriz zék mû kö dõ ké pes -
sé gü ket.

1.3. Egész ség vé de lem

1.3.1. A vas úti üze mi lé te sít mé nyek ben és a jár mû vek -
ben ti los olyan anya go kat fel hasz nál ni, ame lyek fel hasz -
ná lá suk mód já nál fog va ve szé lyez tet he tik azon sze mé lyek 
egész sé gét, akik hoz zá juk fér het nek.

1.3.2. A fel hasz nált anya go kat úgy kell ki vá lasz ta ni,
fel dol goz ni és al kal maz ni, hogy – kü lö nö sen tûz ese tén –
a l ehe tõ leg ki sebb le gyen az egész ség re ár tal mas és ve szé -
lyes gõ zök vagy gá zok ki bo csá tá sá nak ve szé lye.

1.4. Kör nye zet vé de lem

1.4.1. A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer
lét re ho zá sá nak és üze mel te té sé nek kör nye zet re gya ko rolt
ká ros ha tá sa it fel kell mér ni, és a rend szer ter ve zé se so rán
a ha tá lyos kö zös sé gi ren del ke zé sek nek meg fele lõen figye -
lembe kell ven ni.

1.4.2. A vo na to kon és az inf ra struk tú rá ban fel hasz nált
anya go kat úgy kell ki vá lasz ta ni, fel dol goz ni és al kal maz -
ni, hogy a le he tõ leg ki sebb le gyen a kör nye zet re ár tal mas
és ve szé lyes gõ zök, il let ve gá zok ki bo csá tá sá nak ve szé lye, 
kü lö nö sen tûz ese tén.

1.5. Mû sza ki össze egyez tet he tõ ség

1.5.1. Az inf ra struk tú ra és a kü lön fé le be ren de zé sek
mû sza ki jel lem zõi le gye nek össze egyez tet he tõ ek egy más -
sal, va la mint a nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend -
szer ben köz le ke dõ vo na tok jel lem zõ i vel.

1.5.2. A jár mû ve ket és az ener gia el lá tó rend sze re ket
úgy kell meg ter vez ni és meg épí te ni, hogy ne za var ják azo -
kat a vas úti be ren de zé se ket, esz kö zö ket, to váb bá köz- és
ma gán há ló za to kat, ame lyek kel elekt ro mág ne ses kap cso -
lat ba ke rül het nek.

Amennyi ben a vas úti há ló zat bi zo nyos sza ka sza in e jel -
lem zõk be tar tá sa ne héz sé gek be üt kö zik, ak kor a jö võ be ni
együtt mû kö dést le he tõ vé tevõ ide ig le nes meg ol dást kell
al kal maz ni.

2. Az al rend sze rek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

2.1. A vas úti pá lya és tar to zé kai, to váb bá a vas úti üze -
mi lé te sít mé nyek

2.1.1. Biz ton ság
Meg fe le lõ in téz ke dé se ket kell ten ni a nagy se bes sé gû

transz eu ró pai vas úti köz le ke dést szol gá ló pá lya lé te sít mé -
nyek hez tör té nõ il le ték te len hoz zá fé rés vagy be ha to lás el -
len.

Gon dos kod ni kell az uta sok, a vas utas mun ka vál la lók, a 
pá lya kö ze lé ben tar tóz ko dók és nagy se bes sé gû transz -
európai vas úti köz le ke dés sel kap cso lat ba ke rü lõ más sze -
mé lyek (a továb biak ban: sze mé lyek) ve szé lyez te té sé nek
kor lá to zá sá ról, kü lö nö sen az ál lo má so kon, a nagy se bes sé -
gû vo na tok át ha la dá sa ese tén.

A sze mé lyek ál tal hoz zá fér he tõ pá lya lé te sít mé nye ket
úgy kell meg ter vez ni és ki ala kí ta ni, hogy a le he tõ leg ki -
sebb mér ték re csök kent sék a sze mé lyek biz ton sá gát ve -
szé lyez te tõ koc ká za to kat.

A hosszú alag utak ban meg fe le lõ in téz ke dé se ket kell
ten ni a kü lön le ges biz ton sá gi kö ve tel mé nyek figye -
lembevétele cél já ból.

2.2. Ener gia el lá tás

2.2.1. Biz ton ság
Az ener gia el lá tó rend sze rek mû kö dé se nem ve szé lyez -

tet he ti sem a nagy se bes sé gû vo na tok, sem a sze mé lyek
biz ton sá gát.

2.2.2. Kör nye zet vé de lem
Az ener gia el lá tó rend sze rek mû kö dé se nem ter hel he ti a

kör nye ze tet a meg en ge dett ha tár ér té ke ken túl.

2.2.3. Mû sza ki össze egyez tet he tõ ség
A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer ben al -

kal ma zott áram el lá tó rend sze rek:
– te gyék le he tõ vé az elõ írt tel je sít mény szin tek el éré sét;
– te gyék le he tõ vé a za var ta lan együtt mû kö dést a jár -

mû vek re sze relt áram sze dõ be ren de zé sek kel.

2.3. El len õr zõ-, irá nyí tó-, jel zõ- és biz to sí tó be ren de -
zé sek

2.3.1. Biz ton ság
A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer ben al -

kal ma zott el len õr zõ-, irá nyí tó-, jel zõ- és biz to sí tó be ren de -
zé sek és el já rá sok te gyék le he tõ vé, hogy a vo na tok a há ló -
zat ra meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen köz -
le ked hes se nek.
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2.3.2. Mû sza ki össze egyez tet he tõ ség
Az össze egyez tet he tõ sé gi kö ve tel mé nyek nek meg fe le -

lõ el len õr zõ-, irá nyí tó-, jel zõ- és biz to sí tó be ren de zé sek be -
ve ze té sét köve tõen lét re ho zott vagy ki fej lesz tett min den új 
vas úti lé te sít ményt és nagy se bes sé gû jár mû vet al kal mas sá
kell ten ni e rend sze rek hasz ná la tá ra.

A jár mû vek ve ze tõ ál lá sán fel sze relt el len õr zõ-, irá nyí -
tó-, jel zõ- és biz to sí tó be ren de zé sek – meg ha tá ro zott fel té -
te lek mel lett – a tel jes nagy se bes sé gû transz eu ró pai rend -
sze ren te gyék le he tõ vé a vo na tok za var ta lan köz le ke dé sét.

2.4. Jár mû vek

2.4.1. Biz ton ság
A jár mû vek és a kö zöt tük levõ kap cso ló ele mek szer ke -

ze tét úgy kell meg ter vez ni, hogy össze üt kö zés, il let ve ki -
sik lás ese tén véd jék az utas te ret és a ve ze tõ fül két.

A vil la mos be ren de zé sek nem ve szé lyez tet he tik el len -
õr zõ-, irá nyí tó-, jel zõ- és biz to sí tó be ren de zé sek biz ton sá -
gát és mû kö dé sét.

A fé ke zés tech ni ká ja és a fé ke zés bõl ere dõ igény be vé tel 
le gyen össz hang ban a vas úti pá lya és tar to zé kai, to váb bá a
vas úti üze mi lé te sít mé nyek jel lem zõ i vel.

Gon dos kod ni kell a fe szült ség alatt levõ rend sze re le -
mek hez tör té nõ hoz zá fé rés meg aka dá lyo zá sá ról a sze mé -
lyek ve szé lyez te té sé nek el ke rü lé se ér de ké ben.

Meg fe le lõ esz kö zök nek kell ren del ke zés re áll ni ah hoz,
hogy az uta sok je lez hes sék a ve szélyt a jár mû ve ze tõ nek
vagy a vo nat sze mély zet nek.

A fel- és le szál lás hoz ren del ke zés re álló aj tó kat olyan
nyi tó és záró rend szer rel kell el lát ni, amellyel sza va tol ha tó 
az uta sok tes ti ép sé ge.

Vész ki já ra to kat kell ki ala kí ta ni és azo kat meg kell je löl ni.
Meg fe le lõ in téz ke dé se ket kell hoz ni a na gyon hosszú

alag utak ese té ben je lent ke zõ kü lön le ges biz ton sá gi kö ve -
tel mé nyek tel je sí té se ér de ké ben.

A vo na to kat meg fe le lõ fény ere jû és élet tar ta mú vész vi -
lá gí tá si rend szer rel kell el lát ni.

A vo na to kat olyan han gos be szé lõ rend szer rel kell fel -
sze rel ni, amely az uta sok szá má ra meg fe le lõ kom mu ni ká -
ci ós esz köz ként szol gál a vo na ton szol gá la tot tel je sí tõ sze -
mély zet tel és a for ga lom irá nyí tás sal.

2.4.2. Meg bíz ha tó ság és ren del ke zés re ál lás
A biz ton ság szem pont já ból alap ve tõ fon tos sá gú be ren -

de zé sek, a fu tó mû, a von ta tá si rend szer és a fék be ren de -
zés, to váb bá az el len õr zõ-, irá nyí tó-, jel zõ- és biz to sí tó be -
ren de zé sek konst ruk ci ó ja te gye le he tõ vé, hogy a vo nat a
to vább ra is üze me lõ be ren de zé se i nek ká ro so dá sa nél kül
foly tat has sa út ját va la mely hiba ese tén.

2.4.3. Mû sza ki össze egyez tet he tõ ség
A vil la mos be ren de zé sek te gyék le he tõ vé a za var ta lan

együtt mû kö dést az el len õr zõ-, irá nyí tó-, jel zõ- és biz to sí -
tó be ren de zé sek kel.

Az áram sze dõ be ren de zé sek jel lem zõi te gyék le he tõ vé
a nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer ben al kal -
ma zott ener gia el lá tó rend sze rek igény be vé te lé vel tör té nõ
za var ta lan köz le ke dést.

A jár mû vek jel lem zõi te gyék le he tõ vé a vo na tok köz le -
ke dé sét min den olyan vo na lon, ame lyen köz le ked tet ni kí -
ván ják azo kat.

2.4.4. El len õr zé sek

A vas úti sze rel vé nye ket adat rög zí tõ be ren de zés sel kell
fel sze rel ni. A be ren de zés ál tal gyûj tött ada to kat és az in -
for má ci ók fel dol go zá sát össz hang ba kell hoz ni.

2.5. Kar ban tar tás

2.5.1. Egész ség vé de lem

A kar ban tar tó lé te sít mé nyek ben al kal ma zott mû sza ki
be ren de zé sek és el já rá sok nem ve szé lyez tet he tik az egész -
sé get és a tes ti ép sé get.

2.5.2. Kör nye zet vé de lem

A kar ban tar tó lé te sít mé nyek ben al kal ma zott mû sza ki
be ren de zé sek és el já rá sok ha tá sa nem ha lad hat ja meg a
köz vet len kör nye zet vo nat ko zá sá ban meg ál la pí tott és
meg en ge dett ha tár ér té ke ket.

2.5.3. Mû sza ki össze egyez tet he tõ ség

A nagy se bes sé gû vo na tok kar ban tar tá sá ra al kal ma zott
be ren de zé sek te gyék le he tõ vé a ren del te té sük nek meg fe -
le lõ biz ton sá gos, egész ség re ár tal mat lan és az er go nó mi ai
kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ hasz ná la tot.

2.6. Kör nye zet

2.6.1. Egész ség vé de lem

A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer mû kö -
dé se nem lép he ti túl a jog sza bály ban meg ha tá ro zott zaj ter -
he lé si szin tet.

2.6.2. Kör nye zet vé de lem

A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer mû kö -
dé se – meg fe le lõ kar ban tar tás ese tén – nem okoz hat a vas -
úti pá lya és tar to zé kai, to váb bá a vas úti üze mi lé te sít mé -
nyek köz vet len kör nye ze té ben vég zett te vé keny ség szem -
pont já ból el fo gad ha tat lan mér té kû ta laj rez gé se ket.

2.7. Mû kö dés

2.7.1. Biz ton ság

A nagy se bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend szer üze mel -
te té sé nek sza bá lya it és a jár mû ve ze tõk, va la mint a vo nat -
sze mély zet ké pe sí té sét össze kell han gol ni a biz ton sá gos
nem zet kö zi köz le ke dés meg va ló sí tá sa ér de ké ben.

A kar ban tar tá si mun kák össze te võ it és a mun kák gya ko -
ri sá gát, a kar ban tar tó sze mély zet szak- és to vább kép zé sét,
va la mint a kar ban tar tó lé te sít mé nyek ben al kal ma zott mi -
nõ ség biz to sí tá si rend szert úgy kell ki ala kí ta ni, hogy sza -
va tol ják a ma gas szin tû üzem biz ton sá got.

2.7.2. Meg bíz ha tó ság és üzem kész ség

Az üze mel te tés és a kar ban tar tás össze han go lá sa, a kar -
ban tar tó sze mély zet meg fe le lõ kép zé se és ké pe sí té se, va -
la mint az üze mel te tõk ál tal lét re ho zott mi nõ ség biz to sí tá si
rend szer ré vén ma gas fokú rend szer biz ton sá got és üzem -
kész sé get kell sza va tol ni.
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2.7.3. Mû sza ki össze egyez tet he tõ ség
A há ló zat üze mel te té sé nek sza bá lya it, va la mint a jár -

mû ve ze tõk, a vo nat sze mély zet, va la mint a for gal mi szol -
gá lat te võk szak kép zett sé gét össze kell han gol ni a nagy se -
bes sé gû transz eu ró pai vas úti rend sze ren tör té nõ ha té kony
üze mel te tés ér de ké ben.

4. melléklet
a 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

A rendszerelemek megfelelõsége
és alkalmazhatósága

EK-megfelelõségi nyilatkozat

1. A rend sze re le mek

Az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat a nagy se bes sé gû
transz eu ró pai vas úti rend sze rek köl csö nös át jár ha tó sá gá -
ban sze re pet ját szó, e ren de let 2.  §-a d) pont já ban meg ha tá -
ro zott rend sze re le mek re vo nat ko zik. A köl csö nös át jár ha -
tó sá got le he tõ vé tevõ rend sze re le mek le het nek:

1.1. Több cé lú rend sze re le mek
Olyan rend sze re le mek, ame lyek nem csak a vas úti rend -

sze rek ben, ha nem más te rü le te ken is al kal maz ha tók;

1.2. Kü lön le ges jel lem zõk kel ren del ke zõ több cé lú
rend sze re le mek

Olyan rend sze re le mek, ame lyek fel hasz ná lá sa nem ki -
zá ró lag a vas úti rend szer re jel lem zõ, de ame lyek nek vas úti 
célú fel hasz ná lás ese tén meg ha tá ro zott tel je sít mény szin tet 
kell el ér ni ük.

1.3. Sa já to san vas úti rend sze re le mek
Olyan rend sze re le mek, ame lye ket ki zá ró lag vas úti al -

kal ma zás ra hasz nál nak.

2. Ha tály

Az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat ha tá lya:
– a be je len tett szer ve zet(ek) azon meg ál la pí tá sá ra ter -

jed ki, amely va la mely el kü lö ní tet ten vizs gált rendszer -
elem ál tal tel je sí ten dõ mû sza ki kö ve tel mény nek való bel -
sõ meg fe le lõ sé gét ér té ke li, vagy

– a be je len tett szer ve zet(ek) ál tal vég zett azon vizs gá -
lat ra ter jed ki, amely va la mely, a vas úti kör nye ze ten be lül
vizs gált rend sze re lem al kal maz ha tó sá gát ér té ke li, kü lö nö -
sen azok ban az ese tek ben, ami kor kap cso ló dá si pon tok is
érin tet tek azok kal az el sõ sor ban funk ci o ná lis jel le gû mû -
sza ki elõ írásokkal össze füg gés ben, ame lye ket el len õriz ni
kell.

A be je len tett szer ve ze tek ál tal a ter ve zé si és a gyár tá si
sza ka szok ban vég zett ér té ke lõ el já rá sok a 93/465/EGK
ha tá ro zat ban elõ írt mo du lok ra épül nek, össz hang ban az
ÁME-kban em lí tett fel té te lek kel.

3. Az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tar tal ma

Az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat a kö vet ke zõ ket tar tal -
maz za:

– hi vat ko zá sok a vo nat ko zó ren de let re,
– a gyár tó cég vagy az EGT-ál la mai te rü le tén le te le pe -

dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek neve és címe (meg
kell adni a cég ke res ke del mi ne vét és tel jes cí mét, meg ha -
tal ma zott kép vi se lõ ese té ben pe dig a gyár tó vagy az össze -
sze re lõ ke res ke del mi ne vét is),

– a rend sze re lem le írá sa (már ka, tí pus stb.),
– a meg fe le lõ ség és az al kal maz ha tó ság meg ál la pí tá sa

ér de ké ben kö ve tett el já rás is mer te té se,
– min den olyan elõ írás, amely nek a rend sze re lem meg -

fe lel, kü lö nö sen a hasz ná lat fel té te le i nek is mer te té se,
– a meg fe le lõ ség és az al kal maz ha tó ság meg ál la pí tása

ér de ké ben le foly ta tott el já rás ba be vont be je len tett szer ve -
zet (szer ve ze tek) neve és címe, to váb bá a vizs gá la ti ta nú -
sít vány dá tu ma, adott eset ben a ta nú sít vány ér vé nyes sé gé -
nek idõ tar ta má val és fel té te le i vel együtt,

– szük ség ese tén hi vat ko zás a vo nat ko zó eu ró pai elõ -
írásra,

– a gyár tó vagy a gyár tó nak az EGT-ál la mok te rü le tén
le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je ne vé ben kö te le -
zett ség vál la lás ra fel ha tal ma zott alá író azo no sí tó ada tai.

Az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot, va la mint a kí sé rõ
do ku men tu mo kat kel te zés sel és alá írás sal kell el lát ni.

Az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot a mû sza ki do ku -
men tá ció nyel vé vel azo nos nyel ven kell ki ál lí ta ni.

5. melléklet
a 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

Az alrendszerek EK-hitelesítési eljárása

1. EK-hi te le sí té si el já rás

Az el já rás so rán egy be je len tett szer ve zet a hi te le sí -
tés-ké rel me zõ meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek ké ré sé re el -
len õr zi és ta nú sít ja, hogy egy al rend szer:

– meg fe lel a vo nat ko zó ren de le tek és uni ós jogi ak tu -
sok elõ írásainak,

– meg fe lel a kap cso ló dó egyéb ren del ke zé sek nek, elõ -
írásoknak és üzem be he lyez he tõ.

2. El len õr zé si sza ka szok

Az al rend sze ren a fo lya mat kö vet ke zõ sza ka szai so rán
kell el len õr zést vég re haj ta ni:

– ál ta lá nos ter ve zés,
– az al rend szer gyár tá sa vagy lé te sí té se, ezen be lül kü -

lö nö sen az épí tõ mér nö ki te vé keny sé gek, a rend sze re le mek 
össze sze re lé se és az ál ta lá nos be ál lí tá sok,

– az al rend szer át vé te li el len õr zé se.
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3. EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány és EK-hi te le sí té si nyi -
lat ko zat

Amennyi ben en nek fel té te lei tel je sül nek, a be je len tett
szer ve zet ki ad ja a hi te le sí tés-ké rel me zõ szá má ra az
EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt. A hi te le sí tés-ké rel me zõ a
ta nú sít vány alap ján ál lít ja ki az EK-hi te le sí té si nyi lat ko za -
tot azon tag ál lam ha tó sá ga szá má ra, amely ben az al rend -
szert al kal maz zák, il let ve mû köd te tik.

4. Mû sza ki do ku men tá ció

A hi te le sí té si nyi lat ko za tot kí sé rõ mû sza ki do ku men tá -
ci ót a kö vet ke zõk sze rint kell el ké szí te ni:

– az inf ra struk tú ra ese té ben: épí té si ter vek, a föld mun -
kák és a meg erõ sí té si mun ká la tok jó vá ha gyá si jegy zõ -
köny vei, be to no zá si vizs gá la ti és el len õr zé si je len té sek,

– más al rend sze rek ese tén: a ki vi te le zés sel meg egye zõ
ál ta lá nos és rész le tes terv raj zok, elekt ro mos kap cso lá si
raj zok és a hid ra u li kus rend szer raj zai, ve zér lõ áram kö ri
áb rák, adat fel dol go zó és au to ma ti kus rend sze rek le írá sa,
üze mel te té si és kar ban tar tá si ké zi köny vek stb.,

– az al rend szer be rend sze re le mek jegy zé ke,

– az EK-meg fe le lõ sé gi vagy al kal maz ha tó sá gi nyi lat -
ko za tok pél dá nya, ame lyek kel a fent em lí tett rend sze re le -
me ket a ren de let 8.  §-a ér tel mé ben el kell lát ni, csa tol va
hoz zá adott eset ben, a vo nat ko zó szá mí tá si fel jegy zé se ket, 
és a kö zös mû sza ki elõ írások alap ján a be je len tett szer ve -
ze tek ál tal el vég zett pró bák ról és vizs gá la tok ról fel vett
jegy zõ köny vek,

– az EK-hi te le sí té sért fe le lõs be je len tett szer ve zet ál tal
ki adott és el len jegy zett iga zo lás, csa tol va azo kat a szá mí -
tá so kat tar tal ma zó fel jegy zé se ket, ame lyek iga zol ják,
hogy az al rend szer meg fe lel en nek a ren de let nek, és rög zí -
ti az eset le ges, az el já rás vég re haj tá sa so rán tett ész re vé te -
le it és vissza nem vont fenn tar tá sa it.

Az iga zo lás hoz csa tol ni kell az ugyan ezen szer ve zet ál -
tal az 5.3. és 5.4. rész ben meg ha tá ro zot tak sze rint el ké szí -
tett el len õr zé si, il let ve vizs gá la ti je len tést is.

5. EK-el len õr zés

5.1. Az EK-el len õr zés azt a célt szol gál ja, hogy az al -
rend szer lé te sí té se so rán a mû sza ki do ku men tá ci ó ban fog -
lalt kö te le zett sé gek tel je sül je nek.

5.2. A gyár tás el len õr zé sét vég zõ be je len tett szer ve zet
ré szé re le he tõ vé kell ten ni az ál lan dó be ju tást az épít ke zé -
sek hely szí né re, a gyár tó üze mek be, a rak tár te rü le tek re és,
ha in do kolt, az elõ re gyár tás és a fo lya mat ba épí tett el len -
õr zés te rü le te i re, to váb bá ál ta lá ban véve min den olyan
hely re, ame lyet a szer ve zet el len õr zé si mun ká ja vég zé sé -
hez szük sé ges nek tart. A hi te le sí tés-ké rel me zõ kö te les el -
kül de ni a be je len tett szer ve zet hez mind azon do ku men tu -
mo kat, ame lyek az el len õr zés hez szük sé ge sek, kü lö nö sen
az al rend szer rel kap cso la tos ki vi te le zé si ter ve ket és mû -
sza ki do ku men tá ci ót.

5.3. Az al rend szer lé te sí té si fo lya ma tá nak ellenõrzé -
séért fe le lõs be je len tett szer ve zet rend sze res idõ kö zön ként 
rész le tes vizs gá la tot vé gez a ren de let ben fog lal tak tel je sí -
té sé nek el len õr zé se cél já ból. Kér he ti, hogy az épí té si mû -
ve le tek bi zo nyos sza ka sza i nál je len le hes sen. Meg ál la pí -
tá sa i ról a szer ve zet vizs gá la ti je len tést ké szít az al rend szer
lé te sí té sé nek fe le lõ sei szá má ra.

5.4. A be je len tett szer ve zet elõ ze tes be je len tés nél kül
is fel ke res he ti a mun ka te rü le tet vagy a gyár tó üze me ket.
Az ilyen lá to ga tá sok ide jén a be je len tett szer ve zet tel jes
vagy rész le ges fe lül vizs gá la tot vé gez het. A ki vi te le zés fe -
le lõ sei szá má ra el len õr zé si, il let ve vizs gá la ti je len tést ad.

6. A be je len tett szer ve zet a 4. pont ban em lí tett tel jes
do ku men tá ci ót át ad ja a hi te le sí tés-ké rel me zõ nek. Ez a do -
ku men tá ció tá maszt ja alá az al rend szer üzem ké pes sé gé -
nek el len õr zé sét vég zõ be je len tett szer ve zet ál tal ki ál lí tott
EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt. A do ku men tá ci ót csa tol ni
kell az EK-hi te le sí té si nyi lat ko zat hoz, ame lyet a hi te le sí -
tés-ké rel me zõ az érin tett tag ál lam ha tó sá gá hoz nyújt be.

A hi te le sí tés-ké rel me zõ a do ku men tá ció egy pél dá nyát
kö te les meg õriz ni az al rend szer tel jes élet tar ta ma alatt.
Ké rés re bár mely más tag ál lam nak el kell kül de ni a do ku -
men tá ció má so la tát.

7. Köz zé té tel

Min den be je len tett szer ve zet kö te les rend sze re sen köz -
zé ten ni a vo nat ko zó in for má ci ó kat a kö vet ke zõk rõl:

– az EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sí tás irán ti ké rel mek,
– ki adott EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít vá nyok,
– el uta sí tott EK-meg fe le lõ sé gi ta nú sít vá nyok.

8. Nyelv

Az EK-hi te le sí té si el já rás sal kap cso la tos dokumentá -
ciókat és a le ve le zést an nak a tag ál lam nak a hi va ta los
nyel vén kell foly tat ni, amely ben a hi te le sí tés-ké rel me zõ
le te le pe dett, vagy az EGT-ál la mok hi va ta los nyel vei kö zül 
a hi te le sí tés-ké rel me zõ ál tal el fo ga dott nyel ven.

6. melléklet
a 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelethez

Az alrendszerekre vonatkozó EK-hitelesítési
nyilatkozat

Az EK-hi te le sí té si nyi lat ko za tot ugyan azon a nyel ven
kell írni, mint a csa tolt mû sza ki do ku men tá ci ót, és a kö vet -
ke zõ ket kell tar tal maz nia:

– hi vat ko zá sok e ren de let re;
– a hi te le sí tés-ké rel me zõ vagy meg ha tal ma zott kép vi -

se lõ je neve és címe;
– az al rend szer rö vid le írá sa;
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– az EK-hi te le sí té si el já rást le foly ta tó be je len tett szer -
ve zet neve és címe;

– hi vat ko zás a mû sza ki do ku men tá ci ó ban ta lál ha tó do -
ku men tu mok ra;

– min den vo nat ko zó át me ne ti vagy vég le ges ren del ke -
zés, amely nek az al rend sze rek meg kell, hogy fe lel jen, és – 
adott eset ben – va la mennyi üze mel te té si kor lá to zás és fel -
té tel;

– az EK-nyi lat ko zat ér vé nyes sé gé nek ide je, ha az kor -
lá to zott idõ tar tam ra ér vé nyes;

– az alá író neve és címe.

 III. rész HATÁROZATOK

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
27/2006. (VI. 21.) 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 a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993.
évi LXXVII. tör vény 61.  § (2) be kez dé sén ala pu ló népi
kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya
és az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té se tár gyá ban ho zott
ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gás alap ján – dr. Ko vács
 Péter al kot mány bí ró kü lön vé le mé nyé vel – 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 
84/2006. (III. 9.) OVB 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.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se alap ján a
84/2006. (III. 9.) OVB ha tá ro zat el len ki fo gást nyúj tot tak

be az Al kot mány bí ró ság hoz, amely ben az in dít vá nyo zó a
ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát és meg sem mi sí té sét kez de mé -
nye zi. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) e ha tá ro za tá ban a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo -
ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény (a továb biak ban:
Nekt.) 61.  § (2) be kez dé sén ala pu ló népi kez de mé nye zés re 
irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sé rõl
dön tött.

Az OVB ha tá ro za tát 2006. már ci us 9-i ülé sén fo gad ta
el, és a Ma gyar Köz löny 29. szá má ban 2006. már ci us
14-én tet te köz zé. A ki fo gást a Ve. 130.  § (1) be kez dé sé -
ben elõ írt ha tár idõn be lül, már ci us 28-án nyúj tot ták be az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.

Az OVB ál tal hi te le sí tett alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés a kö vet ke zõ:

„A ma gyar or szá gi oro szok a nem ze ti és et ni kai ki sebb -
sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény (a továb -
biak ban: Ki sebb sé gi tör vény) 61.  § (2) be kez dé sé nek fel -
ha tal ma zá sa alap ján bi zony sá got kí ván nak ten ni ar ról,
hogy meg fe lel nek a ki sebb sé gi tör vény ben fog lal tak nak.
Ezen ok nál fog va alul írot tak ki je lent jük, hogy az orosz ki -
sebb ség hez tar to zó nak vall juk ma gun kat!”

