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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnök
5/2006. (VII. 13.) ME

rendelete

 a miniszterek helyettesítésének rendjérõl szóló
4/2006. (VI. 22.) ME rendelet módosításáról

1. §

A mi nisz te rek he lyet te sí té sé nek rend jé rõl szó ló 4/2006.
(VI. 22.) ME ren de let be ve ze tõ ren del ke zé se he lyé be a kö -
vet ke zõ rendelkezés lép:

„A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény 76. §-ának (3) be kez dé sé ben fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján a következõket rendelem el:”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

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

 III. rész HATÁROZATOK

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

Az Alkotmánybíróság
32/2006. (VII. 13.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bá lyi ren del ke zé sek alkot -
mány elle nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló el já -
rás ban és mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sa tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: az Or szág gyû -
lés mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet
idé zett elõ az zal, hogy nem sza bá lyoz ta tör vény ben a kor -
mány ülé sek tar tal mi do ku men tá lá sá nak rend jét. Az Al kot -
mány bí ró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy jog al ko tá si
fel ada tá nak 2006. de cem ber 31. nap já ig te gyen ele get.

2. Az Al kot mány bí ró ság az ál lam ti tok ról és a szol gá la -
ti ti tok ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény 1. szá mú mel lék let 
13. pont ja „va la mint az e tes tü le tek ülé se i rõl ké szült össze -
fog la ló, em lé kez te tõ vagy jegy zõ könyv” szö veg ré sze
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.

3. Az Al kot mány bí ró ság az ál lam ti tok ról és a szol gá la -
ti ti tok ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény 3.  § (1) be kez dé se
„to váb bá a Kor mány és az ügy rend je ál tal lét re ho zott tes -
tü let za var ta lan mû kö dé sé hez fû zõ dõ ér de ke it” szö veg ré -
szé nek al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tá ra in dult al kot -
mány bí ró sá gi el já rást meg szün te ti.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz két in dít vány ér ke zett a kor -
mány ülé se i nek do ku men tá lá sá val és azok nyil vá nos sá gá -
val kap cso la to san. Az egyik in dít vány sze rint al kot mány -
sér tõ hely zet jött lét re az ál tal, hogy a kor mány ülé se i rõl
csu pán em lé kez te tõ ké szül, amely a je len lé võk név so rát,
az elõ ter jesz tések cí mét, a hoz zá szó lók ne vét, a sza va zás
té nyét és ará nyát tar tal maz za. Az in dít vá nyo zó úgy véli,
az, hogy az or szág sor sát be fo lyá so ló dön té sek szü le té sé -
nek kö rül mé nye i rõl sem mag nó fel vé tel, sem szó sze rin ti
jegy zõ könyv, de még tar tal mi össze fog la ló sem ké szül, el -
len té tes az Al kot mány 61.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott, a 
köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez fû zõ dõ al kot má nyos
alap jog gal. Ezért kér te az Al kot mány bí ró sá got, hogy ál la -
pít sa meg: a tör vényhozó az zal, hogy nem írta elõ a kor -
mány ülé sek tar tal mi do ku men tá lá sá nak kö te le zett sé gét,
el mu lasz tot ta jog al ko tói fel ada tá nak tel je sí té sét.

A má sik in dít vány az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok -
ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény (a továb biak ban:
 Titoktv.) 3.  § (1) be kez dés „to váb bá a Kor mány és az ügy -
rend je ál tal lét re ho zott tes tü let za var ta lan mû kö dé sé hez
fû zõ dõ ér de ke it” szö veg ré szé nek, va la mint a Ti toktv.
1. szá mú mel lék le tét al ko tó ti tok kö ri jegy zék (a továb -
biak ban: ál lam ti tok kö ri jegy zék) 13. pont ja „va la mint az
e tes tü le tek ülé se i rõl ké szült össze fog la ló, em lé kez te tõ
vagy jegy zõ könyv” szö veg ré szé nek al kot má nyos sá gi
vizs gá la tát kez de mé nyez te.