A ki fo gás ban fog lal tak sze rint az alá írás gyûj tõ íven sze -
rep lõ kér dés hi te le sí té se tör vénysértõ. Az in dít vá nyo zó ál -
lás pont ja sze rint az zal, hogy a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sét a
ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tás ról, va la mint a nem ze -
ti és et ni kai ki sebb sé gek re vo nat ko zó egyes tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXIV. tör vény (a továb biak -
ban: Nektm.) 58.  §-a – 2005. no vem ber 25-i ha tállyal –
mó do sí tot ta, meg vál to zott az OVB ha tás kö re az alá írás -
gyûj tõ ívek hi te le sí té sé re irá nyu ló el já rás ban. A Nekt.
61.  §-ának mó do sí tott (2) be kez dé se az OVB kö te le zett sé -
gé vé te szi azt, hogy a hi te le sí té si el já rás ban ki kér je a
 Magyar Tu do má nyos Aka dé mia (a továb biak ban: MTA)
el nö ké nek ál lás fog la lá sát. Ez zel – az or szá gos nép sza va -
zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör -
vény ben (a továb biak ban: Nsztv.) sza bá lyo zott fel té te le -
ken túl – az OVB kö te le zett sé gé vé vált an nak vizs gá la ta is, 
hogy a ki sebb ség meg fe lel-e a Nekt. 1.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Az OVB tör vényt sér tett az zal,
hogy a hi te le sí té si el já rás so rán nem kér te meg az MTA el -
nö ké nek ál lás fog la lá sát, és el já rá sa so rán nem vizs gál ta,
hogy az orosz ki sebb ség tar tal mi szem pont ból meg fe lel-e
a Nekt. ál tal a ki sebb sé gek kel szem ben tá masz tott kö ve tel -
mé nyek nek. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si 
Iro da ál tal a ki fo gás hoz csa tolt ira tok alap ján meg ál la pí tot -
ta, hogy az MTA el nö ké nek ál lás fog la lá sa 2006. már ci us
7-én meg ér ke zett a BM Köz pon ti Hi va tal Vá lasz tá si Fõ -
osz tá lyá hoz, így az az OVB 2006. már ci us 9-i ülé sén az
OVB tag ja i nak ren del ke zé sé re állt.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek alap ján hoz ta meg ha tá ro za tát:

5630 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/74. szám



1. Az Al kot mány nak a népi kez de mé nye zés re vo nat ko -
zó ren del ke zé sei:

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

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

2. A Nekt. 1.  §-ának ha tá lyos ren del ke zé sei:

„1.  § (1) E tör vény ha tá lya ki ter jed mind azon, a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del ke zõ ma gyar ál -
lam pol gá rok ra, akik ma gu kat va la mely nem ze ti vagy et ni -
kai ki sebb ség hez tar to zó nak te kin tik, va la mint e sze mé -
lyek kö zös sé ge i re.

(2) E tör vény ér tel mé ben nem ze ti és et ni kai ki sebb ség
(a továb biak ban: ki sebb ség) min den olyan, a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén leg alább egy év szá za da ho nos nép cso -
port, amely az ál lam la kos sá ga kö ré ben szám sze rû ki sebb -
ség ben van, tag jai ma gyar ál lam pol gá rok és a la kos ság
töb bi ré szé tõl sa ját nyel ve és kul tú rá ja, ha gyo má nyai kü -
lön böz te tik meg, egy ben olyan össze tar to zás-tu dat ról tesz
bi zony sá got, amely mind ezek meg õr zé sé re, tör té nel mi leg
ki ala kult kö zös sé ge ik ér de ke i nek ki fe je zé sé re és vé del mé -
re irá nyul.”

A Nekt. 61.  §-ának a Nektm. 58.  §-a ál tal mó do sí tott
szö ve ge:

„(1) E tör vény ér tel mé ben Ma gyar or szá gon ho nos nép -
cso port nak mi nõ sül nek: a bol gár, a ci gány, a gö rög, a hor -
vát, a len gyel, a né met, az ör mény, a ro mán, a ru szin, a
szerb, a szlo vák, a szlo vén és az uk rán.

(2) Ha az (1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül to váb bi
ki sebb ség kí ván bi zony sá got ten ni ar ról, hogy meg fe lel az
e tör vény ben fog lalt fel té te lek nek, leg alább 1000, ma gát
e ki sebb ség hez tar to zó vá lasz tó pol gár e tárgy kör ben a népi 
kez de mé nye zés re vo nat ko zó alá írás gyûj tõ íve ket az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké nek nyújt ja be. Az
el já rás so rán az or szá gos nép sza va zás ra és népi kez de mé -
nye zés re vo nat ko zó tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz -
ni az zal, hogy az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az el já rá sa 
so rán kö te les ki kér ni a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el -
nö ké nek ál lás fog la lá sát a tör vényi fel té te lek fenn ál lá sá -
ról.”

3. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vénynek (a továb biak ban:
Nsztv.) a népi kez de mé nye zés re vo nat ko zó sza bá lyai:

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

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

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,

b) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,

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

19.  § A népi kez de mé nye zést – az alá írás gyûj tés nek a
Ve. 118/A.  §-a sze rin ti szü ne te lé se ki vé te lé vel – az alá írás -
gyûj tõ ív hi te le sí té sét kö ve tõ két hó na pon be lül egy szer le -
het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké -
hez. A pót ló lag be nyúj tott, a kez de mé nye zést ki egé szí tõ
alá írá sok ér vény te le nek.

20.  § A népi kez de mé nye zés rõl a 6.  § sze rin ti be je len -
tést kö ve tõ há rom hó na pon be lül dön te ni kell.”

4. 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:

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

„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, il le tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj -
tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos
ha tá ro za tát nyolc na pon be lül a Ma gyar Köz löny ben köz zé 
kell ten ni.”

„118.  § (...)
(3) Va la mennyi alá írás gyûj tõ ívet a nép sza va zás ra ja va -

solt kér dés sel kell kez de ni. Egy alá írás gyûj tõ íven egy kér -
dés sze re pel het. Az alá írá sok nak a kér dés sel azo nos ol da -
lon kell sze re pel ni ük.

(4) Az alá írás gyûj tõ íve ken a sa ját kezû alá írás mel lett
– az alá írás hi te les sé gé nek el len õr zé se cél já ból – fel kell
tün tet ni a kez de mé nye zõ ol vas ha tó csa lá di és utó ne vét,
lak cí mét, va la mint sze mé lyi azo no sí tó ját.

(5) Az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az alá -
írá sá val lát ja el.”

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le 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, il le 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, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
 Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  §-a h) pont ja alap ján a Ve.
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130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb -
ben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té se so rán az Al kot mány nak és az
irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el [63/2002.
(XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot -
mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al kot má -
nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el
[25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

A Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott népi kez -
de mé nye zés a népi kez de mé nye zés nek egy sa já tos ese te,
amely nek anya gi jogi fel té te lei el tér nek az or szá gos népi
kez de mé nye zés nek az Al kot mány ban is meg ál la pí tott ál -
ta lá nos sza bá lya i tól. Eb ben az eset ben a népi kez de mé nye -
zés meg ha tá ro zott cél ra, a Nekt. 61.  § (1) be kez dé sé nek
mó do sí tá sá ra, va la mely nép cso port ki sebb ség ként való el -
is me ré sé re irá nyul. A népi kez de mé nye zés be nyúj tá sá ra
ma gát e ki sebb ség hez tar to zó nak val ló 1000 vá lasz tó pol -
gár jo go sult. A népi kez de mé nye zés sel kap cso la tos el já rá -
si kér dé sek ben az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló tör vény ál ta lá nos ren del ke zé sei az
irány adók.

Az Nsztv. 3.  § (1) be kez dé se alap ján a népi kez de mé -
nye zést tá mo ga tó alá írá so kat csak az alá írás gyûj tõ ív OVB 
ál tal hi te le sí tett min ta pél dá nyá val meg egye zõ alá írás gyûj -
tõ íven le het gyûj te ni. Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá -
nak hi te le sí té se so rán az Nsztv. 17–18.  §-ai alap ján az
OVB azt vizs gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés el dön té se az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zik-e,
az alá írás gyûj tõ ív pon to san és egy ér tel mû en tar tal maz -
za-e a meg tár gya lás ra ja va solt kér dést, a kér dés meg fo gal -
ma zá sa meg fe lel-e a tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek -
nek, maga az alá írás gyûj tõ ív – for ma i lag és tar tal mi lag –
meg fe lel-e a Ve. 118. (3)–(5) be kez dé sé ben elõ írt kö ve tel -
mé nyek nek.

Az OVB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás -
gyûj tõ íven meg tár gya lás ra ja va solt kér dés az Or szág gyû -
lés ha tás kö ré be tar to zik, a kér dés meg fo gal ma zá sa meg fe -
lel az Nsztv. 17.  §-ában sza bá lyo zott kö ve tel mé nyek nek,
az alá írás gyûj tõ ív ele get tesz a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez -
dé se ál tal tá masz tott ala ki elõ írásoknak, ezért az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tet te.

Az OVB ha tá ro za ta el len ki fo gást be nyúj tó nem e tör -
vényi elõ írások meg sér té sé re, ha nem arra ala pí tot ta jog or -
vos la ti ké rel mét, hogy az OVB nem tett ele get a Nekt.
61.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak, nem kér te meg az
MTA el nö ké nek ál lás fog la lá sát és nem vizs gál ta, hogy a
Ma gyar or szá gon élõ orosz nem ze ti sé gû nép cso port meg -
fe lel-e a ki sebb sé gek kel szem ben a Nekt. 1.  § (2) be kez dé -
sé ben tá masz tott kö ve tel mé nyek nek.

Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján te hát – mi -
után az MTA el nö ké nek ál lás fog la lá sát az OVB ki kér te –
ab ban a kér dés ben kel lett ál lást fog lal nia, hogy tör -
vénysértõ-e az OVB ha tá ro za ta a miatt, mert az OVB a hi -
te le sí té si el já rás so rán nem fog lalt ál lást ab ban a kér dés -

ben, hogy fenn áll nak-e a ki sebb ség ként tör té nõ el is me rés
tör vényi fel té te lei.

Az Al kot mány bí ró ság egy ko ráb bi ügy ben már ki fej tet -
te ál lás pont ját arra néz ve, hogy mi ként ér tel me zen dõ az
OVB ha tás kö re a ki sebb ség ként való el is me rés re irá nyu ló
népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se irán -
ti el já rás ban.

A 2/2006. (I. 30.) AB ha tá ro za tá ban (a továb biak ban:
Abh.) meg ál la pí tot ta:

„Az Al kot mány 28/D.  §-a alap ján a népi kez de mé nye -
zés arra irá nyul, hogy az Or szág gyû lés a ha tás kö ré be tar to -
zó kér dést tûz ze na pi rend re, ér dem ben tár gyal ja meg és
dönt sön an nak el fo ga dá sá ról, vagy el ve té sé rõl. ‘A népi
kez de mé nye zés bõl csu pán tör vényhozási kér dés ben való
vita és dön tés kö vet ke zik. Így a népi kez de mé nye zés alá -
írás gyûj tõ ívén sze rep lõ kér dés sel szem ben is mind össze
annyi az el vá rás, hogy tör vényhozási tárgy kör re vo nat koz -
zon.’ [42/2002. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 316,
318.]”

A Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott népi kez -
de mé nye zés bár tárgy kö rét te kint ve kö tött, de az is arra
irá nyul, hogy az Or szág gyû lés a népi kez de mé nye zés ben
fog lalt tör vényhozási kez de mé nye zést tûz ze na pi rend jé re,
tár gyal ja meg, és a népi kez de mé nye zés be je len té sé tõl szá -
mí tott há rom hó na pon be lül a népi kez de mé nye zés tár gyá -
ban hoz zon dön tést. A kez de mé nye zés ben fog lal tak nem
kö tik az Or szág gyû lést. En nek meg fele lõen az alá írás gyûj -
tõ ív hi te le sí té sé re irá nyu ló el já rás ban a népi kez de mé nye -
zés ezen ese té ben sem tá maszt ha tó na gyobb kö ve tel mény
az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés sel szem ben,
mint az, hogy a kér dés nek a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott tör vényhozási kez de mé nye zés re kell irá nyul -
nia. Az OVB-nek az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi -
te le sí té se so rán nem fel ada ta an nak vizs gá la ta, hogy a népi 
kez de mé nye zés tel je sít he tõ sé gé nek tör vényi fel té te lei
fenn áll nak-e. An nak meg íté lé se, hogy az alá írás gyûj tõ ív
alá írói ál tal tett „bi zony ság” meg fe lel-e a Nekt.-ben fog lalt 
fel té te lek nek, fenn áll nak-e a Nekt. 61.  § (1) be kez dé se
mó do sí tá sá nak a Nekt. 1.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té -
te lei, az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zik.” (ABK 2006.
ja nu ár, 6, 8–9.)

Az Abh.-ban fe lül vizs gált OVB ha tá ro zat olyan idõ -
pont ban szü le tett, ami kor a Nektm. még nem lé pett ha tály -
ba. Így e ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró ság nak azt kel lett
vizs gál nia, hogy a Nektm. hatályba lépésével vál to zott-e
– az Abh.-ban ér tel me zett sza bá lyo zás hoz ké pest – az
OVB ha tás kö ré nek ter je del me.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a Nekt. 61.  §
(2) be kez dé sé nek mó do sí tá sa az alá írás gyûj tõ hi te le sí té sé -
re irá nyu ló el já rást nem érin tet te.

A ko ráb bi sza bá lyo zás sze rint az össze gyûj tött alá írá so -
kat az Or szág gyû lés el nö ké hez kel lett be nyúj ta ni és az Or -
szág gyû lés dön té sé nek elõ ké szí té se so rán a Kor mány fel -
ada ta volt a MTA el nö ke ál lás fog la lá sá nak ki ké ré se. (Ez
tör tént a hu nok nem ze ti ki sebb ség ként való el is me ré sé re
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irá nyu ló népi kez de mé nye zés tár gyá ban le foly ta tott el já -
rás ban. Lásd Or szág gyû lé si Nap ló 2005. 217. ülés nap)

A Nektm. annyi ban mó do sí tot ta a 61.  § (2) be kez dé sét,
hogy az alá írá so kat tar tal ma zó alá írás gyûj tõ íve ket nem az
Or szág gyû lés el nö ké hez, ha nem az OVB-hez kell be nyúj -
ta ni, és az OVB el já rá sa so rán kö te les be sze rez ni az MTA
el nö ké nek ál lás fog la lá sát.

A Nekt.-nek ez az új ren del ke zé se pusz tán arra kö te le zi
az OVB-t, hogy sze rez ze be az MTA ál lás fog la lá sát, nem
tar tal maz ren del ke zést arra néz ve, hogy az OVB-nek az el -
já rás mely sza ka szá ban kell meg ke res nie ál lás fog la lás vé -
gett az MTA el nö két. A népi kez de mé nye zés re irá nyu ló
el já rás nak két olyan sza ka sza van, amely ben az OVB elé
ke rül az ügy. Az elsõ sza kasz a népi kez de mé nye zés re irá -
nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se, a má so dik sza kasz az
össze gyûj tött alá írá sok be nyúj tá sa után az alá írá sok el len -
õr zé se és az alá írt alá írás gyûj tõ ívek meg kül dé se az Or -
szág gyû lés nek. A Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé nek má so dik
mon da tá nak szö ve gé bõl nem kö vet ke zik az, hogy az OVB
az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg elõ zõ en kö te les az
MTA el nö ke ál lás fog la lá sá nak ki ké ré sé re, az OVB e kö te -
le zett sé gé nek az össze gyûj tött alá írá sok nak az Or szág gyû -
lés elé ter jesz te sé ig bár mi kor ele get te het. A Nekt. hi vat -
ko zott ren del ke zé se nem tar tal maz uta lást arra néz ve sem,
hogy az alá írás gyûj tõ ív és a kér dés hi te le sí té se so rán az
OVB-nek dön té sét az MTA el nö ké nek ál lás fog la lá sá ra fi -
gye lem mel kell meg hoz nia, nem biz to sít ha tás kört az
OVB-nek arra, hogy az ál lás fog la lás alap ján a Nekt. 1.  §
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sát vizs gál ja.
Az OVB ha tás kö re a népi kez de mé nye zés re irá nyu ló el já -
rás ban tech ni kai jel le gû. Az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé -
nek az a funk ci ó ja, hogy az OVB elõ ze tesen, az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt el len õriz ze, hogy az alá írás gyûj -
tõ ív hi te le sí tés re be nyúj tott min ta pél dá nya meg fe lel-e a
tör vény ben elõ írt ga ran ci á lis kö ve tel mé nyek nek, al kal -
mas-e arra, hogy a meg fe le lõ szá mú alá írás össze gyûj té se
után az Or szág gyû lés népi kez de mé nye zés ként meg tár -
gyal ja azt. A népi kez de mé nye zés tel je sít he tõ sé gé rõl való
dön tés az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zik. A Nekt.
61.  § (2) be kez dé sé nek az in dít vá nyo zó ál tal fel ve tett ér -
tel me zé se – mely sze rint az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se so -
rán az OVB az MTA ál lás fog la lá sa alap ján vizs gál ni kö te -
les azt is, hogy az a nép cso port, amely nek tag jai „bi zony -
ság”-ot kí ván nak ten ni ki sebb ség hez tar to zá suk ról, meg fe -
lel-e a Nekt. 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek – az Or szág gyû lést a népi kez de mé nye zés tár gyá -
ban meg il le tõ dön té si ha tás kör kor lá to zá sát je len te né.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé nek mó do sí tá sa nem vál -
toz tat ta meg az OVB-t az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá -
nak hi te le sí té se so rán meg il le tõ ha tás kör ter je del mét. A
Nekt.-nek a Nektm.-el mó do sí tott 61.  § (2) be kez dé se sem
jo go sít ja fel az OVB-t a Nekt. 1.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lalt fel té te lek vizs gá la tá ra, e ren del ke zés bõl az OVB-nek
csak az a kö te le zett sé ge szár ma zik, hogy az MTA el nö ké -
nek ál lás fog la lá sát be sze rez ze és a népi kez de mé nye zést

az MTA el nö ké nek ál lás fog la lá sá val együtt ter jessze az
Or szág gyû lés elé.

A fen ti e ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság meg -
ál la pí tot ta, hogy az OVB nem kö ve tett el tör vénysértést
ak kor, ami kor a 84/2006. (X. 20.) OVB ha tá ro za tá ban az
MTA el nö ké nek ál lás fog la lá sa alap ján ér dem ben nem
vizs gál ta a Nekt. 1.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek
meg lé tét. A ki fo gás olt OVB ha tá ro zat meg fe lel a Nekt.
61.  § (2) be kez dé sén ala pu ló népi kez de mé nye zés tá mo ga -
tá sá ra kez de mé nye zett alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak
hi te le sí té sé re az Nsztv.-ben sza bá lyo zott tör vényi elõ -
írásoknak, ezért azt hely ben hagy ta.

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

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 334/H/2006.

Dr. Ko vács Pé ter al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Akár csak a 2/2006. (I. 30.) AB ha tá ro zat hoz (ABK
2006. ja nu ár 6.) fû zött kü lön vé le mé nyem ben, a je len ha tá -
ro zat ese té ben is úgy vé lem, hogy a nem ze ti és et ni kai ki -
sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény ben
(a továb biak ban: Nekt.) ne ve sí tett ki sebb sé gek felsoro -
lásának bõ ví té sé re irá nyu ló kez de mé nye zés ese té ben az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az ún. bi zony ság té tel re
vo nat ko zó alá írás gyûj tés kér dé sé nek hi te le sí té se so rán
csak mu ta tis mu tan dis kell al kal maz nia a vá lasz tá si el já -
rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
sza bá lya it. Te kin tet tel arra, hogy a Nekt. mó do sí tá sa be ve -
zet te a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ké nek ál lás -
fog la lá sát a ki sebb ség fo gal ma tör vényi kri té ri u ma i nak
tel je sü lé sé rõl, és mi vel az OVB-nek el já rá sá ban már ren -
del ke zé sé re állt az MTA el nö ké nek az ál lás fog la lá sa ar ról,
hogy bi zo nyo san nem tel je sül az orosz ki sebb ség ese té ben
az ún. egy év szá za dos ma gyar or szá gi je len lét kri té ri u ma,
nyil ván va ló volt, hogy a kez de mé nye zés – az eset leg
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össze gyû lõ alá írá sok da cá ra – sem ve zet het po zi tív dön tés -
re, a kö zös ség ki sebb ség kén ti jogi el is me ré sé re.

Né ze tem sze rint a Nekt. em lí tett mó do sí tá sa kö vet kez -
té ben az OVB ha tás kö ré be tar to zik a tör vényi fel té te lek
fenn ál lá sá nak vizs gá la ta és en nek hi á nyá ban a fel tett kér -
dés hi te le sí té sé nek el uta sí tá sa.

Et tõl füg get len kér dés, hogy az ilyen ter mé sze tû el já rás -
ban az OVB-t a Ve. sze rint meg il le tõ jo go sít vá nyok ter je -
del me kö rü li, is mét lõ dõ vi ták ból (ame lyek kü lön bö zõ in -
ten zi tás sal, de egy ér tel mû en meg je len tek pél dá ul az ún.
„égei ma ke dón”, „hun”, zsi dó ki sebb ség el is me ré sé re irá -
nyu ló kez de mé nye zé sek meg íté lé se kor) a tör vényhozó
mi lyen kö vet kez te tést von le.

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

Az Alkotmánybíróság
28/2006. (VI. 21.) 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 irá nyu ló bí rói kez de mé nye zés 
tár gyá ban – dr. Bi ha ri Mi hály, dr. Bra gyo va And rás,
dr. Hol ló And rás és dr. Pa czo lay Pé ter al kot mány bí rók
kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a há zi or -
vo si mû köd te té si jog meg szer zé sé rõl és vissza vo ná sá ról,
va la mint a há zi or vo si te vé keny ség hez szük sé ges ingó, in -
gat lan va gyon és mû köd te té si jog meg szer zé sé nek hi tel -
fel té te le i rõl  szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. ren de let 3.  §
(1) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta alkot mány elle nes
volt, ezért a Nagy ka ni zsai Vá ro si Bí ró ság elõtt
1.P.20.779/2002 szám alatt fo lya mat ban lévõ ügy ben nem
al kal maz ha tó.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a há zi or -
vo si mû köd te té si jog meg szer zé sé rõl és vissza vo ná sá ról,
va la mint a há zi or vo si te vé keny ség hez szük sé ges ingó, in -
gat lan va gyon és mû köd te té si jog meg szer zé sé nek hi tel -
fel té te le i rõl  szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. ren de let 4.  §
(3) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint a 7.  § (3) be kez dé sé -
nek „és ren del ke zik e ren de let 4.  §-a (3) be kez dé se a) pont -
ja sze rin ti ön kor mány za ti nyi lat ko zat tal vagy elõ szer zõ -

dés sel” mon dat ré sze alkot mány elle nes, ezért eze ket a ren -
del ke zé se ket a ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val meg -
sem mi sí ti.

A meg sem mi sí tést köve tõen a há zi or vo si mû köd te té si
jog meg szer zé sé rõl és vissza vo ná sá ról, va la mint a há zi or -
vo si te vé keny ség hez szük sé ges ingó, in gat lan va gyon és
mû köd te té si jog meg szer zé sé nek hi tel fel té te le i rõl  szóló
18/2000. (II. 25.) Korm. ren de let 7.  § (3) be kez dé se a kö -
vet ke zõ szö veg gel ma rad ha tály ban:

„7.  § (3) A mû köd te té si jo got – in gye ne sen vagy vissz -
ter he sen – csak olyan sze mély ré szé re le het el ide ge ní te ni,
aki nem ren del ke zik mû köd te té si jog gal, de bir to ká ban
van a Ka ma ra ha tá ro za ta ar ról, hogy meg fe lel a mû köd te -
té si jog en ge dé lye zé sé re néz ve jog sza bály ban meg ál la pí -
tott fel té te lek nek.”

3. Az Al kot mány bí ró ság a há zi or vo si mû köd te té si jog
meg szer zé sé rõl és vissza vo ná sá ról, va la mint a há zi or vo si
te vé keny ség hez szük sé ges ingó, in gat lan va gyon és mû -
köd te té si jog meg szer zé sé nek hi tel fel té te le i rõl  szóló
18/2000. (II. 25.) Korm. ren de let 7.  § (2) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyu ló in dít 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 in dít vá nyo zó bíró az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.)
38.  §-ának (1) be kez dé se alap ján – a fo lya mat ban lévõ el -
já rást fel füg geszt ve – kez de mé nyez te, hogy a há zi or vo si
mû köd te té si jog meg szer zé sé rõl és vissza vo ná sá ról, va la -
mint a há zi or vo si te vé keny ség hez szük sé ges ingó, in gat -
lan va gyon és mû köd te té si jog meg szer zé sé nek hi tel fel té -
te le i rõl  szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. ren de let nek (a to -
váb bi ak ban: Vhr.) az adott ügy el bí rá lá sá nál irány adó 3.  §
(1) be kez dé se har ma dik mon da tát, va la mint 7.  §-a (2) be -
kez dé sét az Al kot mány bí ró ság nyil vá nít sa alkot mány elle -
nesnek. In dít vá nyoz ta to váb bá, mond ja ki az Al kot mány -
bí ró ság, hogy az em lí tett ren del ke zé sek nem al kal maz ha -
tók a Nagy ka ni zsai Vá ro si Bí ró ság elõtt 1.P.20.779/2002
szám alatt fo lya mat ban lévõ ügy ben. Az in dít vá nyo zó a
ké re lem alap ja ként az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé sé -
re, 9.  §-ának (1) be kez dé sé re és 13.  §-ának (1) be kez dé sé -
re, va la mint a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény
(a továb biak ban: Jat.) 1.  §-ára hi vat ko zott.

A Vhr. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da tát
2002. áp ri lis 15-i idõ pont tal ha tá lyon kí vül he lyez te a
71/2002. (IV. 12.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Vhrm.) 6.  §-ának (2) be kez dé se. A bí rói kez de mé nye zés -
bõl meg ál la pít ha tó an azon ban az el bí rá lás ra váró ügy ben a 
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Vhr. tá ma dott sza bá lyát a Vhrm. ha tály ba lé pé se elõt ti szö -
ve gé vel kell al kal maz ni. Ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza -
bályt az Al kot mány bí ró ság ak kor vizs gál, ha an nak al kal -
maz ha tó sá gá ról is dön te ni kell (335/B/1990. AB ha tá ro -
zat, ABH 1990, 261, 262.). A je len eset ben a bí rói kez de -
mé nye zés alap ján a jog sza bály nak a ha tá lyon kí vül he lye -
zés elõt ti szö ve ge al kal maz ha tó sá gá ról is dön te ni kell,
ezért az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta az egyéb ként
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály alkotmányos -
ságát.

II.

A ha tá ro zat meg ho za ta lá nál figye lembe vett jog sza bá -
lyok:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:

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

„7.  § (2) A jog al ko tás rend jét tör vény sza bá lyoz za,
amely nek el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi -
se lõk két har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”

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

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

„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 ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi
II. tör vény (a továb biak ban: Öotv.):

„2.  § (1) A há zi or vos ön ál ló or vo si te vé keny sé get – aka -
dá lyoz ta tá sá nak jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese te it ki -
vé ve – csak sze mé lye sen foly tat hat az ön kor mány zat ál tal
meg ha tá ro zott há zi or vo si kör zet ben, a mû köd te té si jo got
en ge dé lye zõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl.

(...)

(4) A mû köd te té si jog jo go sult já nak ha lá la ese tén – egy -
mást kö ve tõ sor rend ben – a mû köd te té si jog foly ta tá sá ra

a) a há zas társ, ille tõ leg

b) az egye nes ági le szár ma zó

jo go sult. A b) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek kö zött a
le szár ma zá si fok ha tá roz za meg a mû köd te té si jog foly ta -
tá sá ra való jo go sult ság sor rend jét.

(...)

(6) Ha a (4) be kez dés alap ján a mû köd te té si jog foly ta -
tá sá ra jo go sult sze mély nem fe lel meg a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel té te lek nek:

– a mû köd te té si jog foly ta tá sá ra irá nyu ló jo gá ról a sor -
rend ben õt kö ve tõ, a jog sza bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ
sze mély ja vá ra le mond hat, ille tõ leg

– a mû köd te té si jo got a ko ráb bi jo go sult ha lá lá tól szá -
mí tott 6 hó na pon be lül in gye ne sen vagy vissz ter he sen el -
ide ge nít he ti.

(7) Ha a mû köd te té si jog el ide ge ní té sé re a (6) be kez dés
alap ján jo go sult sze mély e jo gá val az ott meg je lölt ha tár -
idõn be lül nem él, a mû köd te té si jog meg szû nik.”

„3.  § (7) Fel ha tal ma zást kap
a) a Kor mány, hogy a mû köd te té si jog meg szer zé sé nek 

és vissza vo ná sá nak fel té te le it és ese te it, az en ge dély ki -
adá sá ra ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ szer vet,
a he lyet te sí tés ese te it, va la mint a mû köd te té si jog át en ge -
dé sé re, to váb bá a hi tel nyúj tás fel té te le i re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat,

(...)
ren de let ben meg ha tá roz za.”

3. A Jat. sza bá lyai:
„1.  § (1) A jog al ko tó szer vek a kö vet ke zõ jog sza bá lyo -

kat al kot ják:
a) az Or szág gyû lés tör vényt,
b)
c) a Kor mány ren de le tet,
d) a mi nisz ter el nök és a Kor mány tag ja (a továb biak -

ban együtt: mi nisz ter) ren de le tet,
e)
f) az ön kor mány zat ren de le tet.
(2) E rang sor nak meg fele lõen az ala cso nyabb szin tû

jog sza bály nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû jog sza -
bállyal.”

4. A Vhr. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 2002. áp ri lis 15. elõtt 
ha tá lyos szö ve ge:

„Az Öotv.-ben fog lalt ki vé tel lel ön ál ló há zi or vo si te vé -
keny sé get vé gez ni csak kü lön mû köd te té si en ge dély vagy
ha tó sá gi bi zo nyít vány bir to ká ban le het. En nek meg fele -
lõen a mû köd te té si jog meg szer zé se a jogi elõ fel té te le an -
nak, hogy az ön kor mány zat va la mely or vost há zi or vos -
ként fog lal koz tas son. Ugyan ak kor a mû köd te té si jog en -
ge dé lye zé se nem érin ti az ön kor mány zat nak az egész ség -
ügyi el lá tás ról való gon dos ko dás hoz kap cso ló dó jog kö rét: 
az en ge dély meg adá sa még a mû köd te té si jog el ide ge ní té -
se vagy foly ta tá sa ese tén sem há rít az ön kor mány zat ra a
mû köd te té si jo got meg szer zõ or vos fog lal koz ta tá sá ra vo -
nat ko zó kö te le zett sé get.”

5. A Vhr.-nek a ha tá ro zat ho za tal idõ pont já ban ha tá -
lyos, ala pul vett ren del ke zé sei:

„3.  § (1) Az Öotv.-ben fog lalt ki vé tel lel ön ál ló há zi or -
vo si te vé keny sé get vé gez ni csak kü lön mû köd te té si en ge -
dély vagy ha tó sá gi bi zo nyít vány bir to ká ban le het. En nek
meg fele lõen a mû köd te té si jog meg szer zé se a jogi elõ fel -
té te le an nak, hogy az ön kor mány zat va la mely or vost há zi -
or vos ként fog lal koz tas son.
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(2) Az Öotv.-ben meg ha tá ro zott mû köd te té si en ge dély,
va la mint a ha tó sá gi bi zo nyít vány ki adá sa a Ma gyar Or vo si 
Ka ma ra (a továb biak ban: MOK) me gyei szer ve ze té nek
(a továb biak ban: Ka ma ra) ha tás kö ré be tar to zik.

(3) A Ka ma ra ha tá ro za ta el len be nyúj tott fel leb be zést a
MOK or szá gos ügy in té zõ szer ve bí rál ja el.”

„4.  § (1) A mû köd te té si jo got a Ka ma ra an nak az or vos -
nak en ge dé lye zi, aki há zi or vo si te vé keny ség vég zé sé re a
vo nat ko zó jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint jo go sult, és
meg fe lel a (2)–(3) be kez dés sze rin ti fel té te lek nek.

(2) A mû köd te té si jog ra vo nat ko zó ké re lem hez csa tol ni
kell:

a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott al kal mas sá gi
vizs gá lat ered mé nyé rõl  szóló iga zo lást,

b) az (1) be kez dés ben fog lalt kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sá ról  szóló iga zo lá so kat,
do ku men tu mo kat.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok ira to kon túl me -
nõ en a mû köd te té si jog ra vo nat ko zó ké re lem hez mel lé kel -
ni kell:

a) a mû köd te té si jog el ide ge ní té se ese tén: a mû köd te té -
si jog gal ren del ke zõ há zi or vos és a ké rel me zõ ál tal kö tött
elõ szer zõ dést a mû köd te té si jog át adá sá ról, va la mint az
ön kor mány zat és a ké rel me zõ ál tal kö tött elõ szer zõ dést,
vagy az ön kor mány zat nyi lat ko za tát ar ról, hogy a mû köd -
te té si jog meg szer zé se ese tén a ké rel me zõt há zi or vos ként
kí ván ja fog lal koz tat ni,

b) a mû köd te té si jog foly ta tá sa ese tén: a ké rel me zõ nek a
foly ta tás ra való jo go sult sá gát iga zo ló ok ira to kat, ide ért ve
– több foly ta tás ra jo go sult sze mély ese tén – az Öotv.
2.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott meg ál la po dást is,

c)
d) tar tó san be töl tet len vagy új on nan lé te sí tett há zi or vo -

si kör zet ese tén: az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek
ha tá ro za tát a kör zet tar tó san be töl tet len jel le gé rõl, il let ve
új on nan lé te sí tett há zi or vo si kör zet ese tén az ön kor mány -
zat ren de le tét az új há zi or vo si kör zet ki ala kí tá sá ról.

(4) Az Öotv. 3.  §-a (3) be kez dé se alap ján mû köd te té si
jo got szer zõ há zi or vos nak a ha tó sá gi bi zo nyít vány ki adá sa 
irán ti ké rel mé hez mel lé kel nie kell az Or szá gos Egész ség -
biz to sí tá si Pénz tár iga zo lá sát ar ról, hogy az Öotv. ha tály -
ba lé pé sé nek nap ján há zi or vo si te vé keny sé get leg alább
200 hoz zá be je lent ke zett be teg re ki ter je dõ en lá tott el.”

„5.  § Nem kap hat mû köd te té si jog ra vo nat ko zó en ge -
délyt az a ké rel met be nyúj tó or vos

a) aki mû köd te té si jog gal már ren del ke zik,
b) aki tõl a mû köd te té si jo got az or vo si te vé keny sé ge

gya kor lá sá val össze füg gõ jog sza bály sér tõ ma ga tar tá sa
 miatt vissza von ták, a vissza vo nás tól szá mí tott 5 évig,

c) akit szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt jog -
erõ sen el ítél tek, akit gon dat lan bûn cse lek mény el kö ve té se
 miatt jog erõ sen vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re ítél tek,
vagy akit a fog lal ko zás tól el til tot tak, mind ad dig, amíg
nem men te sül a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok
alól. A bí ró ság az erre vo nat ko zó jog erõs íté le té rõl a Ka -
ma rát ér te sí ti.”

„6.  § A mû köd te té si jog ra vo nat ko zó ha tá ro zat egy-egy
pél dá nyát a mû köd te té si jog jo go sult ján kí vül meg kell
kül de ni az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat (a továb biak ban: ÁNTSZ) Or szá gos Tisz ti or vo si
 Hivatalának (a továb biak ban: ÁNTSZ OTH), az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár nak és a te rü le ti leg ille té kes il -
le ték hi va tal nak.”

„7.  § (1) A mû köd te té si jog jo go sult ja a mû köd te té si jo -
got mint va gyo ni ér té kû jo got az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fe le lõ sze mély nek el ide ge nít he ti.

(2) A mû köd te té si jog nak el ide ge ní tés sel tör té nõ meg -
szer zé sé nél ér te lem sze rû en irány adók a 3–6.  §-ban fog lalt
ren del ke zé sek a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki egé szí -
té sek kel.

(3) A mû köd te té si jo got – in gye ne sen vagy vissz ter he -
sen – csak olyan sze mély ré szé re le het el ide ge ní te ni, aki
nem ren del ke zik mû köd te té si jog gal, de bir to ká ban van a
Ka ma ra ha tá ro za ta ar ról, hogy meg fe lel a mû köd te té si jog
en ge dé lye zé sé re néz ve jog sza bály ban meg ál la pí tott fel té -
te lek nek és ren del ke zik e ren de let 4.  §-a (3) be kez dé se
a) pont ja sze rin ti ön kor mány za ti nyi lat ko zat tal vagy elõ -
szer zõ dés sel.”

III.

1. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint „a Kor mány a
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján meg al ko tott ren de le té ben
túl lé pett a tör vényi fel ha tal ma zá son, a tör vény cél já val el -
len té te sen sza bá lyoz ta a mû köd te té si jog el ide ge ní té sé nek
fel té te le it”.

Az in dít vá nyo zó ki fej ti, hogy a tör vény „a mû köd te té si
jo got olyan sze mély hez kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jog -
ként ha tá roz ta meg, amely el ide ge nít he tõ és foly tat ha tó,
meg ha tá roz ta az el ide ge ní tés fel té te le it is, a mû köd te té si
jog foly ta tá sá ra jo go sult sze mély ese té ben en nek gya kor -
lá sát ha tár idõ höz köt ve, a ha tár idõ el mu lasz tá sa ese té re a
mû köd te té si jog meg szû né sét ki mond va, nyil ván azért,
hogy a jo go sult in do ko lat lan kés le ke dé se az ér té ke sí tés sel
ne ve szé lyez tes se az or vo si el lá tás biz ton sá gát”.

A Vhr. a mû köd te té si jog el ide ge ní té sé nek fel té te lé vé
tet te, hogy a vevõ az ön kor mány zat tal elõ szer zõ dést kös -
sön. Az ön kor mány zat az elõ szer zõ dés meg kö té sét in do -
ko lás nél kül meg ta gad hat ja. Az al kot má nyos sá gi vizs gá la -
tot kez de mé nye zõ bíró sze rint en nek kö vet kez té ben a mû -
köd te té si jog el ide ge ní té se le he tet len né vál hat, mert a ha -
tár idõ le te lik. A mû köd te té si jog el ide ge ní té sé nek et tõl a
fel té tel tõl való füg gõ vé té te le  miatt „a va gyo ni ér té kû jog
lé nye gé ben ki üre se dik, ami a bí ró ság meg íté lé se sze rint a
tu laj don hoz való al kot má nyos jo got is sér ti.”

Az in dít vány meg ala po zott.

2. Az Öotv. 3.  §-a (7) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint
fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy – egye bek mel -
lett – a mû köd te té si jog át en ge dé sé re vo nat ko zó sza bá lyo -
kat meg ha tá roz za.
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A Vhr. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta ki -
mond ta, hogy a mû köd te té si jog el ide ge ní té se vagy foly ta -
tá sa nem há rít az ön kor mány zat ra a mû köd te té si jo got
meg szer zõ or vos fog lal koz ta tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett -
sé get.

A Vhr. 7.  §-ának (2) be kez dé se sze rint a mû köd te té si
jog nak el ide ge ní tés sel tör té nõ meg szer zé se ese tén irány -
adók a 3–6.  §-ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek. A hi vat -
ko zott sza bá lyok ban meg ál la pí tott fel té te lek – egye bek
mel lett – azt je len tik, hogy a mû köd te té si jo got meg sze rez -
ni kí vá nó sze mély nek elõ szer zõ dés ben meg kell ál la pod -
nia az ön kor mány zat tal a mû köd te tés rõl vagy meg kell
kap nia az ön kor mány zat tól egy olyan nyi lat ko za tot, amely 
sze rint a mû köd te té si jog meg szer zé se ese tén az ön kor -
mány zat a kér dé ses sze mélyt há zi or vos ként kí ván ja fog -
lal koz tat ni. Ilyen nyi lat ko zat mel lé ke lé sé vel le het kér ni a
Ma gyar Or vo si Ka ma rá tól a mû köd te té si en ge dély meg -
adá sát és ke rül het sor a mû köd te té si jog el ide ge ní tés sel
tör té nõ meg szer zé sé re. A Vhr. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek
2002-ben ha tá lyon kí vül he lye zett – de a bí rói kez de mé -
nye zés ben hi vat ko zott ügy ben még irány adó – har ma dik
mon da ta és 4.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint
7.  §-ának (3) be kez dé se egy ség ben ér tel mez ve tar tal maz za 
az em lí tett fel té telt.

A Vhr. em lí tett sza bá lyai azt je len tik, hogy a mû köd te -
té si jog el ide ge ní té sé re csak ak kor ke rül het sor, ha a he lyi
ön kor mány zat haj lan dó szer zõ dést köt ni az zal a sze -
méllyel, aki a mû köd te té si jo got meg akar ja sze rez ni. Ez a
fel té tel a mû köd te té si jog foly ta tá sá ra jo go sult sze mé lyek
al kot má nyos vé de lem alá tar to zó va gyo ni ér té kû jo go sult -
sá gá nak gya kor lá sa szem pont já ból lé nye ges kor lá to zást
je lent. Az ese tek egy ré szé ben ez a fel té tel le he tet len né is
te szi a jog gya kor lá sát, mert az Öotv. 2.  §-ának (6) be kez -
dé se alap ján a mû köd te té si jog foly ta tá sá ra jo go sult sze -
mély a mû köd te té si jo got csak kor lá to zott ide ig ide ge nít -
he ti el. Ez a tör vény ben meg ha tá ro zott idõ tar tam a ko ráb bi 
jo go sult ha lá lá tól szá mí tott hat hó nap. Az Öotv. 2.  §-ának
(7) be kez dé se sze rint meg szû nik a mû köd te té si jog, ha a
hat hó na pon be lül nem tör té nik meg az el ide ge ní tés. Az
ese tek egy ré szé ben nem le het sé ges hat hó na pon be lül
olyan jo go sult sze mélyt ta lál ni, aki vel az ön kor mány zat
haj lan dó szer zõd ni; a ha tár idõ el tel te pe dig az Öotv. sze -
rint a jog meg szû né sét von ja maga után. A va gyo ni ér té kû
jog gya kor lá sá ra a tör vény ben meg ha tá ro zott rö vid ha tár -
idõ mel lett a Vhr.-ben meg je lölt fel té tel a jog gya kor lás je -
len tõs kor lá to zá sát, egyes ese tek ben ki zá rá sát je len ti.

3. Az Al kot mány 13.  §-ának (1) be kez dé se ki mond ja a
tu laj don hoz való jog vé del mé nek el vét.

a) Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta a tu laj don hoz való 
jo got alap ve tõ jog ként ré sze sí ti al kot má nyos vé de lem ben
[7/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 22, 25.]. A
17/1992. (III. 30.) AB ha tá ro zat ki mond ta, hogy a tu laj -
don jog al kot má nyos vé del me nem csak a pol gá ri jog ban
meg ha tá ro zott tár gyak ra ter jed ki, ha nem min den va gyo ni
ér té kû jog ra (ABH 1992, 104, 108.).

Az Öotv. 2.  §-ának (3) be kez dé se sze rint a mû köd te té si
jog sze mély hez kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jog, amely jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén el -
ide ge nít he tõ és foly tat ha tó. En nek meg fele lõen a tu laj don -
hoz való jog al kot má nyos vé del me a mû köd te té si jog ra is
ki ter jed.

b) A je len eset ben vizs gált kér dés nél tisz tá zan dó, hogy
a Vhr. ál tal az új on nan lé te sí tett mû köd te té si jog gya kor lá -
sá ra meg ha tá ro zott fel té te lek nem mi nõ sül nek-e olyan
kor lá to zás nak, ame lyek a ko ráb ban nem lé te zõ jog ese té -
ben al kot má nyo san meg en ge dett nek te kint he tõk.

Az Al kot mány bí ró ság a tár sa dal mi tu laj don le bon tá sá -
nak so rán tör té nõ va gyon jut ta tá sok sza bá lyo zá sá val kap -
cso lat ban ki mond ta, hogy a tu laj do ni rend szert át ala kí tó
tör vények a tár sa dal mi tu laj dont in gye ne sen meg szer zõ
sze mé lyek kö zött a tu laj don jog al kot má nyos vé del mé nek
sé rel me nél kül a tár sa dal mi tu laj don ter he it is el oszt hat ják
[16/1991. (IV. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 58, 63.]. Az
ön kor mány za tok nak tör té nõ va gyon jut ta tás ról az Al kot -
mány bí ró ság azt is meg ál la pí tot ta, hogy az ön kor mány za -
tok tu laj don szer zé sé re az Al kot mány nem tar tal maz ren -
del ke zést, a tu laj don jog vé del me csak a már meg szer zett
jo gok ra vo nat ko zik [37/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 238, 243.]. A tu laj don szer zés jog cí me ak kor
két ség te len, ak kor él vez vé del met, ha a tu laj don szer zés és
an nak ter je del me tör vény ál tal ga ran tált (893/B/1994. AB
ha tá ro zat, ABH 1996, 496, 500.).

A mû köd te té si jog tar tal mát és ter je del mét az Öotv.
2.  §-a meg ha tá roz ta. Az 1.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja
a mû köd te té si jog hoz a Ma gyar Or vo si Ka ma rá nak az
ön ál ló or vo si te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dé -
lyét írta elõ fel té tel ként. A Ma gyar Or vo si Ka ma rá ról
 szóló 1994. évi XXVIII. tör vény 2.  §-ának (4) be kez dé -
se azon ban meg ha tá roz ta azo kat a fel té te le ket, ame lyek
az en ge dély hez szük sé ge sek (ka ma rai tag ság, mû kö dé si
nyil ván tar tás ban sze rep lés, jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ki zá ró ok hi á nya). Mind ezek alap ján a mû köd te té si
jog meg szer zé se – a tör vény ben pon to san rög zí tett fel té -
te lek mel lett – tör vény ál tal ga ran tált. Nincs szó te hát
olyan bi zony ta lan tu laj don szer zés rõl, mint a tu laj do ni
rend szer át ala ku lá sa so rán a va gyon jut ta tá sok te kin te té -
ben volt.

c) A 64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro zat ki fej tet te, hogy
az Al kot mány a tu laj don jo got az egyé ni cse lek vé si au to -
nó mia anya gi alap ja ként ré sze sí ti vé de lem ben. A tu laj don -
jog el vo ná sá ra az Al kot mány 13.  § (2) be kez dé se spe ci á lis
ren del ke zést ha tá ro zott meg. E sze rint a ren del ke zés sze -
rint a tu laj don jog tel jes el vo ná sá ra köz ér dek bõl és meg ha -
tá ro zott fel té te lek sze rint nyúj tan dó kár ta la ní tás mel lett
ke rül het sor. A tu laj don jog tár sa dal mi kö tött sé ge szük sé -
ges sé te he ti a tu laj don jog kor lá to zá sát, de a kor lá to zás nál
is figye lembe ve en dõ az ará nyos ság kö ve tel mé nye. Az
ará nyos ság kö ve tel mé nyét sért he ti, ha a kor lá to zás idõ tar -
ta ma nem szá mít ha tó ki. Az ará nyos ság meg kö ve tel he ti a
kár ta la ní tást is (ABH 1993, 373, 379–382.). A tu laj don jog
kor lá to zá sá nál is te kin tet tel kell len ni egy részt az Al kot -
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mány 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben a tu laj don jog el vo ná sá -
ra meg ha tá ro zott fel té te lek re, va la mint 8.  §-ának (2) be -
kez dé sé re is. Mind eb bõl az kö vet ke zik, hogy – más alap jo -
gok kal me ge gye zõ en – a tu laj don jog kor lá to zá sát csak tör -
vény ben le het ki mon da ni. Az Al kot mány bí ró ság gya kor -
la tá ban alap elv, hogy az alap ve tõ jo gok kal való nem min -
den faj ta össze füg gés kö ve te li meg a tör vényi szin tû sza bá -
lyo zást, de „va la mely alap jog tar tal má nak meg ha tá ro zá sa
és lé nye ges ga ran ci á i nak meg ál la pí tá sa csak tör vény ben
tör tén het, tör vény kell to váb bá az alap jog köz vet len és je -
len tõs kor lá to zá sá hoz is” [64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1991, 297, 300.].

4. A fen ti ek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Vhr. 3.  §-a
(1) be kez dé sé nek 2002. áp ri lis 15-ig ha tá lyos har ma dik
mon da ta – a 4.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já val és
7.  §-ának (3) be kez dé sé vel egy ség ben ér tel mez ve – va gyo -
ni ér té kû jog nak olyan kor lá to zá sát mond ta ki, ame lyet
csak tör vény ál la pít ha tott vol na meg az Al kot mány
8.  §-ának (2) be kez dé se és 13.  §-ának (1), il let ve (2) be kez -
dé se, va la mint az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben
ki mon dott jog ál la mi ság kö ve tel mé nye alap ján, figye -
lembe véve 7.  §-ának (2) be kez dé sé re, te kin tet tel a Jat.
1.  §-ának (1) és (2) be kez dé sét is [19/1993. (III. 27.) AB
ha tá ro zat, ABH 1993, 431, 432–433.; 551/B/1993. AB ha -
tá ro zat, ABH 1995, 840, 841–842.].

Az Al kot mány bí ró ság nak ez a ha tá ro za ta nem fog lal ko -
zott az zal a kér dés sel, hogy mi lyen jog vi szony van az ön -
kor mány zat és a mû köd te té si jo got meg szer zõ, il let ve a
mû köd te té si jog gal ren del ke zõ or vos kö zött.

A Vhr. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek idõ köz ben ha tá lyon
kí vül he lye zett har ma dik mon da tá val szo ros kap cso lat -
ban áll a Vhr. 4.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint a 
7.  § (3) be kez dé se „és ren del ke zik e ren de let 4.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti ön kor mány za ti nyi -
lat ko zat tal vagy elõ szer zõ dés sel” mon dat rész nek. Ezért
az Al kot mány bí ró ság a szo ros össze füg gés  miatt az al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tot ezek re a ren del ke zé sek re is
ki ter jesz tet te és meg ál la pí tot ta azok alkot mány elle -
nességét és az Abtv. 43.  §-ának (1) be kez dé se alap ján
eze ket a ren del ke zé se ket a je len ha tá ro zat köz zé té te lé -
nek nap já val meg sem mi sí tet te.

5. A Vhr. 7.  §-ának az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott
(2) be kez dé se csak uta ló sza bályt tar tal maz. A 4.  § (3) be -
kez dé se a) pont já nak meg sem mi sí té se kö vet kez té ben a
7.  § (2) be kez dé se nem von ja maga után – az uta lás ré vén –
alkot mány elle nes sza bá lyok al kal ma zá sát. Ezért az Al kot -
mány bí ró ság – a 4.  § (3) be kez dé se a) pont já nak meg sem -
mi sí té sé re te kin tet tel – a 7.  § (2) be kez dé sét nem ta lál ta
alkot mány elle nesnek, a meg sem mi sí té sé re vo nat ko zó in -
dít ványt el uta sí tot ta.

6. A Vhr. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta
2002. áp ri lis 15-i idõ pont tal ha tá lyát vesz tet te. A bí rói
kez de mé nye zés re in dult, a Nagy ka ni zsai Vá ro si Bí ró ság

elõtt 1.P.20.779/2002 szám alatt fo lya mat ban lévõ ügy re
irány adó sza bály al kot má nyos sá gi vizs gá la tát az ál lan dó
gya kor lat nak meg fe le lõ en az Al kot mány bí ró ság el vé gez -
te. Meg ál la pí tot ta, hogy a már ha tá lyon kí vül he lye zett
ren del ke zés alkot mány elle nes volt és az el já rás fe le i nek
kü lö nö sen fon tos ér de ké re te kin tet tel az Abtv. 43.  §-ának
(4) be kez dé se alap ján ki mond ta, hogy az alkot mány elle -
nes ren del ke zés a fo lya mat ban lévõ ügy ben nem al kal maz -
ha tó.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lé rõl
 szóló ren del ke zés az Abtv. 41.  §-án ala pul.

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

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 373/B/2003.

Dr. Bi ha ri Mi hály al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 1. és
2. pont já val.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek
1–2. pont já ban a há zi or vo si mû köd te té si jog meg szer zé sé -
rõl és vissza vo ná sá ról, va la mint a há zi or vo si te vé keny ség -
hez szük sé ges ingó, in gat lan va gyon és mû köd te té si jog
meg szer zé sé nek hi tel fel té te le i rõl  szóló 18/2000. (II. 25.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.) egyes ren del ke zé -
sei alkot mány elle nességét ál la pít ja meg. E ren del ke zé sek
sze rint a mû köd te té si jog meg szer zé sé nek elõ fel té te le,
hogy a te le pü lé si ön kor mány zat a ké sõb bi jo go sult fog lal -
koz ta tá sá ra vo nat ko zó an nyi lat ko za tot ad jon, il let ve a ké -
sõb bi jo go sult tal elõ szer zõ dést kös sön. A mû köd te té si jog
meg szer zé sé nek e fel té te lét a ha tá ro zat a tu laj don jog kor -
lá to zá sá nak mi nõ sí ti.

Ez zel szem ben meg ál la pít ha tó, hogy az elõ ze tesen ki -
bo csá tott ön kor mány za ti nyi lat ko zat, il let ve elõ szer zõ dés
el sõ sor ban nem kor lá to zást, ha nem biz to sí té kot je lent a
jog szer zõ szá má ra. Ez biz to sít ja õt ar ról, hogy a mû köd te -
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té si jog meg szer zé se után a te le pü lé si ön kor mány zat fog -
lal koz tat ni fog ja, s így élni tud jon a mû köd te té si jo gá val.

A Vhr. 3.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a te le pü lé si ön kor -
mány zat egy ál ta lán nem kö te les a mû köd te té si jog jo go -
sult já nak fog lal koz ta tá sá ra. Esze rint a mû köd te té si jog
meg szer zé se csak „jogi elõ fel té te le an nak, hogy az ön kor -
mány zat va la mely or vost há zi or vos ként fog lal koz tas son”.
A mû köd te té si jog jo go sult já nak a te le pü lé si ön kor mány -
zat dön té sé tõl füg gõ fog lal koz ta tá sa azon ban nem ki zá ró -
lag a Vhr.-bõl ere dõ sza bály. Az ön ál ló or vo si te vé keny -
ség rõl  szóló 2000. évi II. tör vény (a továb biak ban: Öotv.)
1.  § (2) be kez dés c) pont ja alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a
mû köd te té si jog „ön ál ló or vo si te vé keny ség nyúj tá sá ra jo -
go sí tó en ge dély ben fog lalt jog”. Az Öotv. 1.  § (2) be kez -
dés a) pont ja sze rint az ön ál ló or vo si te vé keny ség „a te rü -
le ti el lá tá si kö te le zett ség kö ré ben (...) nyúj tott egész ség -
ügyi el lá tás”. 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 2.  §
c) pont ja sze rint a te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség „az ön kor -
mány zat kö te le zõ fel ada tát ké pe zõ egész ség ügyi alap el lá -
tás kö ré be tar to zó (há zi or vo si, házi gyer mek or vo si, te rü le -
ti vé dõ nõi, fo gá sza ti el lá tás) egész ség ügyi szol gál ta tá sok -
nak az a ré sze, ame lyet az ön kor mány zat, il let ve sa ját in -
téz mé nye vagy más szol gál ta tó út ján biz to sít”. A te le pü lé -
si ön kor mány zat a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990.
évi LXV. tör vény 8.  § (4) be kez dé se alap ján kö te les gon -
dos kod ni az egész ség ügyi alap el lá tás ról. A he lyi ön kor -
mány za tok szá má ra meg ha tá ro zott fel ada tok és ha tás kö -
rök pe dig az al kot má nyo san vé dett au to nó mia ré szét ké pe -
zik. Az Al kot mány 44/A.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rint
ugyan is a he lyi kép vi se lõ tes tü let az ön kor mány za ti ügyek -
ben ön ál ló an dönt het. Mind ezek bõl kö vet ke zik, hogy a te -
le pü lé si ön kor mány zat nak al kot má nyos és tör vényes joga
van arra, hogy az egész ség ügyi alap el lá tás ról való gon dos -
ko dás ke re té ben a mû köd te té si jog jo go sult já nak fog lal -
koz ta tá sá ról sza ba don dönt sön. Ezt az Al kot mány ból és
tör vénybõl szár ma zó ön kor mány za ti jog kört, va gyis a jo -
go sult fog lal koz ta tá sá ról való dön tést mi nõ sí tet te az
 Alkotmánybíróság az al kot má nyos tu laj don jog kor lá to zá -
sá nak, s így sem mi sí tet te meg a Vhr. egyes ren del ke zé se it.
Meg ál la pít ha tó azon ban, hogy a te le pü lé si ön kor mány zat -
nak a tu laj don jog em lí tett kor lá to zá sá hoz való joga a Vhr.
egyes ren del ke zé se i nek meg sem mi sí té sé vel sem szûnt
meg. Leg fel jebb azt – az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta
alap ján – nem a mû köd te té si jog meg szer zé se elõtt, ha nem
azt kö ve tõ en gya ko rol ja a te le pü lé si ön kor mány zat.

A mû köd te té si jog meg szer zé sé hez szük sé ges elõ ze tes
ön kor mány za ti nyi lat ko zat és elõ szer zõ dés alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sa, il let ve meg sem mi sí té se a mû -
köd te té si jog in téz mé nyét tel je sen ki szá mít ha tat lan ná te -
szi. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta alap ján a te le pü lé si
ön kor mány zat már csak a mû köd te té si jog meg szer zé se
után dönt het a jo go sult fog lal koz ta tá sá ról. Elõ for dul hat
ezért, hogy hi á ba szer zi meg va la ki a mû köd te té si jo got, a
te le pü lé si ön kor mány zat tör vényesen meg ta gad hat ja a

fog lal koz ta tá sát. A jo go sult fog lal koz ta tá sa nél kül nem
foly tat ha tó ön ál ló or vo si te vé keny ség, így a jo go sult a mû -
köd te té si jo gát nem tud ja hasz no sí ta ni. Ezért rá kény sze rül
a mû köd te té si jog el adá sá ra. A mû köd te té si jog ön kor -
mány zat tól füg gõ hasz no sí tá sa  miatt bi zony ta lan azon ban, 
hogy egy ál ta lán meg fog ja-e va la ki vá sá rol ni tõle az eset -
leg hasz no sít ha tat lan mû köd te té si jo got? Mind eköz ben,
va gyis a mû köd te té si jog jo go sult ja és a te le pü lé si ön kor -
mány zat kö zöt ti vita alatt, ma gá nak az or vo si te vé keny -
ség nek az el lá tá sa is bi zony ta lan ná vá lik. Hi szen a mû köd -
te té si jog jo go sult ja a te le pü lé si ön kor mány zat  miatt nem
lát hat ja el az or vo si te vé keny sé get, míg a te le pü lé si ön kor -
mány zat a mû köd te té si jog hi á nyá ban más or vost sem fog -
lal koz tat hat. Meg ál la pít ha tó te hát, hogy az Alkotmány -
bíróság ha tá ro za ta nem csak az Al kot mány 2.  § (1) be kez -
dé sé bõl szár ma zó jog biz ton ság kö ve tel mé nyé vel el len té -
tes, ha nem az Al kot mány 70/D.  §-a sze rin ti egész ség hez
való jo got ve szé lyez te tõ hely ze tet okoz.

Mind er re te kin tet tel a mû köd te té si jog meg szer zé sé vel
kap cso la tos elõ ze tes ön kor mány za ti dön tés alkot mány -
elle nességének meg ál la pí tá sá val nem ér tek egyet.

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

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

Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 3. pont já -
ban fog lalt el uta sí tás sal, nem ér tek egyet vi szont az alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sá val a 18/2000. (II. 25.)
Korm. ren de let nek (a továb biak ban: Vhr.) az 1. és 2. pont -
ban el bí rált ren del ke zé se i vel kap cso la to san. Ál lás pon tom
sze rint az in dít ványt e ren del ke zé sek te kin te té ben is el kel -
lett vol na uta sí ta ni.

A ha tá ro zat az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát az -
zal in do kol ja, hogy a Vhr. alkot mány elle nesnek ítélt ren -
del ke zé sei az al kot má nyos tu laj don vé de lem alatt álló mû -
köd te té si jog nak, mint va gyo ni ér té kû jog nak olyan kor lá -
to zá sát mond ták ki, ame lyet csak tör vény ben le he tett vol -
na meg ál la pí ta ni.

Ál lás pon tom sze rint a Vhr.-nek ezek a sza bá lyai a mû -
köd te té si jog nak az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló
2000. évi II. tör vény ben (a továb biak ban: Öotv.) fog lalt
sza bá lya i hoz ké pest nem ál la pí ta nak meg új kor lá to zást.

Az Öotv. 1.  § (2) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban fog -
lalt ren del ke zé sek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy tel jes ér té -
kû, va gyo ni ér té kû jog nak mi nõ sü lõ mû köd te té si jog gal
csak ön ál ló or vo si te vé keny sé get vég zõ, a te rü le ti el lá tá si
kö te le zett ség kö ré ben az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi
CLIV. tör vény sze rint há zi or vo si, házi gyer mek or vo si,
fog or vo si el lá tást nyúj tó or vos ren del kez het.

Az Öotv. e sza bá lyai alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a te -
rü le ti el lá tá si kö te le zett ség a mû köd te té si jog nak tar tal mi
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ele me, azaz a va gyo ni ér té kû jog nak az ön kor mány zat el -
lá tá si fe le lõs sé ge ál tal való kor lá to zott sá ga a tör vé nyen
ala pul.

A ha tá ro zat ál tal alkot mány elle nesnek ítélt sza bá lyok
nem ál la pí ta nak meg a tör vényi elõ írásokhoz ké pest új
kor lá to zást, ha nem a tör vényi sza bá lyok ér vé nye sí té sé nek
mód ját ha tá roz zák meg.

Ezért, amint azt az 508/B/2000. AB ha tá ro zat hoz írott
kü lön vé le mé nyem ben ki fej tet tem az ön kor mány za tok al -
kot má nyos alap jo gai és a tu laj don vé de lem alatt álló va -
gyo ni ér té kû jog össz hang já nak hi á nya ál tal fel ve tett al -
kot má nyos sá gi prob lé mát, az Öotv. ren del ke zé se i nek al -
kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán kel lett vol na el bí rál ni.

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

Dr. Pa czo lay Pé ter al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

1. Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré -
szé nek 1. és 2. pont já ban fog lal tak kal, va gyis az zal, hogy a 
ha tá ro zat az Al kot mány 13.  §-ában sza bá lyo zott tu laj don -
jog kor lá to zá sá nak te kin ti a mû köd te té si jog el ide ge ní té sé -
re, il let ve meg szer zé sé re vo nat ko zó egyes fel té te le ket tar -
tal ma zó sza bá lyo kat, és azo kat – a kor lá to zó nak tar tott
Vhr. jog for rá si szint jé nek elég te len sé gé re hi vat koz va –
alkot mány elle nessé nyil vá nít ja.

Vé le mé nyem sze rint az in dít vány el bí rá lá sa kor ab ból
kell ki in dul ni, hogy a mû köd te té si jo got, mint va gyo ni ér -
té kû jo got az Öotv. hoz ta lét re, és ez zel egy ide jû leg adott a
tör vény fel ha tal ma zást arra, hogy a Kor mány a mû köd te té -
si jog meg szer zé sé nek fel té te le it ren de let ben sza bá lyoz za.

Jól le het az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta az Al kot mány 
tu laj don vé de lem mel kap cso la tos ren del ke zé se it olyan
alap jog nak te kin ti, ame lyet mind az Al kot mány bí ró ság,
mind a bí ró sá gok az egyéb do lo gi jel le gû va gyo ni jo gok
vé del mé re is al kal maz hat nak [17/1992. (III. 30.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1992, 104, 108.], a va gyo ni jo gok ese té ben a
tu laj don vé de lem más ként ér vé nye sül.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta ér tel mé ben a va gyo ni
ér té kû jo gok ese té ben tu laj don vé de lem nek ak kor van he -
lye, ha a jo go sult ság tár gya kel lõ en meg ha tá ro zott, és
maga a jog kel lõ en meg szi lár dult, tény le ge sen jog sza bá -
lyok ál tal el is mert mó don lé te zik. Az Al kot mány bí ró ság
el fo gad ta, hogy a be ve ze tett és gya ko rolt, rend sze res ke re -
sõ te vé keny ség, amely rend sze res jö ve del met biz to sít, az
Al kot mány 13.  § (1) be kez dés sze rint tu laj do ni vé del met
él vez [40/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 282.].

Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor már több ha tá ro za tá -
ban ki fej tet te, hogy az Al kot mány 13.  §-a a már meg szer -
zett tu laj dont ré sze sí ti alap jo gi vé de lem ben, az ál lam nak
nincs kö te le zett sé ge arra, hogy a ma gán sze mélyt tu laj don -
szer zés hez vagy tu laj don él ve ze té hez se gít se [35/1994.

(VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197, 201.;
936/D/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1999, 615, 619.]. Ha son -
ló an dön tött az Al kot mány bí ró ság az ön kor mány za ti tu laj -
don ra vo nat ko zó egyes sza bá lyok alkotmány elle -
nességének vizs gá la ta kor, ami kor ki mond ta, hogy az ön -
kor mány za tok nak nem volt és nincs ala nyi joga arra, hogy
meg ha tá ro zott tu laj do ni tár gya kat vagy a tu laj dont meg ha -
tá ro zott fel té te lek kel sze rez zék meg (1582/B/1990. AB
ha tá ro zat, ABH 1991, 605. 606.).

2. A Vhr.-nek azok a sza bá lyai, ame lyek meg ha tá roz -
zák a mû köd te té si jog, mint va gyo ni ér té kû jog tar tal mát,
nem te kint he tõk kor lá to zás nak az Al kot mány 13.  §-a al -
kal ma zá sá ban.

A mû köd te té si jo got az Öotv. hoz ta lét re. A mû köd te té si 
jog az ön ál ló or vo si te vé keny ség hez ta pad, az adott or vos
sze mé lyes el lá tá si kö te le zett sé gét je le ní ti meg. Az ön ál ló
or vo si te vé keny ség a te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség hez kap -
cso ló dik. Mind az ön ál ló or vo si te vé keny ség, mind a mû -
köd te té si jog olyan új jog in téz mény a te rü le ti el lá tá si kö te -
le zett ség kö ré ben a há zi or vos (házi gyer mek or vos, fog or -
vos) ál tal nyúj tott egész ség ügyi el lá tást il le tõ en, amely nek 
fo gal mát, tar tal mát az Öotv. ha tá roz za meg [1.  § (2) be kez -
dés a) pont].

Ön ál ló or vo si te vé keny ség csak sze mé lye sen foly tat ha -
tó az ön kor mány zat ál tal meg ha tá ro zott há zi or vo si kör zet -
ben, a mû köd te té si jo got en ge dé lye zõ ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé tõl. A mû köd te té si jog alap ján vé gez he tõ ön -
álló or vo si te vé keny ség – tör vény ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – csak a te le pü lé si ön kor mány zat ren de le té ben meg -
ha tá ro zott há zi or vo si kör zet ben foly tat ha tó [Öotv. 2.  §
(1)–(2) be kez dés].

A Vhr. 3.  § (1) be kez dé sé nek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré -
sze 1. pont já ban alkot mány elle nessé nyil vá ní tott har ma dik 
mon da ta az Öotv. em lí tett sza bá lya i ból, a mû köd te té si jog
tör vényi de fi ní ci ó já ból kö vet ke zik: en nek ér tel mé ben a
mû köd te té si jog lét re ho zá sa nem érin ti az ön kor mány za -
tok te rü le ti el lá tá si kö te le zett sé gét; a te rü le ti el lá tá si kö te -
le zett ség kö ré be tar to zó egész ség ügyi szol gál ta tá sok biz -
to sí tá sá nak mi ként jét az érin tett ön kor mány zat jo go sult
meg ha tá roz ni.

A Vhr.-nek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze 2. pont já ban
alkot mány elle nessé nyil vá ní tott sza bá lya i ban sze rep lõ fel -
té te lek bõl az kö vet ke zik, hogy az Öotv. ál tal el kép zelt mû -
köd te té si jog ak kor ide ge nít he tõ el, ha a he lyi ön kor mány -
zat nyi lat ko zik ar ról, hogy a te rü le ti el lá tá si kö te le zett sé ge
kö ré be tar to zó egész ség ügyi szol gál ta tá sok biz to sí tá sát
az zal a sze méllyel kép ze li el, aki a mû köd te té si jo got meg
akar ja sze rez ni. Mint hogy az Öotv. ren del ke zé sei ér tel mé -
ben a mû köd te té si jog az ön ál ló or vo si te vé keny ség hez ta -
pad, az adott or vos sze mé lyes el lá tá si kö te le zett sé gét je le -
ní ti meg, az ön ál ló or vo si te vé keny ség pe dig a te rü le ti el lá -
tá si kö te le zett ség hez kap cso ló dik, a Vhr.-ben meg je le nõ
fel té te lek az Öotv. sze rint lét re ho zott és meg ha tá ro zott tar -
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tal mú mû köd te té si jog jel leg ze tes sé ge i bõl kö vet kez nek,
nem je len tik az al kot má nyos ér te lem ben vett tu laj don jog
kor lá to zá sát.

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

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

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

Az Alkotmánybíróság
29/2006. (VI. 21.) 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 irá nyu ló in dít vá nyok
tár gyá ban – dr. Bi ha ri Mi hály, dr. Hol ló And rás és
dr. Kiss Lász ló al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel –
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság az ön ál ló or vo si te vé keny ség -
rõl  szóló 2000. évi II. tör vény egé sze, va la mint 1.  § (2) be -
kez dé se, 2.  § (3) be kez dé se, (6) be kez dé sé ben a má so dik
mon dat ból „a ko ráb bi jo go sult ha lá lá tól szá mí tott 6 hó na -
pon be lül” szö veg ré sze, (7) be kez dé se, 3.  § (3) be kez dé se,
(6) be kez dé se, va la mint (7) be kez dés a) pont ja alkot mány -
elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá -
nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság el uta sít ja azt az in dít ványt,
amely arra irá nyult, hogy ál la pít son meg mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet azért, mert az ön -
álló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi II. tör vény nem
sza bá lyoz ta a mû köd te té si jog konk rét há zi or vo si kör zet re
vo nat ko zó fenn ál lá sát.

3. Az Al kot mány bí ró ság a há zi or vo si mû köd te té si jog
meg szer zé sé rõl és vissza vo ná sá ról, va la mint a há zi or vo si
te vé keny ség hez szük sé ges ingó, in gat lan va gyon és mû -
köd te té si jog meg szer zé sé nek hi tel fel té te le i rõl  szóló
18/2000. (II. 25.) Korm. ren de let egé sze, va la mint 13.  §
(3) be kez dé se, 14.  § (1) be kez dés b) pont ja, va la mint

(2) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

4. Az Al kot mány bí ró ság a há zi or vo si, házi gyer mek or -
vo si és fog or vo si te vé keny ség rõl  szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM ren de let egé sze, il let ve 1.  §-ának (4) be kez dé se
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz több in dít vány ér ke zett az
ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi II. tör vénnyel 
(a továb biak ban: Öotv.), a há zi or vo si mû köd te té si jog
meg szer zé sé rõl és vissza vo ná sá ról, va la mint a há zi or vo si
te vé keny ség hez szük sé ges ingó, in gat lan va gyon és mû -
köd te té si jog meg szer zé sé nek hi tel fel té te le i rõl  szóló
18/2000. (II. 25.) Korm. ren de let tel (a továb biak ban:
Vhr.), to váb bá a há zi or vo si, házi gyer mek or vo si és fog or -
vo si te vé keny ség rõl  szóló 4/2000. (II. 25.) EüM ren de let -
tel (a továb biak ban: R.) kap cso lat ban.

2. Az egyik in dít vá nyo zó az Öotv. és a Vhr. egé szét,
va la mint az R. 1.  §-ának (3) be kez dé sét tar tot ta alkot -
mány elle nesnek, és kér te ezek nek a sza bá lyok nak a meg -
sem mi sí té sét az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé sé re,
8.  §-ának (2) be kez dé sé re, 13.  §-ának (1) be kez dé sé re,
35.  §-ának (2) be kez dé sé re és 70/A.  §-ának (1) be kez dé sé -
re hi vat koz va. Az in dít vá nyo zó az alkot mány elle nességet
az Öotv. és a Vhr. egyes sza bá lyai te kin te té ben fej ti ki
rész le te sen, de az az ál lás pont ja, hogy egyes ren del ke zé -
sek meg sem mi sí té sé vel nem le het az alkot mány elle -
nességet ki kü szö böl ni, ezért kell az em lí tett jog sza bá lyok
egé szét meg sem mi sí te ni.

a) Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az Al kot mány
2.  §-ának (1) be kez dé sét sér ti az Öotv. és a Vhr. azért, mert 
ren del ke zé se ik nem vi lá go sak és nem egy ér tel mû ek. Így
nem vi lá gos, hogy „a mû köd te té si jog kö tõ dik-e egy konk -
rét há zi or vo si kör zet hez, va gyis csak azok bir to kol hat nak
mû köd te té si jo got, akik vagy egy há zi or vo si kör ze tet el lát -
nak, vagy egy há zi or vo si kör zet el lá tá sá ra szer zõd tet ni kí -
ván ják”. Nem ál la pít ha tó meg az Öotv. 3.  §-a (3) be kez dé -
sé nek pon tos je len té se, „mert a jel zett ren del ke zés nek
olyan tar ta lom is tu laj do nít ha tó, mely sze rint a ha tály ba lé -
pés nap ján há zi or vo si te vé keny sé get vég zõ or vo sok éle tük 
vé gé ig en ge dély nél kül vé gez het nek ilyen te vé keny sé get
füg get le nül at tól, hogy me lyik há zi or vo si kör zet ben vég -
zik mun ká ju kat”. To váb bi bi zony ta lan sá got ta lál az in dít -
vá nyo zó a há zi or vo si te vé keny sé get vég zõ or vos jogi mi -
nõ sí té se te kin te té ben, mert az Öotv. nem ál la pít meg
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ugyan kü lönb sé get a köz al kal ma zot ti és a vál lal ko zói mi -
nõ ség ben te vé keny ke dõ or vos kö zött, de a Vhr. kü lönb sé -
get tesz e két ka te gó ria kö zött. „Ala po san fel te he tõ azon -
ban, hogy a köz al kal ma zot ti stá tusz ese tén a mû köd te té si
jog, mint va gyo ni ér té kû jog nem ér vé nye sül het a vál lal ko -
zói há zi or vo so ké hoz ha son ló ter je de lem ben.”

b) Az in dít vá nyo zó ki fej ti, hogy az Öotv. 3.  §-a (7) be -
kez dé sé nek a) pont ja olyan kér dé sek sza bá lyo zá sá ra adott
fel ha tal ma zást a Kor mány nak, ame lyek a tu laj don hoz való 
jog szem pont já ból ga ran ci á lis je len tõ sé gû ek. En nek a fel -
ha tal ma zás nak az alap ján sza bá lyoz ta a Vhr. 8.  §-a a mû -
köd te té si jog ra vo nat ko zó en ge dély vissza vo ná sát.

A tu laj don hoz való jog in do ko lat lan kor lá to zá sát tar tal -
maz za az in dít vá nyo zó sze rint az Öotv. 3.  §-ának (6) be -
kez dé se, amely 2000. de cem ber 31-ig meg til tot ta a mû -
köd te té si jog el ide ge ní té sét.

Az Öotv. és a Vhr. fel so rolt ren del ke zé sei az in dít vá -
nyo zó sze rint sér tik az Al kot mány 13.  §-ának (1) be kez dé -
sét és egy út tal 8.  §-ának (2) be kez dé sét is.

c) Az Al kot mány 70/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott diszk ri mi ná ció ti lal má val el len té tes az in dít vá -
nyo zó ál lás pont ja sze rint az Öotv. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek
az a ren del ke zé se, amely a te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség
nél kül há zi or vo si te vé keny sé get vég zõ or vo sok szá má ra
nem te szi le he tõ vé a mû köd te té si jog el ide ge nít he tõ sé gét
és foly tat ha tó sá gát. Ugyan ilyen al kot má nyos sá gi ag gályt
vet fel az in dít vá nyo zó az zal a sza bállyal szem ben, amely
sze rint csak 2000. de cem ber 31-ig il le ték men tes az el ide -
ge ní tés.

d) Az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé vel el len té -
tes nek tart ja az in dít vá nyo zó a Vhr. 13.  §-ának (3) be kez -
dé sét, mert ez a sza bály sze rin te nem vet te figye lembe a
he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
(a továb biak ban: Ötv.) 8.  §-ában fog lal ta kat.

e) Az R. 1.  §-ának (3) be kez dé sét az in dít vá nyo zó több -
fé le ala pon is alkot mány elle nesnek tart ja. A tá ma dott ren -
del ke zés sze rin te egy részt ma ga sabb szin tû jog sza bály ba
üt kö zik, más részt a mi nisz ter fel ha tal ma zás nél kül al kot ta
meg a sza bályt, har mad részt nem egy ér tel mû a szöve -
gezés.

3. Egy má sik in dít vá nyo zó az Öotv. 1.  §-ának (2) be -
kez dé sét, 3.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik fran cia be kez -
dé sét, a Vhr. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ját és (2) be -
kez dé sét te kin ti az Al kot mány 70/A.  §-a (1) és (3) be kez -
dé sé vel el len té tes nek. Ezek a sza bá lyok ugyan is kü lönb sé -
get tesz nek a te rü le ti el lá tá si kö te le zett sé gû és ilyen kö te -
le zett ség gel nem ren del ke zõ or vo sok kö zött. Az in dít vá -
nyo zó kér te az em lí tett ren del ke zé sek „vissza me nõ le ges”
ha tá lyú meg sem mi sí té sét. Elsõ be ad vá nyá ban az in dít vá -
nyo zó ál ta lá nos jel leg gel hi vat ko zott az Al kot mány
70/A.  §-ának (2) be kez dé sé re és a 70/B.  § (1) be kez dé sé re
is, de ké sõb bi be ad vá nyá ban az Al kot mány nak eze ket a
ren del ke zé se it az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá nak
alap ja ként már nem em lí tet te.

4. Több in dít vá nyo zó kö zös be ad vány ban kér te:

a) az Öotv. 2.  §-a (3) be kez dé sé bõl a „sze mély hez kap -
cso ló dó va gyo ni ér té kû jog” szö veg rész nek, 2.  §-a (6) be -
kez dé sé ben a má so dik mon dat ból „a ko ráb bi jo go sult ha -
lá lá tól szá mí tott 6 hó na pon be lül” szö veg rész nek, va la -
mint a 2.  § (7) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sét az Al kot -
mány 2.  §-ának (1) be kez dé se (a meg fo gal ma zás ho má -
lyos sá ga, to váb bá a tör vényalkotási el já rás sza bá lya i nak
sú lyos meg sér té se  miatt) és 13.  §-ának (1) be kez dé se alap -
ján,

b) mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
meg ál la pí tá sát és a tör vényalkotó kö te le zé sét arra, hogy
te gyen ele get jog al ko tói fel ada tá nak, mert „az Öotv. sza -
bá lyo zat la nul hagy ja a mû köd te té si jog föld raj zi te rü let hez 
kö tött sé gé nek kér dé sét”, mi vel „en nek hi á nyá ban a tör -
vény ren del ke zé sei nem ér vé nye sül nek a jog biz ton ság kö -
ve tel mé nyé nek meg fele lõen, és sér tik a tu laj don nal való
ren del ke zés jo gát. A tör vényalkotónak sza bá lyoz nia kel -
lett vol na azt is, hogy a mû köd te té si jog ér vé nye sü lé se ho -
gyan érin ti az ön kor mány za ti au to nó mi át. A jog al ko tó nak
ez a mu lasz tá sa sér ti a jog ál la mi ság nak az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott el vét, va la mint a 13.  §
(1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott tu laj don hoz való jo got .”

Az in dít vá nyo zók a tá ma dott jog sza bály meg vál toz ta tá -
sa után elõ ter jesz tett be ad vá nyuk ban ké rel mü ket vál to zat -
la nul fenn tar tot ták.

5. Az Al kot mány bí ró ság az ügye ket – a tár gyi össze -
füg gés re te kin tet tel – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes
ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és
egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro -
zat 28.  § (1) be kez dé se alap ján (ABH 2003, 2065.) egye sí -
tet te, és egy el já rás ban bí rál ta el.

Az in dít vá nyok be adá sát köve tõen a tá ma dott jog sza bá -
lyok több ször mó do sul tak, de az in dít vá nyo zók ál tal alkot -
mány elle nesnek te kin tett ren del ke zé sek a mó do sí tás után
is ha tály ban ma rad tak. Ezért az Al kot mány bí ró ság – ál lan -
dó gya kor la tá nak meg fele lõen – a ha tá ro zat meg ho za ta la -
kor ha tá lyos szö ve get bí rál ta el.

Az in dít vá nyok kal kap cso lat ban kö zöl te ál lás pont ját az
egész ség ügyi mi nisz ter és az igaz ság ügyi mi nisz ter.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyok el bí rá lá sá nál a
kö vet ke zõ jog sza bá lyo kat vet te figye lembe:

1. Az Al kot mány sza bá lyai:

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

„8.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra
és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”
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„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -
hoz való jo got.”

„35.  § (2) A Kor mány a maga fel adat kör ében ren de le te -
ket bo csát ki, és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a mi nisz ter el -
nök írja alá. A Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel 
nem le het el len té tes. A Kor mány ren de le te it a hi va ta los
lap ban ki kell hir det ni.”

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

(...)
(3) A Ma gyar Köz tár sa ság a jog egyen lõ ség meg va ló su -

lá sát az esély egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sét cél zó in téz -
ke dé sek kel is se gí ti.”

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

2. Az Öotv. sza bá lyai:
„1.  § (2) E tör vény al kal ma zá sá ban
a) ön ál ló or vo si te vé keny ség: a te rü le ti el lá tá si kö te le -

zett ség kö ré ben az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV.
tör vény sze rint a há zi or vos, a házi gyer mek or vos, a fog or -
vos (a továb biak ban együtt: há zi or vos) ál tal nyúj tott
egész ség ügyi el lá tás;

b) or vos: a kü lön jog sza bály sze rint ve ze tett alap- és
mû kö dé si nyil ván tar tás ban sze rep lõ or vo si, fog or vo si
szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mély;

c) mû köd te té si jog: a Ma gyar Or vo si Ka ma ra ál tal az
a) pont sze rin ti or vos ré szé re adott ön ál ló or vo si te vé keny -
ség nyúj tá sá ra jo go sí tó en ge dély ben fog lalt jog.”

„2.  § (3) A mû köd te té si jog olyan, sze mély hez kap cso -
ló dó va gyo ni ér té kû jog, amely jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén el ide ge nít he tõ és foly tat -
ha tó.

(4) A mû köd te té si jog jo go sult já nak ha lá la ese tén – egy -
mást kö ve tõ sor rend ben – a mû köd te té si jog foly ta tá sá ra

a) a há zas társ, il le tõ leg
b) az egye nes ági le szár ma zó

jo go sult. A b) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek kö zött a
le szár ma zá si fok ha tá roz za meg a mû köd te té si jog foly ta -
tá sá ra való jo go sult ság sor rend jét.

(...)
(6) Ha a (4) be kez dés alap ján a mû köd te té si jog foly ta -

tá sá ra jo go sult sze mély nem fe lel meg a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel té te lek nek:

– a mû köd te té si jog foly ta tá sá ra irá nyu ló jo gá ról a sor -
rend ben õt kö ve tõ, a jog sza bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ
sze mély ja vá ra le mond hat, il le tõ leg

– a mû köd te té si jo got a ko ráb bi jo go sult ha lá lá tól szá -
mí tott 6 hó na pon be lül in gye ne sen vagy vissz ter he sen el -
ide ge nít he ti.

(7) Ha a mû köd te té si jog el ide ge ní té sé re a (6) be kez dés
alap ján jo go sult sze mély e jo gá val az ott meg je lölt ha tár -
idõn be lül nem él, a mû köd te té si jog meg szû nik.

(...)”
„3.  § (3) Azok ra az or vo sok ra, akik e tör vény ha tály ba -

lé pé sé nek nap ján, bár te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség nél kül,
de leg alább 200 hoz zá juk be je lent ke zett be teg re ki ter je dõ
ér vénnyel lát nak el az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz -
tár ál tal fi nan szí ro zott, az 1.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já -
ban meg ha tá ro zott kör be tar to zó or vo si te vé keny sé get, az
e tör vény ben fog lal ta kat az zal a meg szo rí tás sal kell al kal -
maz ni, hogy

– a mû köd te té si jog ra való jo go sult sá gu kat e tör vény
ha tály ba lé pé sé nek nap já tól szá mí tott 30 na pon be lül iga -
zol ják a Ma gyar Or vo si Ka ma rá nál, to váb bá

– mû köd te té si jo guk szo ro san sze mély hez kap cso ló dó:
az nem ide ge nít he tõ el és nem foly tat ha tó.

(...)
(6) A mû köd te té si jog 2000. de cem ber 31-ig nem ru ház -

ha tó át, ki vé ve, ha a mû köd te té si jog foly ta tá sá ra jo go sult
nem fe lel meg a mû köd te té si jog en ge dé lye zé sé hez szük -
sé ges fel té te lek nek és ezért a 2.  § (3) be kez dé se ér tel mé -
ben kö te les azt el ide ge ní te ni. A mû köd te té si jog el ide ge ní -
té se és foly ta tá sa 2000. de cem ber 31. nap já ig nem esik il -
le ték fi ze té si kö te le zett ség alá.

(7) Fel ha tal ma zást kap
a) a Kor mány, hogy a mû köd te té si jog meg szer zé sé nek

és vissza vo ná sá nak fel té te le it és ese te it, az en ge dély ki adá -
sá ra ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ szer vet, a he -
lyet te sí tés ese te it, va la mint a mû köd te té si jog át en ge dé sé re,
to váb bá a hi tel nyúj tás fel té te le i re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

b) az egész ség ügyi mi nisz ter, hogy a mû köd te té si jog
alap ján vég zett te vé keny ség gya kor lá sá nak és el len õr zé sé -
nek rész le tes szak mai sza bá lya it, to váb bá a he lyet te sí tés re, 
a te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges szak ké pe sí tés re és az 
al kal mas sá gi vizs gá lat ra vo nat ko zó sza bá lyo kat
ren de let ben meg ha tá roz za.”

3. A Ma gyar Or vo si Ka ma rá ról  szóló 1994. évi
XXVIII. tör vény (a továb biak ban: MOKtv.) rendelke -
zései:

„1.  § (1) A Ma gyar Or vo si Ka ma ra (a továb biak ban:
MOK) az or vo sok és fog or vo sok (a továb biak ban: or vo -
sok) ön kor mány zat tal ren del ke zõ szak mai, ér dek kép vi se -
le ti köz tes tü le te.”

„2.  § (1) A MOK
a) az or vo si hi va tás gya kor lá sá val és az or vo si te vé -

keny ség gel össze füg gõ kér dé sek ben kép vi se li és védi az
or vo si kar te kin té lyét, tes tü le te i nek és tag ja i nak ér de ke it,
to váb bá az or vo sok jo ga it, és – kü lön jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – egye di ügyek ben is elõ se -
gí ti ezen jo gok ér vé nye sí té sét;

(...)
f) vé le mé nye zé si jo got gya ko rol
fa) az or vo sok szak mai te vé keny sé gét, anya gi hely ze -

tét köz vet le nül be fo lyá so ló, il le tõ leg va la mennyi, az
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egész ség ügyet egyéb mó don érin tõ jog sza bály meg al ko tá -
sá nál,”

„(2) Az (1) be kez dés f) pont já ban meg je lölt vé le mé -
nye zé si jog kö rök ér vé nye sü lé se ér de ké ben a jog sza bá -
lyok,  illetve egyéb dön té sek elõ ké szí té sé ért fe le lõs szer -
vek, il le tõ leg sze mé lyek kö te le sek

a) a jog sza bá lyok, il let ve dön té sek ter ve ze te it, va la -
mint azok in do ko lá sát vé le mé nye zés re olyan mó don meg -
kül de ni, hogy a MOK-nak vé le mé nye ki ala kí tá sá hoz meg -
fe le lõ idõ és is me ret áll jon ren del ke zé sé re;

b) a MOK vé le mé nyét az elõ ké szí tés so rán mér le gel ni,
il le tõ leg

c) a MOK vé le mé nyé nek fi gyel men kí vül ha gyá sa,
vagy rész le ges figye lembevétele ese tén en nek oka i ról a
dön tés meg ho za ta lá ra, il le tõ leg a jog sza bály meg al ko tá sá -
ra jo go sult sze mélyt, il let ve szer vet, va la mint – a jog sza bá -
lyok és a ve ze tõi meg bí zás sal össze füg gõ mun kál ta tói
dön té sek ki vé te lé vel – a MOK-ot írás ban tá jé koz tat ni;

d) az (1) be kez dés fb)–fc) al pont ja i ban fog lalt, el fo ga -
dott dön té sek rõl, ha tá ro za tok ról a MOK-ot tá jé koz tat ni.”

„(3) A MOK az (1) be kez dés f) pont já ban meg je lölt vé -
le mé nye zé si jog kö rét a vé le ményt kérõ ál tal meg ha tá ro -
zott ha tár idõn be lül gya ko rol ja, il le tõ leg – a (2) be kez dés
a) pont já ban fog lalt kö ve tel mé nyek nek meg nem fe le lõ
ha tár idõ tû zé se ese tén – a ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ en ja -
vas la tot te het an nak meg hosszab bí tá sá ra. Amennyi ben a
MOK a ren del ke zé sé re álló ha tár idõn be lül vé le mé nye zé si 
jo gát nem gya ko rol ja, il let ve nem kéri a ha tár idõ meg -
hosszab bí tá sát, a jog sza bá lyok, il let ve egyéb dön té sek elõ -
ké szí té sé ért fe le lõs szer vek vagy sze mé lyek a MOK vé le -
mé nyé nek hi á nyá ban is kez de mé nyez he tik a dön tés meg -
ho za ta lát, il let ve a jog sza bály ki adá sát. Nem hosszab bít -
ha tó meg a MOK vé le mé nye zé si jo gá nak gya kor lá sá ra
ren del ke zés re álló ha tár idõ oly mó don, hogy a meg -
hosszab bí tás a dön tés meg ho za ta lá ra jo go sult szerv te kin -
te té ben a dön tés ho za tal kü lön tör vény sze rin ti el já rá si ha -
tár ide jé nek el mu lasz tá sát ered mé nyez ze.”

4. Az Ötv. hi vat ko zott ren del ke zé sei:
„8.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat fel ada ta a he lyi

köz szol gál ta tá sok kö ré ben kü lö nö sen: a te le pü lés fej lesz -
tés, a te le pü lés ren de zés, az épí tett és ter mé sze ti kör nye zet
vé del me, a la kás gaz dál ko dás, a víz ren de zés és a csa pa dék -
víz el ve ze tés, a csa tor ná zás, a köz te me tõ fenn tar tá sa, a he -
lyi köz utak és köz te rü le tek fenn tar tá sa, he lyi tö meg köz le -
ke dés, a köz tisz ta ság és te le pü lés tisz ta ság biz to sí tá sa;
gon dos ko dás a he lyi tûz vé de lem rõl, köz biz ton ság he lyi
fel ada ta i ról; köz re mû kö dés a he lyi ener gia szol gál ta tás -
ban, a fog lal koz ta tás meg ol dá sá ban; az óvo dá ról, az alap -
fo kú ne ve lés rõl, ok ta tás ról, az egész ség ügyi, a szo ci á lis el -
lá tás ról, va la mint a gyer mek és if jú sá gi fel ada tok ról való
gon dos ko dás; a kö zös sé gi tér biz to sí tá sa; köz mû ve lõ dé si,
tu do má nyos, mû vé sze ti te vé keny ség, sport tá mo ga tá sa; a
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo gai ér vé nye sí té sé nek a
biz to sí tá sa; az egész sé ges élet mód kö zös sé gi fel té te le i nek
elõ se gí té se.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt fel ada tok ban a te le pü lé si 
ön kor mány zat maga ha tá roz za meg – a la kos ság igé nyei
alap ján, anya gi le he tõ sé ge i tõl füg gõ en –, mely fel ada to -
kat, mi lyen mér ték ben és mó don lát el.”

5. A Vhr. tá ma dott sza bá lyai:
„13.  § (3) Az e ren de let ha tály ba lé pé se nap ját köve tõen

gaz dál ko dó szer ve zet tel vagy ma gán or vos sal az Öotv.
1.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott ön ál ló 
or vo si te vé keny ség re kö tött szer zõ dés ese tén a szer zõ dés
leg rö vi debb idõ tar ta ma 5 év [Ptk. 226.  § (1) be kez dés].”

„14.  § (1) Az Öotv. alap ján szer zett mû köd te té si jog jo -
go sult ja a mû köd te té si jog gya kor lá sá hoz szük sé ges, az
ön kor mány zat tu laj do ná ban álló or vo si ren de lõ, amennyi -
ben az or vo si la kás az or vo si ren de lõ vel egy be épí tett, úgy
az or vo si la kás, to váb bá gép, mû szer meg vá sár lá sá hoz – a
hi tel in té zet tel kö tött köl csön szer zõ dés alap ján – ki emelt
ka mat tá mo ga tás ra jo go sult a kö vet ke zõk sze rint:

a) az or vo si ren de lõ, il let ve az or vo si la kás meg vá sár lá -
sá ra, va la mint fel újí tá sá ra fel vett hi tel in té ze ti köl csön ka -
ma ta i nak ki egyen lí té sé hez ki egé szí tõ ka mat tá mo ga tás il -
le ti meg a la kás cé lú tá mo ga tá sok ról  szóló ál ta lá nos sza bá -
lyok sze rint az zal, hogy az ál ta lá nos fel té te lek kö zül az
élet kor ra, a gyer mek szám ra és a há zas tár si élet kö zös ség re
vo nat ko zó fel té te le ket nem kell al kal maz ni;

b) az egész ség ügyi szol gál ta tás nyúj tá sá hoz a szak ma i -
lag szük sé ges gép, mû szer, egyéb be ren de zés, a tá vo li há -
ló za ti hoz zá fé rés re al kal mas sze mé lyi szá mí tó gép, va la -
mint a kul tu rált be teg fo ga dást szol gá ló be ren de zé si tár -
gyak vá sár lá sa költ sé ge i nek fe de ze té re ma xi mum 5 éves
le já ra tú ka mat tá mo ga tás ve he tõ igény be. A ka mat tá mo ga -
tás mér té ke az elsõ év ben leg alább 70%, a má so dik év ben
leg alább 60%, a har ma dik év ben leg alább 50%, a ne gye -
dik év tõl leg alább 40% a jegy ban ki alap ka mat szá za lé ká -
ban.

(2) A mû kö dés hez szak ma i lag szük sé ges fel té te lek nek
meg fe le lõ, nem ön kor mány zat tól vá sá rolt gép, mû szer,
egyéb be ren de zés vé tel árá hoz fel vett hi tel in té ze ti köl csön -
höz ka mat tá mo ga tás ve he tõ igény be. A ka mat tá mo ga tás
mér té ke az elsõ év ben 60%, a má so dik év ben 50%, a har -
ma dik év ben 40%, a ne gye dik és ötö dik év ben 30% a jegy -
ban ki alap ka mat szá za lé ká ban.”

6. Az R. meg vál toz ta tott szá mo zá sú, tá ma dott ren del -
ke zé se:

„1.  § (4) A ren de let elõ írásait ér te lem sze rû en kell al kal -
maz ni a há zi or vo si el lá tás hoz kap cso ló dó ön ál ló ápo lá si és 
egyéb egész ség ügyi te vé keny sé get vég zõk re is.”

III.

1. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször a for mai alkot mány -
elle nesség kér dé sét vizs gál ta meg.

Az Öotv. 2.  §-a (3) be kez dé sé nek egyes szö veg ré sze it,
va la mint (7) be kez dé sét egyes in dít vá nyo zók azért te kin -
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tik alkot mány elle nesnek, mert az Egész ség ügyi Mi nisz té -
ri um és a Kor mány nem egyez tet te az Öotv. ter ve ze tét a
Ma gyar Or vo si Ka ma rá val, a Házi Gyer mek or vo sok
Egye sü le té vel és a Fa lu si Kör ze ti Or vo sok Or szá gos Szö -
vet sé gé vel. Az „in dít vá nyo zók ál lás pont ja kez det tõl fog va 
– már az Öotv. elõ ké szí té sé vel kap cso la tos ka ma rai mû -
hely mun kák so rán is – ha tá ro zot tan az volt, hogy a mû köd -
te té si jog nak konk rét há zi or vo si kör zet hez kell kö tõd nie.
A mû köd te té si jog nak konk rét há zi or vo si kör zet hez kö -
tött sé ge lé nye gi kér dés ként sze re pelt ab ban az elõ ké szí tõ
anyag ban is, amit az in dít vá nyo zók 1999 ok tó be ré ben ter -
jesz tet tek dr. Gógl Ár pád, ak ko ri egész ség ügyi mi nisz ter
elé”. Az egész ség ügyi mi nisz ter is azt kö zöl te, hogy nem
tör tént egyez te tés az in dít vá nyo zók kal, de a Kor mány csak 
1999. no vem ber 2-án tár gyalt a tör vény ter ve ze té rõl.

Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint sé rül tek az Al kot -
mány 2.  §-ának (1) be kez dé sé bõl le ve zet he tõ jog ál la mi ság 
kö ve tel mé nyei, mert a Mi nisz té ri um az Öotv. ter ve ze tét
nem az in dít vá nyo zók ja vas la tá nak meg fele lõen ké szí tet te
el, és nem egyez tet te az in dít vá nyo zók kal an nak el le né re,
hogy a MOKtv. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja sze rint a
MOK-nak vé le mé nye zé si joga van.

2. Az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé se ki mond ja,
hogy a Ma gyar Köz tár sa ság de mok ra ti kus jog ál lam. A
jog ál la mi ság elve alap ján az Al kot mány bí ró ság nem csak
ak kor ál la pít ja meg az alkot mány elle nességet, ha va la mi -
lyen jog sza bály tar tal ma sér ti az Al kot mány va la me lyik
ren del ke zé sét, ha nem ak kor is, „ha a jog al ko tá si el já rás so -
rán olyan sú lyos el já rá si sza bály ta lan sá got kö vet tek el,
amely a jog sza bály köz jo gi ér vény te len sé gét idéz te elõ,
 illetõleg amely más ként nem or vo sol ha tó, csak a jog sza -
bály meg sem mi sí té sé vel” [52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat, 
ABH 1997, 331, 345.].

a) Az Al kot mány bí ró ság a 496/B/1990. AB ha tá ro zat -
ban már meg fo gal maz ta arra vo nat ko zó ál lás pont ját, hogy
mi a kö vet kez mé nye a jog sza bály ter ve ze tek elõ ké szí té se
so rán az ér de kelt tár sa dal mi szer ve ze tek és ér dek kép vi se -
le ti szer vek vé le mé nye be szer zé se el mu lasz tá sá nak. Az
ilyen mu lasz tás nak ál lam igaz ga tá si jogi, eset leg po li ti kai
fe le lõs ség le het a kö vet kez mé nye, de ön ma gá ban nem
érin ti az adott tör vény ér vé nyes sé gét (ABH 1991, 493,
495–496.). A 13/1992. (III. 25.) AB ha tá ro zat is meg erõ sí -
tet te, hogy az ér dek kép vi se le ti szer vek köz re mû kö dé sé nek 
mel lõ zé se nem ve zet het a tör vény alkot mány elle -
nességének a meg ál la pí tá sá hoz (ABH 1992, 95, 99.).

Az 50/1998. (XI. 27.) AB ha tá ro zat ban az Al kot mány -
bí ró ság nyo ma té ko san hi vat ko zott arra, hogy a jog sza bályt 
elõ ké szí tõ szer vek nek a vé le mé nyek be szer zé sé nél el kö -
ve tett mu lasz tá sa ön ma gá ban nem érin ti a jog sza bá lyok
ér vé nyes sé gét. Nem mi nõ sül sú lyos el já rá si sza bály ta lan -
ság nak és így nem ered mé nyez köz jo gi ér vény te len sé get a
köz ha tal mi jo go sít vá nyok kal nem ren del ke zõ szerv vé le -
mé nye ki ké ré sé nek el mu lasz tá sa (ABH 1998, 387, 396,
397.). Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tát össze fog la ló an
be mu tat va mond ta ki a 488/B/1999. AB ha tá ro zat, hogy

nincs a jog sza bály-elõ ké szí tõ szerv nek olyan kö te le zett sé -
ge, „amely nek alap ján a jog sza bály ter ve ze te ket az ez zel
kap cso la tos be ér ke zett vé le mé nyek nek meg fele lõen kel le -
ne el ké szí te ni ük”. A köz ha tal mi jo go sít vá nyok kal nem
ren del ke zõ tár sa dal mi, ér dek kép vi se le ti szer vek „vé le mé -
nye be szer zé sé nek el ma ra dá sa, vagy a vé le mény adás ha -
tár ide jé nek meg ál la pí tá sá val kap cso la tos ren del ke zé sek
meg sér té se nem ered mé nye zi a jog sza bály köz jo gi ér vény -
te len sé gé nek meg ál la pí tá sát” (ABH 2003, 1104, 1108.).

Az em lí tett gya kor lat tól az Al kot mány bí ró ság a
30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro za ta olyan eset ben tért el,
amely ben tör vény ál tal lét re ho zott, nem ér dek vé del mi fel -
ada tot el lá tó tár sa dal mi szer ve zet vé le mé nyé nek ki ké ré sét
írta elõ tör vény a jog sza bály ter ve ze té nek tár sa dal mi, tu -
do má nyos és szak mai meg ala po zá sa ér de ké ben. A ha tá ro -
zat ál ta lá nos jel le gû, elvi meg ál la pí tá sa sze rint „azt a kér -
dést, hogy a kü lön tör vényekben meg ha tá ro zott jog al ko tá -
si el já rá si sza bály meg sze gé se sú lyos sá gá nál fog va adott
eset ben el éri-e az al kot mány sér tés szint jét, az Al kot mány -
bí ró ság nak ese ti mér le ge lés sel kell el dön te nie” (AB 2000,
202, 207.). A meg ho zott dön tést a 7/2004. (III. 24.) AB ha -
tá ro zat úgy ér té kel te, hogy az adott eset ben „a vé le mé -
nyez te té si kö te le zett ség el mu lasz tá sá nak sú lyos sá gát al -
kot má nyos sá gi szem pont ból nö vel te az a kö rül mény, hogy 
a mu lasz tás az Al kot mány 18.  §-ában ga ran tált egész sé ges
kör nye zet hez való jog ér vé nye sü lé sét köz vet le nül ve szé -
lyez tet te”. (ABH 2004, 98, 104, 106.).

b) A köz tes tü le tek köz ha tal mi jo go sít vá nya i ról ál ta lá -
nos jel leg gel nem fog lalt ál lást az Al kot mány bí ró ság. A
16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat csak arra utalt, hogy van nak
olyan ese tek, ame lyek ben köz tes tü let köz ha tal mi jo go sít -
vá nyo kat gya ko rol, de ezen te vé keny ség és egyéb fel ada -
tok el lá tá sa kö zött nincs éles ha tár vo nal (ABH 1998, 140,
145.). Ese ten ként, a tör vény ben biz to sí tott ha tás kör alap -
ján kell vizs gál ni, hogy a köz tes tü let köz ha tal mi jo go sít vá -
nyok kal ren del ke zik-e.

A MOKtv. egyes kér dé se it a 39/1997. (VII. 1.) AB ha tá -
ro zat már vizs gál ta. Azt ál la pí tot ta meg, hogy a Ma gyar
Or vo si Ka ma rá nak a tör vény ben biz to sí tott jo go sult sá gai
kö zött van nak ér dek kép vi se le ti és ön kor mány za ti ter mé -
sze tû ek, meg ha tá ro zott ese tek ben pe dig köz ha tal mi jel le -
gû ek. Köz ha tal mi jel le gû nek mi nõ sí tet te az Al kot mány bí -
ró ság a meg ha tá ro zott mi nisz te ri dön tés sel kap cso lat ban
elõ írt egyet ér té si jo got, de nem ilyen ter mé sze tû ként ke -
zel te a tör vény ben meg je lölt kör ben fenn ál ló vé le mé nye -
zé si jo got (ABH 1997, 263, 268, 270.).

c) A MOKtv. 1.  §-ának (1) be kez dé se sze rint a MOK az 
or vo sok ön kor mány zat tal ren del ke zõ szak mai, ér dek kép -
vi se le ti köz tes tü le te. A 2.  § (1) be kez dé se alap ján – töb bek
kö zött – a MOK az or vo si hi va tás gya kor lá sá val és az or -
vo si te vé keny ség gel össze füg gõ kér dé sek ben kép vi se li és
védi az or vo si kar te kin té lyét, tes tü le te i nek és tag ja i nak ér -
de ke it, to váb bá az or vo sok jo ga it, egyet ér té si jo got gya ko -
rol az egész ség biz to sí tá si szer vek kel lét re ho zan dó szer zõ -
dé sek ál ta lá nos fel té te le i nek ki ala kí tá sá ban, va la mint
meg ha tá ro zott or vo si te vé keny ség re jo go sí tó en ge dély ki -
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adá sá ra irá nyu ló ké rel mek ügyé ben, szé les kör ben vé le -
mé nye zé si jo got gya ko rol.

A je len eset ben a MOK szá má ra a MOKtv. 2.  §-ának
(1) be kez dé sé ben biz to sí tott vé le mé nye zé si jog ról van
szó, ame lyet a MOK el sõd le ge sen az or vo si kar ér de ke i -
nek kép vi se le té ben gya ko rol. A 2.  § (3) be kez dé se azt is
ki mond ja, hogy a jog sza bá lyok, il let ve egyéb dön té sek
elõ ké szí té sé ért fe le lõs szer vek vagy sze mé lyek a MOK vé -
le mé nyé nek hi á nyá ban is kez de mé nyez he tik a dön tés
meg ho za ta lát, il let ve a jog sza bály ki adá sát, ha a MOK
nem nyil vá ní tott vé le ményt a meg adott ha tár idõ ig és nem
is kez de mé nyez te a ha tár idõ meg hosszab bí tá sát. Maga a
tör vény sem te kin ti te hát a vé le mé nye zést a jog al ko tás el -
en ged he tet len fel té te lé nek.

d) Az Al kot mány bí ró ság az ér dek kép vi se le tek nek a
jog al ko tás ban való rész vé te lé vel kap cso la tos al kot má -
nyos sá gi kér dé se ket vizs gál va, ál lan dó gya kor la tát meg -
erõ sít ve ki mond ta, hogy a jog al ko tás nem te he tõ füg gõ vé a 
köz ha tal mi jo go sít vá nyok kal nem ren del ke zõ szak szer ve -
ze tek és egyéb szer ve ze tek ál lás fog la lá sá tól [40/2005.
(X. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 427, 439.]. A 7/2004.
(III. 24.) AB ha tá ro zat ban pe dig az Al kot mány bí ró ság ki -
emel te, hogy kü lönb ség van a Kor mány ren de let al ko tó te -
vé keny sé ge és a tör vény-elõkészítés kö zött. Tör vény ter ve -
zet elõ ké szí té sé nél el kö ve tett mu lasz tás „csak ak kor ered -
mé nyez he ti a tör vény köz jo gi ér vény te len sé gét, ha az egy -
út tal a tör vényalkotási el já rás va la mely sza bá lyá nak alkot -
mány elle nességét elõ idé zõ meg ér té sé vel is jár” (ABH
2004, 98, 107.).

Az in dít vá nyo zók nem ki fo gás ol ták a tör vényalkotási
el já rás sza bá lya i nak meg tar tá sát, csak azt ki fo gás ol ták,
hogy a tör vényjavaslatnak a Kor mány elé tör té nõ ter jesz -
té sét meg elõ zõ en a ja vas lat ról az ille té kes mi nisz té ri um
nem kér te a MOK vé le mé nyé nek köz lé sét. A fen ti ek alap -
ján ez a mu lasz tás a kér dé ses tör vény te kin te té ben nem ve -
zet köz jo gi ér vény te len ség hez, a tör vény alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá hoz.

IV.

1. Több in dít vá nyo zó ki fo gás ol ta az Al kot mány
2.  §-ának (1) be kez dé se alap ján az Öotv. fo gal ma i nak ho -
má lyos sá gát. Nem lát ják tisz tá zott nak, hogy mire jo go sít a
mû köd te té si jog. Vi tat ják a mû köd te té si jog va gyo ni ér té -
két ab ban az eset ben, ha e jog hoz nem kap cso ló dik há zi or -
vo si kör zet. Nem lát ják ér tel mez he tõ nek a mû köd te té si
jog nak a sze mély hez kö tött sé gét. Kér dé ses nek tart ják an -
nak a ren del ke zés nek a kö vet kez mé nye it, hogy nem kell
mû köd te té si en ge dély a tör vény ha tály ba lé pé se kor há zi or -
vo si te vé keny sé get vég zõ or vos nak. Ér te lem za va ró nak
tart ják azo kat a ren del ke zé se ket, ame lyek a há zi or vo si te -
vé keny sé get vég zõ or vo sok stá tu szá ra vo nat koz nak. Nem
ta lál nak tám pon tot az ér tel me zés hez az in dít vá nyo zók a
Vhr. sza bá lya i ban sem. Ki fo gás ol ták az R. 1.  §-ának

(4) be kez dé sét is a szö veg nem egy ér tel mû meg fo gal ma zá -
sa  miatt.

2. Az Al kot mány 32/A.  §-ának (1) be kez dé se alap ján
az Al kot mány bí ró ság fel ada ta a jog sza bá lyok al kot má -
nyos sá gá nak fe lül vizs gá la ta. Az Al kot mány bí ró ság nak
nem tar to zik a ha tás kö ré be a jog sza bá lyok kal kap cso lat -
ban az adott szak te rü le ten fel me rü lõ vi ták el dön té se.

Az egyes jog sza bá lyok vi lá gos tar tal má val kap cso la tos
al kot má nyos sá gi kér dé se ket az Al kot mány bí ró ság az
 Alkotmány 2.  §-ának (1) be kez dé se alap ján vizs gál ja. Az
Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben ki mon dott jog ál la -
mi ság el vé nek fon tos ele me a jog biz ton ság; a jog biz ton -
ság ból az a kö ve tel mény szár ma zik, hogy a jog sza bály
szö ve ge ér tel mes és vi lá gos le gyen, a ren del ke zés eset le -
ges bi zony ta lan sá ga el le né re is az al kal ma zás so rán ér tel -
mez he tõ nor ma tar ta lom mal ren del kez zék [26/1992.
(IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 135, 142.]. A jog al ko tó 
maga dön ti el, hogy mi lyen fo gal ma kat hasz nál, de a jog ál -
la mi ság kö ve tel mé nyé nek ele get kell ten nie: a fo ga lom nak 
egy ér tel mû nek, a kö vet kez mé nyek nek ki szá mít ha tó nak
kell len ni ük (544/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1999, 589,
590.).

A jog sza bá lyok meg fo gal ma zá sa ál ta lá nos, el vont; a
jog al kal ma zás fel ada ta a sza bá lyok nak az egye di ese -
tek re tör té nõ vo nat koz ta tá sa. Az ál ta lá nos meg fo gal ma -
zás nem je lent ho má lyos sá got, ér tel mez he tet len sé get
(1160/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 607, 608.).
Nem ál la pít ja meg az Al kot mány bí ró ság a jog ál la mi ság
kö ve tel mé nyé nek sé rel mét, ha a nor ma nem ad ala pot
ön ké nyes jo gal kal ma zói dön tés re vagy nem ve zet dön -
tés kép te len ség hez (713/B/2002. AB ha tá ro zat, ABH
2004, 1644, 1646.). Nem áll fenn alkot mány elle nesség,
ha a nor ma ér tel me zé se ön ma gá ban nem ad le he tõ sé get
a jog biz ton ság sé rel mé vel járó szub jek tív jo gal kal ma -
zói dön tés re. Az ér tel me zés sel kap cso la tos cél sze rû sé -
gi, jog tech ni kai szem pon tú mi nõ sí tés nem az Al kot -
mány bí ró ság fel ada ta (21/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH
1996, 476, 478.).

3. A je len eset ben az Öotv. tá ma dott sza bá lyai vi lá go -
sak. Ki mond ják, hogy a mû köd te té si jog ön ál ló or vo si te -
vé keny ség nyúj tá sá ra jo go sí tó en ge dély ben fog lalt jog,
amely bár sze mély hez kap cso ló dó jog, meg ha tá ro zott fel -
té te lek ese tén át ru ház ha tó, va gyo ni ér té ke van. Az Öotv.
nem kap csol ja össze a mû köd te té si jo got konk rét há zi or -
vo si kör zet tel.

Az Öotv. meg ol dá sai – más fon tos jog sza bá lyok hoz ha -
son ló an – szak mai vita tár gyát ké pe zik, sza bá lyai ér tel me -
zést igé nyel nek. A tá ma dott ren del ke zé sek azon ban nem
olyan bi zony ta la nok, hogy jo gal kal ma zói ön kény re ad ná -
nak ala pot és nem annyi ra bi zony ta la nok, hogy dön tés kép -
te len ség hez ve zet né nek.

Az R. 1.  §-ának (3) be kez dé se figye lembe ve szi, hogy a
há zi or vos nem egye dül vég zi fel ada tát. Az R. a há zi or vos
fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sá val össze füg gés ben olyan sza -
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bá lyo kat tar tal maz, ame lyek ki hat nak a há zi or vo si el lá tás -
hoz kap cso ló dó ápo lá si és egész ség ügyi te vé keny sé get
vég zõk re is. Az R. erre te kin tet tel azt a jog al ko tás ban szo -
ká sos meg ol dást al kal maz za, hogy a köz ve tett ha tás ese te i -
re az alap ve tõ sza bá lyo zá si kör re vo nat ko zó ren del ke zé -
sek nek az ér te lem sze rû al kal ma zá sát írja elõ. Az R. 18.  §-a 
(2) be kez dé sé nek uta ló sza bá lya alap ján a 2. szá mú mel -
lék let ma gá ról a há zi or vo si el lá tás hoz kap cso ló dó ápo lói
te vé keny ség rõl tar tal maz ren del ke zést. Az R. 1.  §-ának
(3) be kez dé se nem tar tal maz te hát olyan sza bá lyo zást,
amely az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra ala pot
nyúj ta na.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány
2.  §-ának (1) be kez dé sé re ala pí tott in dít vá nyi ké rel me ket
el uta sí tot ta.

V.

1. Az in dít vá nyo zók sze rint sé rül a tá ma dott jog sza bá -
lyok ré vén a tu laj don hoz való jog nak az Al kot mány
13.  §-ának (1) be kez dé sé ben ki mon dott vé del me is.

Az egyik in dít vá nyo zó sze rint nincs össz hang ban a tu -
laj don hoz való jog al kot má nyos vé del mé vel az Öotv.
3.  §-a (7) be kez dé sé nek a) pont ja, amely olyan kér dé sek
sza bá lyo zá sá ra adott fel ha tal ma zást a Kor mány nak, ame -
lyek ga ran ci á lis je len tõ sé gû ek az al kot má nyos vé del met
il le tõ en. A fel ha tal ma zás alap ján ha tá roz za meg a Vhr. a
mû köd te té si jog ra vo nat ko zó en ge dély vissza vo ná sá nak
ese te it. Ki fo gá sol ja az in dít vá nyo zó azt is, hogy az Öotv.
3.  §-ának (6) be kez dé se in do ko lat la nul kor lá toz za a tu laj -
don jo got, mert nem tet te le he tõ vé a mû kö dé si jog 2000.
de cem ber 31-ig tör té nõ el ide ge ní té sét. Az Öotv. és a Vhr.
sza bá lyai te hát – ál lás pont ja sze rint – sér tik az Al kot mány
13.  §-ának (1) be kez dé sét. Mind ezek a ren del ke zé sek egy -
út tal el len té te sek az Al kot mány 8.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel is.

Más in dít vá nyo zók is hi vat koz nak az Al kot mány
13.  §-a (1) be kez dé sé nek az Öotv. sza bá lyai ál tal tör té nõ
meg sér té sé re, de a mû köd te té si jog va gyo ni ér té ké nek vi -
ta tá sán és szá mos jog al kal ma zá si kér dés tár gya lá sán kí vül
nem je lö lik meg azt, hogy mi lyen al kot má nyos ki fo gá suk
van a konk rét sza bá lyok kal kap cso lat ban.

2. Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
110.  §-ának (1) be kez dé se sze rint egész ség ügyi te vé keny -
sé get az adott te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sí tó szak ké pe -
sí tés sel (il let ve szak irá nyú szak ké pe sí tés sel) ren del ke zõ
sze mély vé gez het, de en nek to váb bi fel té te le a mû kö dé si
nyil ván tar tás ba való be jegy zés. Az Öotv. eh hez a rend -
szer hez iga zo dó an ad az 1.  §-ban meg ha tá ro zá so kat. A
(2) be kez dés b) pont ja sze rint or vos nak mi nõ sül a meg fe -
le lõ szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ, alap- és mû kö dé si nyil -
ván tar tás ban sze rep lõ sze mély. A (2) be kez dés a) pont ja az 
ön ál ló or vo si te vé keny sé get ha tá roz za meg. Esze rint ön ál -
ló or vo si te vé keny ség nek mi nõ sül a te rü le ti el lá tá si kö te le -

zett ség kö ré ben a há zi or vos (házi gyer mek or vos, fog or -
vos) ál tal nyúj tott egész ség ügyi el lá tás.

Az Öotv. tör vényjavaslatának ál ta lá nos mi nisz te ri in do -
ko lá sa a tör vény cél ját a kö vet ke zõ kép pen je löl te meg:

„Ezért szük sé ges meg te rem te ni an nak jog sza bá lyi fel té -
te le it, hogy az or vos a jö võ ben köz vet le neb bül tel je sít hes -
se köz szol gál ta tói fel ada ta it és ne csu pán a gyó gyí tó-el lá tó 
há ló zat egy ele me le gyen. A jogi sza bá lyo zás elõ fu tá rá nak 
te kint he tõ, hogy az or vo si te vé keny sé get tíz éve le het vál -
lal ko zás ként vé gez ni és 1992 óta a há zi or vo si és házi gyer -
mek or vo si te vé keny ség el sõd le ge sen vál lal ko zá si ke re tet
ka pott.”

Az Öotv. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja ér tel mé ben a 
mû köd te té si jog az or vos ré szé re a Ma gyar Or vo si Ka ma ra 
ál tal, tör vényi sza bá lyo zás alap ján adott en ge dély ben biz -
to sí tott olyan jog, amely alap ján ön ál ló or vo si te vé keny sé -
get le het vé gez ni. A 2.  § (3) be kez dé se ki mond ja, hogy a
mû köd te té si jog sze mély hez kap cso ló dó va gyo ni ér té kû
jog, amely meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén el -
ide ge nít he tõ és foly tat ha tó. A (4) be kez dés sze rint a mû -
köd te té si jog foly ta tá sa a jo go sult ha lá la ese tén a há zas tár -
sát, il le tõ leg egye nes ági le szár ma zó ját il le ti meg. A (6) be -
kez dés alap ján a mû köd te té si jog foly ta tá sá ra jo go sult sze -
mély a mû köd te té si jo got el ide ge nít he ti.

3. Az Al kot mány 13.  §-ának (1) be kez dé se ki mond ja,
hogy a Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don hoz való
jo got. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta a tu laj don hoz
való jo got alap ve tõ jog ként ré sze sí ti al kot má nyos vé de -
lem ben [7/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 22,
25.]. Az Al kot mány 13.  §-ának (1) be kez dé se nem csak a
pol gá ri jogi tu laj don jog ra, ha nem egyéb va gyo ni jo gok ra
is vo nat ko zik [17/1992. (III. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 104, 108.]. A tu laj don hoz való jog vé del mét ki mon -
dó 13.  § (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sát az Al kot mány bí -
ró ság gya kor la ta ki ter jesz tet te a vál lal ko zói jel le gû te vé -
keny ség re is. Az épí tés ter ve zé si jo go sult ság sza bá lya i nak
vizs gá la tá val kap cso lat ban az Al kot mány bí ró ság a jö ve -
de lem mel járó, vál lal ko zói jel le gû te vé keny ség re al kal ma -
zan dó nak ta lál ta a tu laj don jog al kot má nyos vé del mé nek
sza bá lya it [40/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
282, 286, 287.]. Az Öotv. ja vas la tá nak mi nisz te ri in do ko -
lá sa a mû köd te té si jo got az or vo si te vé keny ség vál lal ko -
zás ként tör té nõ vég zé sé vel össze füg gés ben ma gya ráz za.
En nek meg fele lõen a tu laj don jog al kot má nyos vé del me
ki ter jed a mû köd te té si jog ra, mint – az Öotv. 1.  §-a (2) be -
kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott – va gyo ni ér té kû
jog ra is.

Az Al kot mány a tu laj don jo got az egyé ni cse lek vé si
 autonómia anya gi alap ja ként ré sze sí ti vé de lem ben. A vé -
de lem ter je del me a köz jo gi és ma gán jo gi kor lá tok kal
együtt ér tel mez he tõ, függ a jo go sult ság ala nyá tól, tár gyá -
tól és funk ci ó já tól, va la mint a kor lá to zás mód já tól
[64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 373, 380.].
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4. Az Öotv. 3.  §-ának (6) be kez dé se ál ta lá nos sza bály -
ként nem tet te le he tõ vé, hogy a mû köd te té si jog át ru há zá -
sá ra a tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap já tól (2000. feb ru ár
26-tól) sor ke rül jön, ha nem csak 2000. de cem ber 31. után.
Ez a sza bály két ség te le nül kor lá toz ta a va gyo ni jo go sult -
ság egyes ele me i nek gya kor lá sát.

Az Öotv. a mû köd te té si jo got új jog ként hoz ta lét re. Az
Al kot mány bí ró ság új tu laj do ni jo gok kor lá to zá sa i nak kér -
dé sét a tu laj do ni rend szer át ala kí tá sá val össze füg gés ben
vizs gál ta. Így az ön kor mány za tok nak tör té nõ va gyon jut ta -
tás ról az Al kot mány bí ró ság azt ál la pí tot ta meg, hogy az
ön kor mány za tok tu laj don szer zé sé re az Al kot mány nem
tar tal maz ren del ke zést, a tu laj don jog vé del me csak a már
meg szer zett jo gok ra vo nat ko zik [37/1994. (VI. 24.) AB
ha tá ro zat, ABH 1994, 238, 243.]. A tu laj don szer zés jog cí -
me ak kor két ség te len, ak kor él vez vé del met, ha a tu laj don -
szer zés és an nak ter je del me tör vény ál tal ga ran tált
(893/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH 1996, 496, 500.). A mû -
köd te té si jog sza bá lyo zá sá nál azon ban az ál la pít ha tó meg,
hogy a mû köd te té si jog tar tal mát és ter je del mét az Öotv.
2.  §-a meg ha tá roz ta. Az 1.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja a
mû köd te té si jog hoz a Ma gyar Or vo si Ka ma rá nak az ön ál -
ló or vo si te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó en ge dé lyét írta
elõ fel té tel ként. A MOKtv. 2.  §-ának (4) be kez dé se azon -
ban meg ha tá roz ta azo kat a fel té te le ket, ame lyek az en ge -
dély hez szük sé ge sek (ka ma rai tag ság, mû kö dé si nyil ván -
tar tás ban sze rep lés, jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki zá ró
ok hi á nya). Mind ezek alap ján a mû köd te té si jog meg szer -
zé se – a tör vény ben pon to san rög zí tett fel té te lek mel lett –
tör vény ál tal ga ran tált. Nincs szó te hát olyan bi zony ta lan
tu laj don szer zés rõl, mint a tu laj do ni rend szer át ala ku lá sa
so rán a va gyon jut ta tá sok te kin te té ben volt. En nek meg -
fele lõen vizs gál ni kell, hogy al kot má nyos-e a tu laj do ni vé -
de lem alá esõ jog kor lá to zá sa.

A 64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro zat ki fej tet te, hogy nap -
ja ink ban gyak ran sor ke rül a tu laj don jog kor lá to zá sá ra és
az lett gya ko ri al kot má nyos sá gi kér dés, mi lyen ese tek ben
kell a tu laj do nos nak el len szol gál ta tás nél kül el tûr nie a
kor lá to zást. Ugyan ak kor rá mu ta tott arra is, hogy tu laj don -
kor lá to zás ese tén a ki sa já tí tás hoz ha son ló vé de lem jár. Az
el bí rá lás dön tõ kér dé se a köz ér dek és a kor lá to zás ará nya
(ABH 1993, 373, 381.).

A tu laj don hoz való jog nak az Al kot mány 13.  §-ában
meg ha tá ro zott vé del me a töb bi alap ve tõ jog vé del mé hez
vi szo nyít va annyi ban sa já tos, hogy a 13.  § (2) be kez dé se a
jog tel jes meg szün te té sét is le he tõ vé te szi, de eh hez olyan
fel té te le ket ír elõ, ame lyek a jog lé nye ges tar tal má nak
meg õr zé sét biz to sít ják (a kár ta la ní tás meg ha tá ro zá sá val).
Nem szól azon ban a 13.  § a tu laj don jog kor lá to zá sá ról. A
kor lá to zás ese te i re is irány adók azok az el vek, ame lye ket
az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta az Al kot mány 8.  §-ának
(2) be kez dé se alap ján ki ala kí tott, azaz a kor lá to zás szük sé -
ges és az el éren dõ cél hoz vi szo nyít va ará nyos le gyen
[20/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 69, 70, 71.]. A
tu laj don jog kor lá to zá sá nak vizs gá la tá nál is figye lembe
kell azon ban ven ni a 13.  § (2) be kez dé sé nek azt az el vét,

amely köz ér dek fenn áll ta ese tén – kár ta la ní tás el le né ben –
a tu laj don jog el vo ná sát is le he tõ vé te szi. En nek meg fele -
lõen a kor lá to zás szük sé ges sé gé nek meg ál la pí tá sá nál
irány adó le het a köz ér dek, de az ará nyos ság eb ben az eset -
ben is kö ve tel mény.

A jog al ko tó gyak ran al kal maz za azt a meg ol dást, hogy
na gyobb je len tõ sé gû új sza bá lyok meg al ko tá sa kor az al -
kal ma zás idõ pont ját a ki hir de tést kö ve tõ ké sõb bi idõ pont -
ra te szi. Ez zel idõt hagy az új sza bály meg is me ré sé re, a fel -
ké szü lés re, az al kal ma zás nál je lent ke zõ bi zony ta lan ság
csök ken té sé re [a kér dés al kot má nyos sá gi el bí rá lá sá ra pél -
da a 28/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 155, 158, 
159.]. Ha son ló, a jog biz ton sá got szol gá ló meg ol dás je lent -
ke zik a tá ma dott ren del ke zés nél is. Az adott eset ben az új
sza bá lyok ra való fel ké szü lés szük sé ges sé ge ala pot szol -
gál tat a mû köd te té si jog gya kor lá sá nak át me ne ti idõ re való 
meg til tá sá ra, ami a tu laj don jog kor lá to zá sát je len ti. A né -
hány hó na pos idõ tar tam ra  szóló kor lá to zás az el éren dõ
cél hoz vi szo nyít va nem te kint he tõ arány ta lan nak. Ezért az
Al kot mány bí ró ság az eb ben a te kin tet ben elõ ter jesz tett in -
dít vá nyi ké rel met el uta sí tot ta.

5. Az egyik in dít vá nyo zó alkot mány elle nesnek tar tot ta
az Öotv. 3.  §-a (7) be kez dé sé nek a) pont ját azért, mert a tu -
laj don jog szem pont já ból ga ran ci á lis kér dés ben a Kor -
mány nak adott fel ha tal ma zást a sza bá lyo zás ra.

Az alap ve tõ jo gok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat az Al kot -
mány 8.  §-ának (2) be kez dé se sze rint tör vény ha tá roz za
meg. Az Al kot mány bí ró ság a 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá -
ro zat ban már meg ál la pí tot ta, hogy az alap jo gok kal össze -
füg gés ben álló nem min den kér dés ben kö ve tel mény a tör -
vényi szin tû sza bá lyo zás. Köz ve tett és tá vo li össze füg gés
ese té ben ele gen dõ a ren de le ti szint (ABH 1991, 297,
300.). A MOK át ru há zott nor ma al ko tá si jo gá nak al kot má -
nyos sá gát vizs gál va az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te, hogy
bár az alap jog tar tal má nak meg ha tá ro zá sa, köz vet len és je -
len tõs kor lá to zá sa csak tör vény ben tör tén het, a fog lal ko -
zás gya kor lá sá nak kor lá to zá sát ál ta lá ban al kot má nyos nak
te kin ti szak mai és cél sze rû sé gi in do kok alap ján is. „Alap -
jo got érin tõ és az adott hi va tás lé nye gét meg ha tá ro zó kér -
dé sek ben ezért a szak mai ka ma rá nak adott sza bá lyo zá si
jog kör nek leg alább a tar tal mi ke re te ket meg ha tá ro zó tör -
vényi alap pal kell ren del kez ni ük” [39/1997. (VII. 1.) AB
ha tá ro zat, ABH 1997, 263, 269, 270.].

Az Öotv. a mû köd te té si jog alap ve tõ sza bá lya it ha tá roz -
za meg. Az egyes rész let kér dé sek meg ha tá ro zá sá ra a Kor -
mány nak adott fel ha tal ma zás nem te kint he tõ alkot mány -
elle nesnek. Ezért az Al kot mány bí ró ság az Öotv. 3.  §-a
(7) be kez dé sé nek a) pont já ra vo nat ko zó in dít vá nyi ké rel -
met el uta sí tot ta.

6. Több in dít vá nyo zó kér te, hogy az Al kot mány bí ró ság 
ál la pít son meg mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nességet, és hív ja fel a tör vényalkotót jog al ko tá si kö te -
le zett sé gé nek tel je sí té sé re. Ál lás pont juk sze rint a jog ál la -
mi ság kö ve tel mé nye it és a tu laj don hoz való jog ér vé nye -
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sü lé sét sér ti, hogy az Öotv. nem sza bá lyoz za a mû köd te té -
si jog nak a föld raj zi te rü let hez kö tött sé gét. Az in dít vá nyo -
zók ki fej tik a sza bá lyo zás in do kolt nak tar tott mód ját.

Az in dít vány be adá sát köve tõen az Öotv. 2.  §-ának (1)
és (2) be kez dé se he lyé be új ren del ke zést lép te tett az egész -
ség ügyi köz szol gál ta tá sok nyúj tá sá ról, va la mint az or vo si
te vé keny ség vég zé sé nek for má i ról  szóló 2001. évi CVII.
tör vény 26.  §-ának n) pont ja, amely a mû köd te té si jog nak
a he lyi ön kor mány zat ál tal meg ha tá ro zott há zi or vo si kör -
zet ben tör té nõ foly ta tá sá ról ren del ke zett. Az in dít vá nyo -
zók ezt köve tõen is fenn tar tot ták ké rel mü ket, mert „ál lás -
pon tunk sze rint a hi vat ko zott ren del ke zé sek nek nem azt
kel le ne ki mon da ni uk, hogy az ön kor mány zat ál la pít ja meg 
a há zi or vo si kör ze tet, ahol a há zi or vos foly tat ja a te vé -
keny sé get, ha nem azt az ál ta lá nos ér vé nyû el vet, hogy a
mû köd te té si jog csak egy konk rét – és nem az egész or szág 
te rü le tén bár me lyik – há zi or vo si kör zet ben hasz nál ha tó
fel”.

Az Öotv.-t ké sõbb mó do sí tot ta az egész ség ügyi szol gál -
ta tók ról és az egész ség ügyi köz szol gál ta tá sok szer ve zé sé -
rõl  szóló 2003. évi XLIII. tör vény, amely nek 33.  § (3) be -
kez dé sé nek m) pont ja újra meg ha tá roz ta az Öotv.
2.  §-ának (1) és (2) be kez dé sét, de ez sem hoz ta meg az in -
dít vá nyo zók ál tal kí vánt vál toz ta tást. Ezt a 2003. év ben
meg al ko tott tör vényt köz jo gi ér vény te len ség  miatt a
63/2003. (XII. 15.) AB ha tá ro zat (ABH 2003, 676.) 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.) 49.  §-ának (1) be kez dé se
sze rint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
meg ál la pí tá sá ra ak kor ke rül sor, ha a jog al ko tó szerv 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 nes hely ze tet idé zett
elõ.

Az Abtv. hi vat ko zott sza bá lyát ér tel mez ve a 22/1990.
(X. 16.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy ön ma gá ban va -
la mely jogi sza bá lyo zást igény lõ kér dés jogi ren de zé sé nek 
el mu lasz tá sa nem mi nõ sül mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nességnek. Más a hely zet azon ban, ha a jogi
sza bá lyo zás irán ti igény azért je lent ke zik, mert az ál lam
jog al ko tás sal be avat ko zott bi zo nyos élet vi szo nyok ba és
ez zel az ál lam pol gá rok egy cso port ját meg fosz tot ta al kot -
má nyos jo guk ér vé nye sí té sé nek gya kor la ti le he tõ sé gé tõl
(ABH 1990, 83, 86.). Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet ál la pít meg az
Abtv. alap ján olyan kor is, ami kor alap jog ér vé nye sü lé sét
aka dá lyoz za az a tény, hogy az eh hez fel tét le nül szük sé ges 
sza bá lyo zás nem lé te zik [37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 227, 232.].

Az Öotv. 3.  §-a alap eset ben a fenn ál ló há zi or vo si kör -
zet hez kap csolt or vo si te vé keny ség re is me ri el a mû köd te -
té si jo got. A tör vény ha tály ba lé pé se után meg adott en ge -
dély nél a mû köd te té si jog nem áll össze füg gés ben há zi or -
vo si kör zet tel; a há zi or vo si kör zet ben vég zen dõ te vé keny -
ség az ön kor mány zat tal való meg ál la po dás tól függ. A mû -
köd te té si jog a há zi or vo si kör zet re való pá lyá zás fel té te le.

Ez a sza bá lyo zás igé nyel het jog ér tel me zést, de nem ál la -
pít ha tó meg, hogy jog al ko tói mu lasz tás áll na fenn, és en -
nek kö vet kez té ben alkot mány elle nes hely zet jött vol na lét -
re. Az Al kot mány bí ró ság nak nincs ha tás kö re arra, hogy az 
Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott sza bá lyo zá si kon cep ció he -
lyett újat al kos son és te gyen kö te le zõ vé (677/B/1995. AB
ha tá ro zat, ABH 2000, 590, 592.).

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo -
zók ké rel mét el uta sí tot ta.

VI.

1. Több in dít vá nyo zó tá mad ja az Öotv. kü lön bö zõ ren -
del ke zé se it a diszk ri mi ná ci ó nak az Al kot mány 70/A.  §-a
(1) be kez dé sé ben ki mon dott ti lal má ra hi vat koz va.

A 9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró -
ság a meg kü lön böz te tés ti lal mát úgy ér tel mez te, hogy a
jog nak min den kit egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként kell ke -
zel nie (ABH 1990, 46, 48.). A min den ko ri sza bá lyo zás tár -
gyi és ala nyi össze füg gé sé ben kell meg vizs gál ni, hogy a
hát rá nyos meg kü lön böz te tés az al kot má nyos ha tá rok kö -
zött ma radt-e. Az egyen lõ ség nek az adott tény ál lás lé nye -
ges ele mé re néz ve kell fenn áll nia. A meg kü lön böz te tés ti -
lal má ba üt kö zik, ha adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül
el té rõ sza bá lyo zás vo nat ko zik va la me lyik cso port ra
[21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 77, 78.].
Az Al kot mány bí ró ság alkot mány elle nes meg kü lön böz te -
tést ál la pít meg ab ban az eset ben, amely ben jog sza bály a
sza bá lyo zás szem pont já ból azo nos cso port ba tar to zó jog -
ala nyok kö zött anél kül tesz kü lönb sé get, hogy en nek al -
kot má nyos in do ka vol na (191/B/1992. AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 592, 593.). Az Al kot mány 70/A.  §-ának
(1) be kez dé sé ben ki mon dott meg kü lön böz te té si ti la lom
nem csak az alap ve tõ jo gok te kin te té ben áll fenn, ha nem
egyéb jo gok ra vo nat ko zó an is [61/1992. (XI. 20.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1992, 280, 281.]. Az alap ve tõ jo gok ese té -
ben je lent ke zõ diszk ri mi ná ci ó nál az Al kot mány bí ró ság a
szük sé ges ség és az ará nyos ság szem pont jai alap ján bí rál ja
el a jog sza bályt. Ha nem alap ve tõ jog ról van szó, ak kor az
Al kot mány bí ró ság olyan eset ben te kin ti alkot mány elle -
nesnek a meg kü lön böz te tést, amely ben a meg kü lön böz te -
tés nek nincs éssze rû in do ka, ön ké nyes [30/1997. (IV. 29.)
AB ha tá ro zat, ABH 1997, 130, 139, 140.].

2. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint alkot mány elle nes
meg kü lön böz te tést tar tal maz az Öotv. 3.  §-ának (3) be kez -
dé se, amely te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség nél kül há zi or vo -
si te vé keny sé get vég zõ or vo sok nak meg tilt ja a mû köd te té -
si jog el ide ge ní té sét és foly ta tá sát. Egy má sik in dít vány
pe dig az Öotv. 1.  §-ának (2) be kez dé sét tá mad ja azért,
mert ki re kesz ti a te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség nél kü li or -
vo so kat.

Az Öotv. sza bá lyo zá sá ban köz pon ti sze re pe van an nak,
hogy a há zi or vos te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség gel te vé -
keny ke dik. Az ilyen cso port ba tar to zó or vo sok tól el té rõ

2006/74. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5649



cso port ba tar toz nak azok az or vo sok, akik te rü le ti el lá tá si
kö te le zett ség nél kül lát nak el meg ha tá ro zott fel té te lek
mel lett or vo si te vé keny sé get.

Az elõ zõ ek ben ki fej tet tek sze rint nem te kint he tõ az
Al kot mány 70/A.  §-ának (1) be kez dé sé vel el len té tes nek 
az Öotv. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik fran cia be kez -
dé se sem. Itt is a te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség nél kül or -
vo si te vé keny sé get el lá tó sze mé lyek re vo nat ko zó spe ci -
á lis ren del ke zés rõl van szó. Ezek nek az or vo sok nak kü -
lön ked vez mény ként nyújt ja a tör vény meg ha tá ro zott
fel té te lek mel lett a mû köd te té si jo got, de a ked vez ményt 
nem akar ja ki ter jesz te ni az adott kö rön kí vül re. Az ál ta -
lá nos sza bály tól való ez az el té rés nem va ló sít meg
diszk ri mi ná ci ót.

3. Az Öotv. 3.  §-ának (6) be kez dé sét azért tá mad ta az
egyik in dít vá nyo zó, mert vé le mé nye sze rint diszk ri mi na -
tív az a ren del ke zés, amely csak a 2000. de cem ber 31-ig
tör té nõ el ide ge ní tést men te sí ti az il le ték fi ze tés alól.

Az Öotv. 3.  §-ának (6) be kez dé se meg tilt ja a mû köd te -
té si jog el ide ge ní té sét 2000. de cem ber 31-ig. Így a be ve ze -
tés re ke rült rend szer az át me ne ti idõ szak alatt tu laj don kép -
pen nem mû kö dött. Ez alól a tör vény kény sze rí tõ ok ból két 
ki vé telt tett. Az egyik ese tet az je len tet te, hogy meg ha tá ro -
zott fel té te lek mel lett jog sza bály alap ján el ide ge ní té si kö -
te le zett ség ke let ke zett, és eb ben a te kin tet ben nem ér vé -
nye sült az át me ne ti vá ra ko zá si idõ. Az ebbe a kü lön sza bá -
lyo zá si cso port ba tar to zó sze mé lyi kör jog sza bály ban elõ -
írt kö te le zett ség nek tett ele get az el ide ge ní tés sel, és e kö te -
le zett ség ter hé nek csök ken té sét szol gál ta az il le ték fi ze tés
alól tör té nõ men te sí tés. A má sik kény sze rí tõ okot a mû -
köd te té si jog jo go sult já nak a ha lá la je len tet te. Az egész
rend szer mû kö dé sé nek fel füg gesz té se alól tett ki vé tel hez
tár sult itt is az il le ték men tes ség. Az e két kü lön sza bá lyo -
zá si cso port ba tar to zó ese tek re meg ha tá ro zott spe ci á lis
sza bály nem sér ti a meg kü lön böz te tés ti lal mát.

A Vhr. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ját és (2) be kez -
dé sét azért te kin ti diszk ri mi na tív nak az egyik in dít vá nyo -
zó, mert az ezek ben a sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ked -
vez ményt nem biz to sít ja a te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség
nél kü li há zi or vo sok nak. Már a 9/1990. (IV. 25.) AB ha tá -
ro zat meg ál la pí tot ta, hogy egyes ese tek ben sor ke rül het
po zi tív diszk ri mi ná ci ó ra, fel té ve, hogy az Al kot mány ba
nem üt kö zõ tár sa dal mi cél vagy al kot má nyos jog csak így
ér vé nye sít he tõ (ABH 1990, 46, 48, 49.). A 33/1993.
(V. 28.) AB ha tá ro zat pe dig a ked vez mény nyúj tá sá nak
meg en ged he tõ sé gé nél a gaz da ság stra té gi ai cé lok kal kap -
cso lat ban fenn ál ló funk ci ót emel te ki (ABH 1993, 247,
253.). Az Öotv. sza bá lyo zá sá nak köz pon ti ele me a te rü le ti
el lá tá si kö te le zett ség gel ren del ke zõ or vo sok ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek meg ha tá ro zá sa. Eh hez a sza bá lyo zá si kon -
cep ci ó hoz iga zod nak a Vhr. tá ma dott sza bá lyai, és nyúj ta -
nak ked vez ményt a ha té ko nyabb egész ség ügyi el lá tás ér -
de ké ben. Így nem áll fenn a diszk ri mi ná ció ti lal má nak
meg sér té se. Az Al kot mány 70/A.  §-ának (3) be kez dé sé rõl

pe dig a 652/G/1994. AB ha tá ro zat ki mond ta, hogy ez a
sza bály nem ha tá roz meg konk rét in téz ke dést, po zi tív
diszk ri mi ná ci ó ra sen ki nek nincs al kot má nyos joga (ABH
1998, 574, 580.).

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány
70/A.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé re ala pí tott in dít vá nyo zói 
ké rel me ket el uta sí tot ta.

VII.

1. Az egyik in dít vá nyo zó a Vhr. 13.  §-ának (3) be kez -
dé sét és az R. 1.  §-ának (3) be kez dé sét azért te kin tet te
alkot mány elle nesnek, mert ma ga sabb szin tû jog sza bállyal
el len té tes, il let ve az R. ese té ben fel ha tal ma zás nél kül szü -
le tett a jog sza bály.

2. A Vhr. 13.  §-ának (3) be kez dé se az ön ál ló or vo si te -
vé keny ség re kö tött szer zõ dés leg rö vi debb idõ tar ta mát
5 év ben ha tá roz za meg. Az in dít vá nyo zó fel té te le zé sé tõl
el té rõ en azon ban a Vhr. nem az ön kor mány zat tal kö ten dõ
szer zõ dés rõl ren del ke zik. 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 ja sze rint fel ha tal ma zást ka pott a
Kor mány a fi nan szí ro zá si szer zõ dé sek meg kö té sé re és az
egész ség ügyi szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ha tá ro zá sá ra. En nek alap ján szü -
le tett a 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let, amely nek
7.  §-át mó do sí tot ta a Vhr.13.  §-ának (4) be kez dé se. Mind a 
tá ma dott (3) be kez dés, mind a (4) be kez dés az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ral kö tött szer zõ dés re vo nat -
ko zik. A Vhr. 13.  §-ának (3) be kez dé se nem áll te hát el len -
tét ben az Ötv. 8.  §-ával és nem sér ti az Al kot mány
35.  §-ának (2) be kez dé sét.

3. Az R. 1.  §-ának tá ma dott (4) be kez dé se sze rint az ön -
ál ló ápo lá si és egyéb egész ség ügyi te vé keny sé get vég zõk -
re is ér te lem sze rû en al kal maz ni kell az R. elõ írásait. Az
R. be ve ze tõ so rai hi vat koz nak az Öotv.-ben adott fel ha tal -
ma zá son túl me nõ en az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi
CLIV. tör vény 247.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban sze -
rep lõ fel ha tal ma zás ra is. Az utóbb em lí tett fel ha tal ma zás
az egyes egész ség ügyi el lá tá sok ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok meg al ko tá sá ról szól. Az egész ség ügy rõl  szóló
tör vény az el lá tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg ha tá -
ro zá sá nál min dig ki ter jed a sze mé lyi vo nat ko zá sok ra is.
Így az ápo lás ról  szóló 98.  § meg ha tá roz za az ápo ló fel ada -
tát is, a 150.  § sze rint a mi nisz ter irá nyí tó jog kö re min den
egész ség ügyi te vé keny ség re és min den egész ség ügyi szol -
gál ta tó ra ki ter jed. En nek a sza bá lyo zá si rend szer nek fe lel
meg az, hogy az R. 1.  §-ának (4) be kez dé se uta ló sza bályt
tar tal maz a há zi or vo si el lá tás hoz kap cso ló dó ápo lá si te vé -
keny sé get vég zõk re is. Ez a sza bály te hát tör vényi fel ha -
tal ma zá son ala pul és nem al kot mány sér tõ.
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Az el mon dot tak alap ján az Al kot mány bí ró ság a Vhr.
13.  §-ának (3) be kez dé sé re és az R. 1.  §-ának (3) be kez dé -
sé re vo nat ko zó in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát köz ér de kû tar -
tal ma  miatt a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

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

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 508/B/2000.

Dr. Bi ha ri Mi hály al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek
1. pont já val.

Ál lás pon tom sze rint az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl
 szóló 2000. évi II. tör vény (a továb biak ban: Öotv.) meg al -
ko tá sa so rán a jog al ko tá si el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat
sú lyo san meg sér tet ték. Ezért az Al kot mány bí ró ság nak
meg kel lett vol na ál la pí ta nia az Öotv. köz jo gi ér vény te len -
sé gét, s az Öotv.-t meg kel lett vol na sem mi sí te nie.

1. Az Al kot mány bí ró ság tö ret len gya kor la ta, hogy ma -
gá nak a jog al ko tá si el já rás nak az al kot má nyos sá gát is
vizs gál ja, s dönt a for mai hi bás jog al ko tá si el já rás al kot -
má nyos sá gá ról.

Az Al kot mány bí ró ság már a 11/1992. (III. 5.) AB ha tá -
ro za tá ban ki fej tet te: „A jog ál la mi ság és a jog biz ton ság el -
vé bõl fa kad nak az el já rá si ga ran ci ák. Ezek alap ve tõ je len -
tõ sé gû ek az egyes jog in téz mé nyek mû kö dé sé nek ki szá -
mít ha tó sá ga szem pont já ból. Csak a for ma li zált el já rás sza -
bá lya i nak kö ve té sé vel ke let kez het ér vé nyes jog sza bály
(...).” (ABH 1992, 77, 85.)

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban rész le te sen
fog lal ko zott a köz jo gi ér vé nyes ség ese te i vel. A 29/1997.
(IV. 29.) AB ha tá ro za tá ban ki fej tet te, hogy a „for mai hi bás 
tör vényhozási el já rás – meg fe le lõ in dít vány alap ján – a jö -
võ ben ala pot ad a tör vény ki hir de té se nap já ra tör té nõ
vissza me nõ le ges ha tá lyú meg sem mi sí té sé re”. (ABH

1997, 122.) A ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint „[a] meg sem -
mi sí tés alap ja a köz jo gi ér vény te len ség, amely a nor ma
for mai alkot mány elle nességének egyik vál to za ta”. (ABH
1997, 122, 128.)

Az Al kot mány bí ró ság az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro -
zat ren del ke zõ ré szé ben meg is mé tel te azt a ko ráb bi ha tá -
ro za tá ban fog lalt té telt, mely nek meg fele lõen a jog al ko tás
so rán el kö ve tett el já rá si al kot mány sér tés ön ma gá ban meg -
ala poz za a tör vény meg sem mi sít he tõ sé gét. (ABH 1997,
331, 332.) Az in do ko lás pe dig új fent meg ál la pí tot ta, hogy
a sú lyos el já rá si sza bály ta lan ság köz jo gi ér vény te len sé get
idéz elõ.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban, elvi jel leg gel 
a 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro za tá ban (ABH 1999, 325,
349.) azt is hang sú lyoz za, hogy „a tör vényalkotási fo lya -
mat egyes el já rá si sza bá lya i nak be tar tá sa a tör vény ér vé -
nyes sé gé nek az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl le ve zet -
he tõ jog ál la mi kö ve tel mé nye. Ezért az Al kot mány bí ró ság
meg sem mi sí ti a jog sza bályt, ha a jog al ko tá si el já rás so rán
olyan sú lyos el já rá si sza bály ta lan sá got kö vet tek el, amely
a jog sza bály köz jo gi ér vény te len sé gét idéz te elõ, il le tõ leg, 
amely más ként nem or vo sol ha tó, mint a jog sza bály meg -
sem mi sí té sé vel. [3/1997. (I. 22.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 33, 39–40.; 29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 122, 128.; 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 331, 332, 345.]”

Az Al kot mány bí ró ság 8/2003. (III. 14.) AB ha tá ro za tá -
ban al kot má nyos kö ve tel mény ként azt is meg ha tá roz ta,
hogy „jog al ko tás ra csak a jog biz ton ság al kot má nyos el vé -
nek meg fele lõen ke rül het sor. A jog biz ton ság elve meg kö -
ve te li, hogy a jog al ko tás (...) éssze rû rend ben tör tén jék
(...).” (ABH 2003, 74.)

2. Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban fog lal -
ko zott a jog al ko tót ter he lõ egyez te té si kö te le zett ség gel.
Az Al kot mány bí ró ság nak a jog sza bály-al ko tá si kö ve tel -
mé nye ket meg ha tá ro zó ál lan dó gya kor la ta, hogy „a köz -
ha tal mi jo go sít vá nyok kal nem ren del ke zõ tár sa dal mi, ér -
dek-kép vi se le ti szer vek vé le mé nyé nek be szer zé se a jog -
sza bály köz jo gi ér vé nyes sé gé nek nem fel té te le”.
[39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 325, 349.;
ko ráb ban: 7/1993. (II. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 418,
419; 50/1998. (XI. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 387,
397.]

Az Al kot mány bí ró ság a 30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro za -
tá ban – a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vénnyel
(a továb biak ban: Jat.) össz hang ban – meg ál la pí tot ta, hogy
„a vé le mé nye zõ szerv „köz ha tal mi jel le gé nek” tisz tá zá sa a 
Jat. sze rin ti ál ta lá nos egyez te té si kö te le zett ség al kal ma zá -
sa ese tén azért szük sé ges, mert a Jat. ren del ke zé sei alap ján
az egyez te té si kör be be vo nan dó in téz mé nyi-sze mé lyi kör
bi zony ta lan. A vé le mé nye zõ szerv „köz ha tal mi jel le ge”
irány adó arra vo nat ko zó an, hogy a jog sza bály-elõ ké szí tés
so rán a jog al ko tó val szem ben a Jat. ál tal tá masz tott ál ta lá -
nos jel le gû egyez te té si, együtt mû kö dé si el vá rás alap ján
meg ál la pít ha tó-e az adott szerv vé le mé nyé nek be szer zé sé -
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re vo nat ko zó spe ci á lis jog al ko tói kö te le zett ség. Ha ugyan -
is a Jat. sze rin ti ál ta lá nos egyez te té si kö te le zett ség nek
min den egyes tár sa dal mi, ér dek-kép vi se le ti szerv vel
szem ben való meg tar tá sa a jog al ko tás ra vo nat ko zó for mai
al kot má nyos sá gi kri té ri um len ne, ak kor a Kor mány gya -
kor la ti lag sem mi lyen ren de le tet nem al kot hat na, tör -
vényjavaslatot nem ké szít het ne, hi szen min dig akad hat na
újabb, ma gát ér dek-kép vi se le ti ként meg ha tá ro zó szer ve -
zet, amely nek vé le mé nyét ki kel le ne kér nie.” (ABH 2000,
202, 206.)

Ugyan ak kor az Al kot mány bí ró ság a 30/2000. (X. 11.)
AB ha tá ro za tá ban „arra az ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy
a jog sza bály ál tal ki fe je zet ten és konk ré tan meg ne ve zett,
egyet ér té si, il let ve vé le mé nye zé si jog kör rel ren del ke zõ
szer ve ze tek – a de mok ra ti kus dön tés ho za ta li el já rás ban
be töl tött sze re pük  miatt az egyez te té si kö te le zett ség vo -
nat ko zá sá ban – köz ha tal mi nak, így a jog al ko tó szá má ra
meg ke rül he tet len nek mi nõ sül nek.” (ABH 2000, 202,
206.)

A 30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat sze rint „[a]z Al kot -
mány bí ró ság gya kor la ta fo lya ma to san nagy hang súlyt he -
lye zett az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del -
ke zés re, mely sze rint »a Ma gyar Köz tár sa ság füg get len,
de mok ra ti kus jog ál lam«. A jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ
dön tés ho za ta li el já rá si sza bá lyok meg sér té se a dön tés köz -
jo gi ér vény te len sé gét ered mé nyez he ti. El len ke zõ eset ben
maga a de mok ra ti kus rend szer ve szí ti el le gi ti má ci ó ját, hi -
szen a kü lön bö zõ tár sa dal mi rész ér de kek meg je le ní té sé re
és össze han go lá sá ra nem nyí lik mód, így a kon szen zus el -
éré se ele ve le he tet len. Amennyi ben pe dig kü lön tör vény ír
elõ konk rét és in téz mé nye sí tett vé le mény ké ré si kö te le zett -
sé get, ak kor an nak el mu lasz tá sa olyan, a jog al ko tá si el já -
rás ban el kö ve tett sú lyos sza bály ta lan ság nak mi nõ sül het,
amely adott eset ben a jog ál la mi ság al kot má nyos kö ve tel -
mé nyét köz vet le nül ve szé lyez te ti, és a tör vénysértõ mó -
don al ko tott jog sza bály köz jo gi ér vény te len sé gét ered mé -
nyez he ti. Azt a kér dést, hogy a kü lön tör vényekben meg -
ha tá ro zott jog al ko tá si el já rá si sza bály meg sze gé se sú lyos -
sá gá nál fog va adott eset ben el éri-e az al kot mány sér tés
szint jét, az Al kot mány bí ró ság nak ese ti mér le ge lés sel kell
el dön te nie.” (ABH 2000, 202, 205–208.)

3. Az Al kot mány bí ró ság 30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro -
za tá ban „a jog ál la mi ság [Al kot mány 2.  § (1) be kez dés] kö -
ve tel mé nyé re fi gye lem mel, for mai alkot mány elle nessége
 miatt meg sem mi sí tet te” a vé le mé nye zé si kö te le zett ség
meg sér té sé vel al ko tott jog sza bályt. Az Al kot mány bí ró ság
ezt a dön té sét az zal in do kol ta, hogy „a tör vény ben elõ írt
vé le mé nyez te té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa köz vet le nül
sér ti a jog ál la mi ság kö ve tel mé nyét”. (ABH 2000, 202,
208.)

Az Al kot mány bí ró ság a 30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro za -
tá ban úgy fog lalt ál lást, hogy a vé le mé nye zõ szerv „köz ha -
tal mi jel le gé nek vizs gá la tá ra nem volt szük ség, ugyan is a
jog al ko tó vé le mé nyez te té si kö te le zett sé gét nem az Al kot -
mány 36.  §-a, és nem a Jat. ren del ke zé sei ala poz ták meg,

ha nem a Kvtv. 44.  § (2) be kez dé se”, va gyis a vé le mé nyez -
te té si kö te le zett sé get meg ha tá ro zó kü lön tör vényi ren del -
ke zés. (ABH 2000, 202, 206.)

A 30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat ban hi vat ko zott Kvtv.,
va gyis a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1995. évi LIII. tör vény 44.  § (2) be kez dé sé nek a ha -
tá ro zat meg ho za ta la kor ha tá lyos ren del ke zé se azt tar tal -
maz ta, hogy a jog sza bály-ter ve ze te ket „a dön tés re jo go sult 
szerv hez tör té nõ be nyúj tás elõtt – vé le mény nyil vá ní tás
cél já ból – meg kell kül de ni az Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi Ta nács nak. A vé le mény nyil vá ní tás ra – a ter ve zet kéz -
be sí té sé tõl szá mí tott – leg alább har minc na pot kell biz to sí -
ta ni”.

A 30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat sze rint a vé le mé nyez -
te té si kö te le zett ség „sza bá lyai alap ján kö te les a Kor mány
a tör vényi ren del ke zé se ket be tart va, a tör vény ben fel jo go -
sí tott és pon to san meg je lölt szer vet a nor ma ter ve zet vé le -
mé nyez te té se vé gett meg ke res ni. A tör vény ben ki je lölt
szerv (...) meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül kö te les vé le mé -
nyét a Kor mánnyal kö zöl ni, te hát a jog al ko tá si fo lya mat
nem szen ved tar tós ké se del met. Je len eset ben te hát a Kor -
mány nem sza ba dul hat a vé le mé nyez te tés konk rét tör -
vényi kö te le zett sé ge alól. Az Al kot mány bí ró ság mind ez -
zel össze füg gés ben hang sú lyoz za, hogy a tör vények be tar -
tá sa és be tar tá suk biz to sí tá sa a Kor mány nak az Al kot mány 
35.  § (1) be kez dés b) pont ján ala pu ló ál ta lá nos kö te le zett -
sé ge.” (ABH 2000, 202, 208.)

Ez zel a ha tá ro za tá val az Al kot mány bí ró ság a for mai
alkot mány elle nesség vizs gá la tá val kap cso la tos ko ráb bi
gya kor la tát to vább fej lesz tet te. A 30/2000. (X. 11.) AB ha -
tá ro zat ugyan is konk ré tan meg ha tá roz ta, hogy a vé le mé -
nyez te té si kö te le zett ség meg sér té se mi kor ve zet a köz jo gi
ér vény te len ség meg ál la pí tá sá hoz.

4. A je len ügy ben meg ál la pít ha tó, hogy a Ma gyar
 Orvosi Ka ma rá ról  szóló 1994. évi XXVIII. tör vény
(a továb biak ban: MOKtv.) 1.  § (1) be kez dé se sze rint: „A
Ma gyar Or vo si Ka ma ra (a továb biak ban: MOK) az or vo -
sok és fog or vo sok (a továb biak ban: or vo sok) ön kor mány -
zat tal ren del ke zõ szak mai, ér dek kép vi se le ti köz tes tü le te.”

A MOKtv. 2.  §-a ha tá roz za meg a MOK fel adat- és
 hatáskörét. Ezen be lül az (1) be kez dés a) pont ja sze rint a
MOK „az or vo si hi va tás gya kor lá sá val és az or vo si te vé -
keny ség gel össze füg gõ kér dé sek ben kép vi se li és védi az
or vo si kar te kin té lyét, tes tü le te i nek és tag ja i nak ér de ke it,
to váb bá az or vo sok jo ga it, és – kü lön jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – egye di ügyek ben is elõ se -
gí ti ezen jo gok ér vé nye sí té sét”.

A MOKtv. 2.  §-a rög zí ti to váb bá az in dít vá nyok alap ján
vizs gá lan dó vé le mé nyez te té si kö te le zett sé get is. A
MOKtv. 2.  § (1) be kez dés fa) pont ja sze rint a MOK „vé le -
mé nye zé si jo got gya ko rol (...) az or vo sok szak mai te vé -
keny sé gét, anya gi hely ze tét köz vet le nül be fo lyá so ló, il le -
tõ leg va la mennyi, az egész ség ügyet egyéb mó don érin tõ
jog sza bály meg al ko tá sá nál”.
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A MOKtv. 2.  § (2) be kez dé se ren del ke zik ar ról is, hogy
„Az (1) be kez dés f) pont já ban meg je lölt vé le mé nye zé si
jog kö rök ér vé nye sü lé se ér de ké ben a jog sza bá lyok, il let ve
egyéb dön té sek elõ ké szí té sé ért fe le lõs szer vek, il le tõ leg
sze mé lyek kö te le sek

a) a jog sza bá lyok, il let ve dön té sek ter ve ze te it, va la -
mint azok in do ko lá sát vé le mé nye zés re olyan mó don meg -
kül de ni, hogy a MOK-nak vé le mé nye ki ala kí tá sá hoz meg -
fe le lõ idõ és is me ret áll jon ren del ke zé sé re,

b) a MOK vé le mé nyét az elõ ké szí tés so rán mér le gel ni,
il le tõ leg

c) a MOK vé le mé nyé nek fi gyel men kí vül ha gyá sa,
vagy rész le ges figye lembevétele ese tén en nek oka i ról a
dön tés meg ho za ta lá ra, il le tõ leg a jog sza bály meg al ko tá sá -
ra jo go sult sze mélyt, il let ve szer vet, va la mint – a jog sza bá -
lyok és a ve ze tõi meg bí zás sal össze füg gõ mun kál ta tói
dön té sek ki vé te lé vel – a MOK-ot írás ban tá jé koz tat ni,

d) az (1) be kez dés fb)–fc) al pont ja i ban fog lalt, el fo ga -
dott dön té sek rõl, ha tá ro za tok ról a MOK-ot tá jé koz tat ni.”

A MOKtv. 2.  § (3) be kez dé se sze rint „A MOK az (1) be -
kez dés f) pont já ban meg je lölt vé le mé nye zé si jog kö rét a
vé le ményt kérõ ál tal meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül gya ko -
rol ja, il le tõ leg – a (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt kö ve -
tel mé nyek nek meg nem fe le lõ ha tár idõ tû zé se ese tén – a
ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ en ja vas la tot te het an nak meg -
hosszab bí tá sá ra. Amennyi ben a MOK a ren del ke zé sé re
álló ha tár idõn be lül vé le mé nye zé si jo gát nem gya ko rol ja,
il let ve nem kéri a ha tár idõ meg hosszab bí tá sát, a jog sza bá -
lyok, il let ve egyéb dön té sek elõ ké szí té sé ért fe le lõs szer -
vek vagy sze mé lyek a MOK vé le mé nyé nek hi á nyá ban is
kez de mé nyez he tik a dön tés meg ho za ta lát, il let ve a jog sza -
bály ki adá sát. Nem hosszab bít ha tó meg a MOK vé le mé -
nye zé si jo gá nak gya kor lá sá ra ren del ke zés re álló ha tár idõ
oly mó don, hogy a meg hosszab bí tás a dön tés meg ho za ta -
lá ra jo go sult szerv te kin te té ben a dön tés ho za tal kü lön tör -
vény sze rin ti el já rá si ha tár ide jé nek el mu lasz tá sát ered mé -
nyez ze.”

A MOKtv. ren del ke zé sei te hát egy ér tel mû en meg ha tá -
roz zák, hogy a „jog sza bá lyok, il let ve egyéb dön té sek elõ -
ké szí té sé ért fe le lõs szer vek, il le tõ leg sze mé lyek kö te le sek
(...) a jog sza bá lyok, il let ve dön té sek ter ve ze te it, va la mint
azok in do ko lá sát vé le mé nye zés re” a MOK-nak meg kül de -
ni. Konk rét tör vényi elõ írás jól kö rül ha tá rolt és fél re ért he -
tet len ren del ke zé se tar tal maz za a tör vény ben meg je lölt
szer vek vé le mé nyez te té si kö te le zett sé gét. A vé le mé nyez -
te té si kö te le zett ség tár gyát a MOKtv. vi lá go san rög zí ti. Az 
egyez te té si kö te le zett ség nem a jog sza bá lyok elõ ké szí té -
sé ért fe le lõs ese ti dön té sén, ha nem tör vényi elõ íráson ala -
pul. A MOKtv. azt is rög zí ti, hogy olyan mó don kell meg -
kül de ni a jog sza bá lyok ter ve ze te it és azok in do ko lá sát,
hogy a MOK-nak „vé le mé nye ki ala kí tá sá hoz meg fe le lõ
idõ és is me ret áll jon ren del ke zé sé re”. A MOK vé le mé nyét
az elõ ké szí tés so rán to váb bá mér le gel ni kell. A MOK vé -
le mé nyé nek fi gyel men kí vül ha gyá sa vagy rész le ges
figye lembevétele ese tén en nek oka i ról a dön tés meg ho za -

ta lá ra, il le tõ leg a jog sza bály meg al ko tá sá ra jo go sult sze -
mélyt, il let ve szer vet írás ban tá jé koz tat ni kell.

Te kin tet tel arra, hogy a MOK vé le mé nye zé si jo gát tör -
vény, a MOKtv. ha tá roz ta meg, ezért az Al kot mány bí ró -
ság 30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro za ta ér tel mé ben a MOK
köz ha tal mi jel le gé nek vizs gá la tá ra nincs szük ség. (ABH
2000, 202, 206.) A jog al ko tó vé le mé nyez te té si kö te le zett -
sé gét ugyan is a MOKtv. ala poz za meg. A MOKtv. sze rin ti
fe le lõs szerv, a je len eset ben a Kor mány, nem sza ba dul hat
a vé le mé nyez te tés konk rét tör vényi kö te le zett sé ge alól, hi -
szen a tör vények be tar tá sa és be tar tá suk biz to sí tá sa a Kor -
mány nak az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont ján ala -
pu ló ál ta lá nos kö te le zett sé ge.

5. Nem vi tás, hogy az in dít vá nyo zók ál tal tá ma dott ren -
del ke zé sek meg al ko tá sá ra a MOKtv. sze rin ti vé le mé nyez -
te té si kö te le zett ség fi gyel men kí vül ha gyá sá val ke rült sor.
A tör vény-elõkészítésért fe le lõs szerv nem tett ele get a tör -
vényi kö te le zett sé gé nek, s nem küld te meg a tör vény ter -
ve ze tét, il let ve an nak in do ko lá sát a MOK-nak. Ezen túl -
me nõ en nem tá jé koz tat ta a tör vényalkotót a MOK vé le mé -
nye fi gyel men kí vül ha gyá sá nak oka i ról sem.

Mi vel az Öotv. a MOKtv. ki fe je zett ren del ke zé se i nek
fi gyel men kí vül ha gyá sá val szü le tett, ezért meg ál la pít ha -
tó, hogy a tör vény ben elõ írt vé le mé nyez te té si kö te le zett -
ség el mu lasz tá sa köz vet le nül sér ti a jog ál la mi ság kö ve tel -
mé nyét. En nek alap ján az Al kot mány bí ró ság nak az
Öotv.-t – az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog ál la -
mi ság kö ve tel mé nyé re, il let ve a Kor mány nak az Al kot -
mány 35.  § (1) be kez dés b) pont ján ala pu ló kö te le zett sé gé -
re fi gye lem mel – for mai alkot mány elle nessége  miatt meg
kel lett vol na sem mi sí te nie. Az Al kot mány bí ró ság je len
ha tá ro za ta azon ban az Öotv. for mai alkot mány elle -
nességét nem ál la pí tot ta meg. Az Al kot mány bí ró ság je len
ha tá ro za ta te hát vissza lé pést je lent a jog ál la mi ság biz to sí -
tá sá nak a 30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat tal már el ért szint -
jé hez ké pest, ezért az zal nem ér tek egyet.

6. Az Al kot mány bí ró ság a 62/2003. (XII. 15.) AB ha tá -
ro za tá ban hang sú lyoz ta: „A de mok ra ti kus jog ál lam fel té -
te le zi (...) a de mok ra ti ku san el fo ga dott el já rá si sza bá lyo -
kat, il let ve az azok nak meg fe le lõ dön tés ho za talt. Az al kot -
má nyos de mok rá cia össze tett rend szer, mely ben rész le tes
el já rá si sza bá lyok ren de zik több szerv – oly kor fo lya ma -
tos – együtt mû kö dé sét. A szer vek együtt mû kö dé sét, te vé -
keny sé gük köl csö nös el len õr zé sét biz to sí tó sza bá lyok
azért je len tõ sek, mert az el já rás ered mé nyé nek – a dön tés -
nek – a de mok ra ti kus le gi ti mi tá sát az el já rá si sza bá lyok
meg lé te, to váb bá fel tét len és ma ra dék ta lan be tar tá sa biz to -
sít ja. Az al kot má nyos je len tõ sé gû el já rá si sza bá lyok meg -
sér té se for ma i lag ér vény te len (köz jo gi ér vény te len ség) és
il le gi tim dön tést ered mé nyez. (...) Min den el já rá si sza bály, 
min den el já rá si sza kasz azo nos le gi ti má ci ós erõ vel ren del -
ke zik. Az el já rá si sza bá lyok ki vé tel nél kü li és fel tét len be -
tar tá sa a de mok ra ti kus jog ál la mi ság alap ve tõ kö ve tel mé -
nye.” (ABH 2003, 637, 647.)
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A jog al ko tá si el já rá si sza bá lyok be tar tá sa te hát alap ve tõ 
kö ve tel mény a de mok ra ti kus jog ál lam ban. A jog al ko tá si
el já rá si sza bá lyok meg sér té sé vel ho zott dön tés ezért a de -
mok ra ti kus jog ál lam meg sér té sét je len ti, s az így meg al ko -
tott nor ma ér vény te len né vá lik. A jog al ko tá si el já rá si sza -
bá lyok meg sér té sét nem or vo sol hat ja, ha a jog al ko tó az el -
já rá si sza bá lyok meg sér té se után még is meg al kot ja a nor -
mát. Az Or szág gyû lés sem or vo sol hat ja te hát azt a jog sér -
tést, amit a tör vény elõ ké szí té se so rán a Kor mány el kö ve -
tett.

A de mok ra ti kus jog ál lam mal, s az en nek ré szét ké pe zõ
jog biz ton ság gal össze egyez tet he tet len, ha a tör vényi szin -
tû, konk ré tan meg ha tá ro zott jog al ko tá si el já rá si sza bá lyo -
kat a jog al ko tó, jog sza bály-elõ ké szí tõ szer vek, mint pl. a
Kor mány, jog kö vet kez mé nyek nél kül meg sért he tik. A de -
mok ra ti kus jog ál lam vé del me ér de ké ben ezért az el já rá si
sza bá lyok sú lyos meg sér té sé vel ho zott jog sza bályt for -
mailag ér vény te len nek kell nyil vá ní ta ni (köz jo gi ér vény -
te len ség), s meg kell sem mi sí te ni. Így biz to sít ha tó az al -
kot má nyos és tör vényes sza bá lyok nak meg fe le lõ jog al ko -
tás, va la mint jog bi zony ta lan ság he lyett a de mok ra ti kus
jog ál lam ra jel lem zõ jog biz ton ság ki ala ku lá sa.

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

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

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

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

1. Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 1., 3.,
4. pont ja i ban ta lál ha tó utó la gos nor ma kont roll ké rel -
mek el uta sí tá sá val, nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del -
ke zõ ré sze 2. pont já ban fog lalt mu lasz tás ban meg nyil -
vá nu ló alkot mány elle nesség vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít -
vá nyok el uta sí tá sá val. Ál lás pon tom sze rint az Al kot -
mány bí ró ság nak meg kel lett vol na ál la pí ta nia a mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet, mert az
Or szág gyû lés az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló
2000. évi II. tör vény ben (a továb biak ban: Öotv.) nem
ren dez te a mû köd te té si jog mint az Al kot mány 13.  §
(1) be kez dé se alap ján tu laj don vé de lem alatt álló va gyo -
ni ér té kû jog, és az Al kot mány 44/A.  § (1) be kez dé sé be
fog lalt ön kor mány za ti alap jo gok egy más ra te kin tet tel
való ér vé nye sü lé sé nek ga ran ci á it.

2. Az in dít vá nyo zó – töb bek kö zött – az ön kor mány za ti 
au to nó mia ol da lá ról is vizs gál ni kér te a pra xis jog jog in téz -

mé nyét, ki fej tet te, hogy a mû köd te té si jog gya kor lá sá hoz
az új jo go sul tat jó vá ha gyó Ma gyar Or vo si Ka ma ra ha tá ro -
za ta nem elég sé ges, mi vel a jo go sult csak ak kor tud a há zi -
or vo si kör zet ben prak ti zál ni, ha az ön kor mány zat vele el -
lá tá si szer zõ dést köt.

Az Öotv. 1.  § (2) be kez dés a) pont ja de fi ni ál ja az ön ál ló
or vo si te vé keny sé get. E sze rint: a tör vény al kal ma zá sá ban
„ön ál ló or vo si te vé keny ség: a te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség 
kö ré ben az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
sze rint a há zi or vos, a házi gyer mek or vos, a fog or vos
(a továb biak ban együtt: há zi or vos) ál tal nyúj tott egész ség -
ügyi el lá tás;”. Te hát az Öotv. az ön ál ló or vo si te vé keny ség 
fo gal má hoz hoz zá kap csol ja a te rü le ti el lá tá si kötelezett -
séget. A te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség a mû köd te té si jog
fel té te le. A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 8.  § (4) be kez dé se a te le pü lé si ön kor mány -
za tok kö te le zõ fel ada tá vá te szi az egész ség ügyi alap el lá -
tás ról való gon dos ko dást. A fen ti jog sza bá lyi össze füg gé -
sek alap ján a mû köd te té si jog mint al kot má nyos tu laj don -
vé de lem alatt álló va gyo ni ér té kû jog ér té ke sí té se az ön -
kor mány zat el lá tá si kö te le zett sé gé nek a tel je sí té sé hez szo -
ro san kap cso ló dik. Ez ál tal a Ma gyar Or vo si Ka ma ra dön -
té se mel lett az ér té ke sí tés elõ fel té te lé nek kell te kin te ni,
hogy az ön kor mány zat a ve võt el fo gad ja-e: nyi lat koz zék
ar ról, hogy köz al kal ma zott or vos sá fog ja ki ne vez ni, il let -
ve, ha ma gán or vos, ak kor meg kell ál la pod nia a te rü le ti el -
lá tá si fe le lõs ség át vál la lá sá ról. Az ön kor mány za to kat az
Al kot mány 44/A.  § (1) be kez dé sé be fog lalt alap jo gai alap -
ján a Ma gyar Or vo si Ka ma ra ha tá ro za ta nem kö te lez he ti,
hogy az ér té ke sí tett pra xis jog új jo go sult ját fog lal koz tas sa
[ugyan ak kor a mû köd te té si jog mint va gyo ni ér té kû jog jo -
go sult ját az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé se védi]. De igaz
ez for dít va is: a Ma gyar Or vo si Ka ma ra en ge dé lyé nek hi á -
nya az ön kor mány zat te rü le ti el lá tá si kö te le zett sé gét nem
ve szé lyez tet he ti.

Az Al kot mány je lölt ren del ke zé sei kö zött fe szü lõ, a
mû köd te té si jo got érin tõ el lent mon dást az Öotv.-nek fel
kel lett vol na ol da nia olyan sza bá lyok meg al ko tá sá val,
ame lyek al kot má nyos sá gi szem pont ból egyen sú lyi hely -
ze tet te rem te nek az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé se és
44/A.  § (1) be kez dés a) pont ja egy más ra te kin tet tel való
ér vé nye sü lé sé ben. A sza bá lyo zás je lölt hi á nyos sá ga mind
a tu laj don jog, mind pe dig az ön kor mány za ti alap jo gok sé -
rel mét elõ idé zõ hely ze te ket te remt het, ezért az Öotv.-nek
az ezt ki kü szö bö len dõ ga ran ci á kat tar tal maz nia kell. A
tör vényhozó e kér dés sza bá lyo zá sa so rán nem ke rül he ti
meg an nak tisz tá zá sát sem, hogy a pra xis jog va ló já ban egy 
adott há zi or vo si kör zet re vo nat ko zik, vagy az egész or -
szág ra ki ter je dõ elvi mû kö dé si en ge dély. Mind er re te kin -
tet tel a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
meg ál la pí tá sát in do kolt nak tar tom.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró
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Az Alkotmánybíróság
30/2006. (VI. 21.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság 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 a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság el uta sít ja azt a 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 ványt, amely ki fo gás ol ta, hogy az Or szág gyû -
lés nem al kot ta meg a szak el lá tás kö ré ben ön ál ló or vo si te -
vé keny sé get vég zõ or vo sok mû köd te té si jo gá ról  szóló tör -
vényt.

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 egész ség ügyi köz szol gál ta tá sok nyúj tá sá -
ról, va la mint az or vo si te vé keny ség vég zé sé nek for má i ról
 szóló 2001. évi CVII. tör vény (a továb biak ban: Ekszt.)
25.  § (3) be kez dé se e) pont já nak alkot mány elle nességét és
sem mi sít se meg ezt a ren del ke zést. Az in dít vá nyo zó ál lás -
pont ja sze rint a tá ma dott sza bály el len té tes az Al kot mány
70/A.  §-ának (1) be kez dé sé vel. Arra az eset re, ha az Al kot -
mány bí ró ság ezt a ké rel met meg ala po zott nak ta lál ja, azt is
in dít vá nyoz ta, hogy az Al kot mány bí ró ság ál la pít son meg
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet
azért, mert az Or szág gyû lés „nem al kot ta meg a szak el lá -
tás kö ré ben ön ál ló or vo si te vé keny sé get vég zõ or vo sok
mû köd te té si jo gá ról  szóló tör vényt”.

Az in dít vány ban sze rep lõ kér dés rõl az egész ség ügyi,
szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter is kö zöl te ál lás pont ját.

Az in dít vány be adá sát köve tõen az egész ség ügyi szol -
gál ta tók ról és az egész ség ügyi köz szol gál ta tá sok szer ve -
zé sé rõl  szóló 2003. évi XLIII. tör vény 33.  §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja, to váb bá az egész ség ügyi köz szol gál ta tá -
sok nyúj tá sá ról, va la mint az or vo si te vé keny ség vég zé sé -
nek for má i ról  szóló 2001. évi CVII. tör vény ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl  szóló 2003. évi XLIV. tör vény 1.  §-a ki -
mond ta, hogy az Ekszt. ha tá lyát vesz ti.

Az Al kot mány bí ró ság fel hí vá sá ra az in dít vá nyo zó kö -
zöl te, hogy a meg vál to zott jogi sza bá lyo zás el le né re is

fenn tart ja ké rel mét, mert „az alap ve tõ kér dés, amely  miatt
az al kot má nyos sá gi be ad ványt be ad tuk, nem ol dó dott
meg. A 2001. évi CVII. tv. ugyan is ha tá lyon kí vül he lyez te 
a 2000. évi II. tv. 3.  § (5) be kez dé sét, de az ál tal, hogy a
2003. évi XLIV. tv. pe dig a 2001. évi CVII. tv.-t he lyez te
ha tá lyon kí vül, a 3.  § (5) be kez dés nem ke rült vissza a
2000. évi II. tör vény ren del ke zé sei közé.” A hi á nyolt ren -
del ke zés azt mond ta ki, hogy a szak el lá tás kö ré ben ön ál ló
or vo si te vé keny sé get vég zõ or vo sok mû köd te té si jo gá ról
kü lön tör vény fog ren del kez ni.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a hi ány meg lé té re vo nat ko zó
újabb be ad ványt úgy ér tel mez te, hogy az in dít vá nyo zó ké -
rel mét mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nességre vo nat ko zó an tar tot ta fenn.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány el bí rá lá sá nál a kö -
vet ke zõ jog sza bá lyo kat vet te figye lembe:

1. Az Al kot mány 70/A.  §-ának (1) be kez dé se:
„A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le tén tar tóz ko -

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

2. Az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi
II. tör vénynek (a továb biak ban: Öotv.) az in dít vány el bí rá -
lá sa kor ha tá lyos ren del ke zé sei:

„1.  § (1) E tör vény ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén az egész ség ügyi szol gál ta tás ke re té ben nyúj tott ön ál ló
or vo si te vé keny ség re és az e te vé keny sé get nyúj tó or vo -
sok ra ter jed ki.

(2) E tör vény al kal ma zá sá ban
a) ön ál ló or vo si te vé keny ség: a te rü le ti el lá tá si kö te le -

zett ség kö ré ben az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi
CLIV. tör vény sze rint a há zi or vos, a házi gyer mek or vos, a
fog or vos (a továb biak ban együtt: há zi or vos) ál tal nyúj tott
egész ség ügyi el lá tás;

b) or vos: a kü lön jog sza bály sze rint ve ze tett alap- és
mû kö dé si nyil ván tar tás ban sze rep lõ or vo si, fog or vo si
szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mély;

c) mû köd te té si jog: a Ma gyar Or vo si Ka ma ra ál tal az
a) pont sze rin ti or vos ré szé re adott ön ál ló or vo si te vé keny -
ség nyúj tá sá ra jo go sí tó en ge dély ben fog lalt jog.”

3. Az Öotv. 3.  §-a (5) be kez dé sé nek 2002. már ci us
31-ig ha tá lyos szö ve ge:

„Az 1.  § (2) be kez dé se a) pont já nak ha tá lya alá nem tar -
to zó, a szak el lá tás kö ré ben ön ál ló or vo si te vé keny sé get
vég zõ or vo sok mû köd te té si jo gá ról kü lön tör vény ren del -
ke zik.”
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III.

1. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az Al kot mány
70/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott diszk ri -
mi ná ció ti lal mát sér ti a tör vényalkotó az zal, hogy a
szak or vo sok nak nem biz to sít ja az Öotv.-ben sza bá lyo -
zott mû köd te té si jo got. Vé le mé nye sze rint nem ál la pít -
ha tó meg olyan köz ér dek, amely a szak or vo sok nak a há -
zi or vo sok tól el té rõ ke ze lé sét in do kol ná. Ki fej ti, hogy
„kö vet ke zet len vi szont az az egész ség po li ti kai kon cep -
ció, ame lyik az alap el lá tás ban és a szak el lá tás ban el té rõ
mód sze re ket al kal maz”. Úgy véli, hogy „a szak or vos –
mû köd te té si jog hi á nyá ban – hát rá nyos hely zet be ke rül
a pri va ti zá ció so rán, mert ki sebb az esé lye arra, hogy
vál lal ko zó or vos ként egész ség ügyi szol gál ta tó le gyen”.
Az Ekszt. sza bá lyo zá si kon cep ci ó ját vi tat va azt ál lít ja,
hogy az alap- és szak el lá tó or vo sok azo nos tár sa dal mi
cso por tot al kot nak. Emel lett rész le tes fej te ge tés alap ján
arra a kö vet kez te tés re jut, hogy „a mû köd te té si jog és az
ön ál ló vál lal ko zó ként tör té nõ mû kö dés jogi sza bá lyo zá -
sa a szak el lá tás ban jó val bo nyo lul tabb és na gyobb kö -
rül te kin tést igé nyel, mint az alap el lá tá sok kö ré ben”.

Az Ekszt. ha tá lyon kí vül he lye zé se  miatt az in dít vá nyo -
zó al kot má nyos sá gi ki fo gá sa úgy ér tel mez he tõ, hogy az
Or szág gyû lés „az Öotv. hatályba lépését köve tõen nem al -
kot ta meg a szak el lá tás kö ré ben ön ál ló or vo si te vé keny sé -
get vég zõ or vo sok mû köd te té si jo gá ról  szóló tör vényt”.
Ezért kéri a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sát.

Az in dít vány meg ala po zat lan.

2. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 49.  §-ának (1) be kez dé -
se sze rint ak kor ke rül sor mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra, ha a jog al ko tó
szerv jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tá -
si fel ada tát nem tel je sí tet te és ez zel alkot mány elle -
nességet idé zett elõ.

Az Al kot mány ban meg ha tá ro zott alap ve tõ jog ér vé nye -
sí té sé hez szük sé ges biz to sí té kok meg te rem té sé re az Or -
szág gyû lést jog al ko tá si kö te le zett ség ter he li [37/1992.
(VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 227, 231.]. Az Al kot -
mány bí ró ság gya kor la ta sze rint mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nesség ál la pít ha tó meg olyan ese tek -
ben is, ame lyek ben az ál lam bi zo nyos élet vi szo nyok ba be -
avat ko zott, és ez ál tal az ál lam pol gá rok bi zo nyos cso port -
ját meg fosz tot ta al kot má nyos jo guk ér vé nye sí té sé nek le -
he tõ sé gé tõl. Ön ma gá ban va la mely jogi sza bá lyo zást
igény lõ kér dés sza bá lyo zá sá nak el mu lasz tá sa azon ban
nem mi nõ sül mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nességnek [22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990,
83, 86.]. A jog al ko tót il le ti meg an nak el dön té se, hogy va -
la mi lyen élet hely ze tet sza bá lyoz-e. Nem áll fenn azon ban
a dön té si sza bad ság ak kor, ha a sza bá lyo zá si hi á nyos ság

alap ve tõ jog ér vé nye sü lé sét gá tol ja (1621/E/1992. AB ha -
tá ro zat, ABH 1993, 765, 766.).

3. Az Al kot mány 70/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rint a
Ma gyar Köz tár sa ság a te rü le tén tar tóz ko dó min den sze -
mély szá má ra biz to sít ja az em be ri, il let ve ál lam pol gá ri jo -
go kat bár mely meg kü lön böz te tés nél kül.

Az Al kot mány ren del ke zé se az ál lam pol gá ri jo gok te -
kin te té ben tilt ja a meg kü lön böz te tést. A 9/1990. (IV.
25.) AB ha tá ro zat sze rint azon ban a ti la lom a jog al ko tó -
ra azt a kö te le zett sé get há rít ja, hogy olyan sza bá lyo kat
ha tá roz zon meg, ame lyek min den kit egyen lõ mél tó sá gú
sze mély ként ke zel nek, a jo go sult sá go kat a jog ala nyok
azo nos tisz te le te és az egyé ni szem pon tok azo nos mér -
té kû figye lembe véte lével ál la pít ják meg (ABH 1990,
46, 48.). A vizs gált sza bá lyo zás nál tár gyi és ala nyi
össze füg gés ben kell el len õriz ni, hogy a meg kü lön böz -
te tés az al kot má nyos ha tá rok kö zött ma radt-e. Az
egyen lõ ség nek az adott tény ál lás lé nye ges ele mé re néz -
ve kell fenn áll nia. A meg kü lön böz te tés ti lal má ba üt kö -
zõ ren del ke zés rõl ak kor van szó, ha adott sza bá lyo zá si
kon cep ci ón be lül va la me lyik cso port ra má sik cso port tól 
el té rõ sza bá lyo zás vo nat ko zik [21/1990. (X. 4.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1990, 73, 77, 78.].

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az Al kot mány
70/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben ki mon dott meg kü lön böz -
te té si ti la lom nem csak az alap ve tõ jo gok te kin te té ben áll
fenn, ha nem egyéb jo gok ra vo nat ko zó an is [61/1992.
(XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280, 281.]. Az alap ve -
tõ jo gok ese té ben je lent ke zõ diszk ri mi ná ci ó nál az Al kot -
mány bí ró ság a szük sé ges ség és az ará nyos ság szem pont jai 
alap ján bí rál ja el a jog sza bályt. Ha nem alap ve tõ jog ról
van szó, ak kor az Al kot mány bí ró ság olyan eset ben te kin ti
alkot mány elle nesnek a meg kü lön böz te tést, amely ben a
meg kü lön böz te tés nek nincs éssze rû in do ka, ön ké nyes
[30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 130, 139,
140.].

4. Az Al kot mány ban meg ha tá ro zott alap ve tõ jo gok ból
nem ve zet he tõ le, hogy az egész ség ügyi szol gál ta tás nyúj -
tá sa ke re té ben az or vo si te vé keny ség mi lyen jogi for má -
ban foly tat ha tó. Az Öotv. a te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség -
gel össze füg gés ben alap ve tõ en a há zi or vo si és házi gyer -
mek or vo si te vé keny ség re ha tá ro zott meg sa já tos jogi for -
mát. Az or vo si te vé keny ség sok fé le sé ge  miatt egy sé ges
sza bá lyo kat nem le he tett meg al kot ni. A te vé keny ség el té -
rõ ter mé sze te  miatt más sza bá lyo zá si kon cep ci ó ra van
szük ség a te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség gel járó há zi or vo -
sok ese té ben, mint a szak el lá tás ban dol go zó or vo sok nál.
Az Öotv. sza bá lyo zá si kon cep ci ó ja alap ján nem ön ké nyes
a kü lönb ség té tel a há zi or vo sok és a szak el lá tás kö ré ben te -
vé keny sé get vég zõ or vo sok kö zött. Az Al kot mány
70/A.  §-ának (1) be kez dé se alap ján nem ál la pít ha tó meg
te hát, hogy az or vo si szak el lá tás kö ré ben ugyan úgy vál lal -

5656 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/74. szám



ko zás jel le gû jogi for mát kell be ve zet ni, mint az or vo si
alap el lá tás ban.

A fen ti ek alap ján nem ál la pít ha tó meg sem az, hogy a
jog al ko tó nem tett ele get a jog sza bály meg al ko tá sá ra vo -
nat ko zó kö te le zett sé gé nek, sem az, hogy a jogi sza bá lyo -
zás hi á nyos sá ga alkot mány elle nes hely ze tet te rem tett.
Ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt el uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát köz ér de kû tar -
tal ma  miatt a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

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

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 580/B/2002.

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

A Köztársasági Elnök
128/2006. (VI. 21.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kö zöt ti
kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge

el is me ré se ként And rej Ge ren�er-nek, a Szlo vén Köz tár sa -
ság bu da pes ti nagy kö ve té nek.

Bu da pest, 2006. jú ni us 13.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/2733/2006.

A Köztársasági Elnök
129/2006. (VI. 21.) KE

határozata

a 61/2005. (IV. 29.) KE határozat,
a 165/2004. (XII. 8.) KE határozat,

a 88/2002. (V. 31.) KE határozat
és az 5/2006. (I. 18.) KE határozat

módosításáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

dr. Du dás Fe renc köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri ki ne ve zé -
sé rõl szó ló 61/2005. (IV. 29.) KE ha tá ro za tot ak ként mó -
do sí tom, hogy a ha tá ro zat ban a „Bel ügy mi nisz té ri um”
meg ne ve zés he lyett „Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri u mot” kell ér te ni;

dr. Kon do ro si Fe renc köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri ki ne -
ve zé sé rõl szó ló 165/2004. (XII. 8.) KE ha tá ro za tot ak ként
mó do sí tom, hogy a ha tá ro zat ban az „Igaz ság ügyi Mi nisz -
té ri um” meg ne ve zés he lyett „Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri u mot” kell ér te ni;

dr. Szü di Já nos köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri ki ne ve zé sé -
rõl szó ló 88/2002. (V. 31.) KE ha tá ro za tot ak ként mó do sí -
tom, hogy a ha tá ro zat ban az „Ok ta tá si Mi nisz té ri um”
meg ne ve zés he lyett „Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri u -
mot” kell ér te ni;

dr. Tar csi Gyu la köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri ki ne ve zé sé -
rõl szó ló 5/2006. (I. 18.) KE ha tá ro za tot ak ként mó do sí -
tom, hogy a ha tá ro zat ban a „Fog lal koz ta tás po li ti kai és
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Mun ka ügyi Mi nisz té ri um” meg ne ve zés he lyett „Szo ci á lis
és Mun ka ügyi Mi nisz té ri u mot” kell ér te ni.

Bu da pest, 2006. jú ni us 9.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-1/2687/2006.

A Köztársasági Elnök
130/2006. (VI. 21.) KE

határozata

vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek b) pont ja alap ján 2006. de cem ber 30-án dr. Ha mar
Fe renc ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyát meg szün te tem és 
2006. de cem ber 31-i ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. jú ni us 14.

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

El len jegy zem:

Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2726/2006.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Alkotmánybíróság
közleménye

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 15.  § (2) be kez dé se alap ján
meg ál la pí tom, hogy dr. Bagi Ist ván al kot mány bí rói meg -
bí za tá sa – az Abtv. 15.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt
ok ból – 2006. jú ni us 17-én meg szûnt.

Bu da pest, 2006. jú ni us 19.

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

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

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

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény 82. §-a arra
kö te le zi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy az 
üzem anyag árat – az elõ zõ év ben nagy for gal mat bo nyo lí tó
bel föl di üzem anyag-for gal ma zó cég ál tal al kal ma zott árak
fi gye lem be vé te lé vel – te gye köz zé.

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

Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:

ESZ-95 ól mo zat lan mo tor ben zin 289 Ft/l
ESZ-98 ól mo zat lan mo tor ben zin 299 Ft/l

Gáz olaj 276 Ft/l

Ke ve rék 306 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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A Szociáldemokrata Párt 2005. évi pénzügyi beszámolója

Fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 134 285

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tá sok –

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 5 152 700
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5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó bevétel –

6. Egyéb be vé tel 1 200

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben:  5 288 185

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek –

3. Vál lal ko zások ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –

4. Mû kö dé si ki adá sok 2 573 524

5. Esz köz be szer zés –

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 1 132 913

7. Egyéb ki adá s 337 238

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  4 043 675

Bács kai Sán dor s. k., Sztan ko vánsz ki Ti bor s. k.,
fõ tit kár ügy ve ze tõ el nök

A Magyar Demokrata Fórum által a 2006. évi országgyûlési választásokra fordított
pénzeszközök forrásai és felhasználása

Ezer fo rint ban

1. A je lö lõ szer ve ze tek neve: Ma gyar De mok ra ta Fó rum

2. A je lö lõ szer ve ze tek által ál lí tott je löl tek szá ma: 680 fõ

3. Or szá gos kép vi se lõ-vá lasz tás ra for dí tott összeg: 305 963
3.1. For rá sai össze sen: 305 963

3.1.1. Ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás: 14 182
3.1.2. Egyéb for rá sok: 291 781
      eb bõl:

– vá lasz tá si cél ra ka pott tá mo ga tás: 108 000
– hi tel: 110 000
– egyéb sa ját for rás: 73 781

3.2. Jog cí mek sze rin ti fel hasz ná lás össze sen: 305 963
3.2.1. Ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás ter hé re: 14 182
      eb bõl:

– anyag jel le gû rá for dí tás: –
– egyéb rá for dí tás: –
– igény be vett rá for dí tás: 14 182

3.2.2. Egyéb for rá sok ter hé re: 291 781
      eb bõl:

– anyag jel le gû rá for dí tás: –
– egyéb rá for dí tás: 52 800
– igény be vett rá for dí tás: 238 981

Sze me re ki Zol tán s. k.,
párt igaz ga tó
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Békés Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 2.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Bé kés Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló 1993. évi II. tör -
vény 4/B. §-ának (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Kö rös la dá nyi Ba rát ság Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Kö rös la dány, Kos suth u. 17., Ba rát ság Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet Iro da há za

A sor so lás ide je: 2006. jú li us 27., 10 óra.

Te le pü lés: Kö rös tar csa

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág AK ér ték A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó kor lá to zá sok

0326 szán tó, ár te rü let 111,96

0332 szán tó, ki vett, anyag gö dör 92,53

0341/1 szán tó, ár te rü let 22,58

Te le pü lés: Kö rös la dány

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág AK ér ték A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó kor lá to zá sok

2414/1 szán tó, gyep, bel te rü let 7,83

022/1 szán tó 98,58 9858/462296 tu l. há nyad

022/9 erdõ 8,73

035/3 szán tó, gyep 66,10 6610/64543 tul. há nyad

041/35 gyep 11,98

043/4 szán tó, köz sé gi min ta tér 15,51 1551/32271 tul. há nyad

051/12 szán tó 19,97 1997/49713 tul. há nyad

053/4 szán tó 16,42 1642/228098 tul. há nyad

079/1 szán tó, ki vett, anyag gö dör 40,02 4002/95028 tul. há nyad

097/1 szán tó, erdõ, ki vett,
anyag gö dör

44,21 4421/58051 tul. há nyad

0101/27 gyep 6,32 Bé kés Me gyei Föld hivatal föld mé ré si
je lek el helyezését biz to sí tó hasz ná la ti jog

0106/13 szán tó 9,59 959/59928 tul. há nyad

0127/17 gyep 17,76 1776/25979 tul. há nyad

0127/21 szán tó 16,01 1601/61992 tul. há nyad

0131/18 szán tó 1,21

0131/19 szán tó 1,88

0200/6 szán tó 6,57

0200/7 szán tó 0,20

0230/18 szán tó, víz ál lás 20,93

0237/12 szán tó 6,02

0240/2 gyep 0,40 Vé dett ter.

0240/3 erdõ 6,10 Vé dett ter.

0265/1 szán tó 21,46 2146/22866 tul. há nyad

0279/3 szán tó 20,30 2030/4791 tul. há nyad

0280/13 szán tó, anyag gö dör 5,09 509/59949 tul. há nyad, a Bé kés Me gyei
Föld hivatal föld mé ré si je lek el he lye zé sét
biz to sí tó hasz ná la ti jog

0284/6 szán tó 2,51 251/3789 tul. há nyad



Hely raj zi szám Mû ve lé si ág AK ér ték A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó kor lá to zá sok

0311/2 szán tó, gyep 48,86 DÉGÁZ Rt. bányaszolgalmi jog, a Bé kés
Me gyei Föld hivatal föld mé ré si je lek
el he lye zé sét biz to sí tó használati jog

0352/6 szán tó, csa tor na 64,53 6453/105355 tul. há nyad

0403/3 szán tó 8,35 835/122975 tul. há nyad

0406/3 gyep 1,27

0427/1 szán tó 5,74 574/74044 tul. há nyad

0466/4 gyep 6,96

0468/16 szán tó, anyaggödör 38,62 3862/69587 tul. há nyad

0471/1 gyep 5,23

0499/2 szán tó 9,22

0507 szán tó 58,32 5832/17402 tul. há nyad

0510 szán tó, anyaggödör 258,92 25892/32840 tul. há nyad

0516/3 gyep 3,32

0516/5 gyep 7,43 Bé kés Me gyei Föld hivatal föld mé ré si
je lek elhelyezését biz to sí tó hasz ná la ti jog

0534/7 szán tó 86,52 8652/16174 tul. há nyad

0547/8 szán tó 94,48

0575/1 szán tó, erdõ 16,35 1635/6111 tul. há nyad, vé dett ár terület

0582 szán tó, erdõ, anyaggödör 21,20 Vé dett árterület

0586/1 szán tó, erdõ 63,31 Vé dett árterület

0734/1 szán tó 34,67 3467/22137 tul. há nyad

0734/2 szán tó 41,55 4155/123782 tul. há nyad

0736/1 szán tó 4,81 481/67238

0743/6 szán tó, ná das 39,64 3964/12753 tul. há nyad

0752/23 szán tó, ná das 9,61 961/10296 tul. há nyad, köz sé gi min ta tér

0761/3 gyep 3,04

0773/5 szán tó 5,04 504/96269 tul. há nyad

0773/15 szán tó 41,94 4194/30263 tul. há nyad

0790/33 szán tó 16,48 1648/142509 tul. há nyad

0790/36 szán tó 20,35 2035/8699 tul. há nyad

0797/15 szán tó 5,27

0797/19 szán tó 19,59 1959/10710 tul. há nyad

0803/20 szán tó 7,17

0813/27 szán tó, erdõ 25,64 2564/42256 tul. há nyad

0818 szán tó 16,96 1696/15681 tul. há nyad

0820/5 szán tó 12,57 1257/19815 tul. há nyad

0820/22 szán tó, töl tés 11,27 1127/80641 tul. há nyad

0820/24 szán tó, töl tés 6,70 670/58528 tul. há nyad

0820/33 szán tó 51,08 5108/38312 tul. há nyad

0820/35 szán tó 17,21 1721/34757 tul. há nyad

0820/41 szán tó, töl tés 14,70 1470/29470 tul. há nyad

0820/53 szán tó 43,83 4383/27436 tul. há nyad

0837/1 szán tó 4,23 423/154742 tul. há nyad

0837/5 szán tó, töl tés 3,49 349/21559 tul. há nyad

0837/7 szán tó, töl tés 4,59 459/19884 tul. há nyad

0837/10 szán tó, töl tés 18,86

0845/1 szán tó, árok, csa tor na 40,63 4063/52732 tul. há nyad, Bé kés Me gyei
Földhivatal föld mé ré si je lek elhelyezését
biz to sí tó hasz ná la ti jog
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág AK ér ték A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó kor lá to zá sok

0845/4 szán tó 25,69 2569/61200 tul. há nyad

0860/3 szán tó 4,04 404/59612 tul. há nyad, Bé kés Me gyei
Földhivatal föld mé ré si je lek elhelyezését
biz to sí tó hasz ná la ti jog

0862/21 szán tó 1,98 198/26366 tul. há nyad, MOL Rt.
bányaszolgalmi jog, Bé kés Me gyei
Földhivatal föld mé ré si je lek elhelyezését
biz to sí tó használati jog

0874 szán tó, erdõ, gyep 13,47 1347/133903 tul. há nyad

0892/7 szán tó, töl tés 4,09 409/45409 tul. há nyad

0892/12 gyep 16,06

0906/12 szán tó 15,68 1568/12485 tul. há nyad

0936 szán tó, erdõ, út,
anyaggödör

27,03 2703/57008 tul. há nyad, DÉGÁZ Rt.
bányaszolgalmi jog

0953/1 szán tó 4,18 418/9418 tul. há nyad

0953/4 gyep, csa tor na 1,94 194/224 tul. há nyad

0955/1 gyep, csa tor na 2,30

0956/1 gyep, csa tor na 2,53

0958/11 gyep 19,90

0958/12 gyep 2,21

6006/1 szán tó 5,82 Zárt kert, DÉGÁZ Rt. bányaszolgalmi jog

6777/2 szán tó 12,55 Zárt kert

6784 szán tó 40,98 Zárt kert

6786 szán tó 23,22 Zárt kert

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt. 

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb  a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A vé dett (emi att ma gán tu laj don ba nem ad ha tó) föld te rü le tek re vo nat ko zó an a tu laj do no si jo go sít vá nyo kat azok ál la mi
tu laj don ba ke rü lé sé ig a Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó sá ga gya ko rol ja. Az ide ke rü lõ sze mé lyek a föld rész let ki -
sa já tí tá sa kor kár ta la ní tás ra jo go sul tak.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán be -
lül a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz cím zett, de a Bé kés Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz
(5600 Bé kés csa ba, Két egy há zi út. 2.) ki fo gást nyújt hat be.

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

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

HU ISSN 0076—2407

06.1830 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