Az in dít vá nyo zók sze rint a Ti toktv. 3.  § (1) be kez dé se
és az ál lam ti tok kö ri jegy zék 13. pont ja alap ján – az Al kot -
mány 61.  § (1) be kez dé sé be üt kö zõ mó don – ál lam ti tok ká
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mi nõ sít he tõ „a Kor mány és ügy rend je alap ján lét re ho zott
tes tü let mû kö dé sé vel össze füg gõ dön tés-elõ ké szí tõ, bel sõ
hasz ná lat ra ké szült adat, va la mint e tes tü le tek ülé se i rõl
 készült össze fog la ló, em lé kez te tõ vagy jegy zõ könyv”. A 
köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez való jog arány ta lan és
ön ké nyes kor lá to zá sát je len ti – ér vel nek az in dít vá nyo zók –,
hogy a kor mány diszk re ci o ná lis dön té se alap ján von ha tó -
ak az ál lam ti tok kö ré be az egyéb ként köz ér de kû ada tok.

Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben a jog ál la mi ság lé -
nye gét adó jog biz ton sá got sér tõ nek tart ják, to váb bá, hogy
„a Kor mány és az ügy rend je ál tal lét re ho zott tes tü let za -
var ta lan mû kö dé se” fo gal mi lag tisz tá zat lan, bi zony ta lan
jogi ka te gó ria, amely nem le het a köz ér de kû ada tok nyil -
vá nos sá gá hoz való jog kor lá to zá sá nak alap ja. Emel lett, ál -
lás pont juk sze rint a sza bad vé le mény nyil vá ní tás hoz való
jo got arány ta la nul kor lá toz za a ki fo gás olt ren del ke zés,
mert a Ti toktv. az zal, hogy az ál lam ti tok ká mi nõ sí tés fel té -
te le it a kor mány diszk re ci o ná lis dön té sé re bíz va sza bá -
lyoz ta, a Btk. 221.  §-ába fog lalt ál lam ti tok sér tés tény ál lá -
sá nak ha tá lyát ön ké nye sen ki szé le sí tet te. Ez az Al kot mány 
61.  § (1) be kez dé se és a 2.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott 
jog ál la mi ság sé rel mé vel jár.

Az Al kot mány bí ró ság a két in dít ványt egye sí tet te és
egy el já rás ban bí rál ta el.

II.

Az Al kot mány nak az ügy el bí rá lá sa so rán figye lembe
vett ren del ke zé sei:

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

„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.”

„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.”

„37.  § (1) A mi nisz ter el nök ve ze ti a Kor mány ülé se it,
gon dos ko dik a Kor mány ren de le te i nek és ha tá ro za ta i nak
vég re haj tá sá ról.”

„39.  § (1) Mû kö dé sé ért a Kor mány az Or szág gyû lés nek
fe le lõs. Mun ká já ról az Or szág gyû lés nek rend sze re sen kö -
te les be szá mol ni.

(2) A Kor mány tag jai a Kor mány nak és az Or szág gyû -
lés nek fe le lõ sek, te vé keny sé gük rõl kö te le sek a Kor mány -
nak és az Or szág gyû lés nek be szá mol ni. [...]”

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

A Ti toktv.-nek és a Kor mány ügy rend jé rõl  szóló
1088/1994. (IX. 20.) Korm. ha tá ro zat nak (a továb biak ban: 
Ügy rend) az in dít vá nyo zók ál tal sé rel me zett, az in dít vá -
nyok be nyúj tá sa kor ha tály ban volt ren del ke zé sei:

Ti toktv.: „3.  § (1) Ál lam ti tok az az adat, amely e tör vény 
mel lék le té ben (a továb biak ban: ál lam ti tok kör) meg ha tá ro -
zott adat faj ta kö ré be tar to zik, és a mi nõ sí té si el já rás alap -
ján a mi nõ sí tõ két sé get ki zá ró an meg ál la pí tot ta, hogy az
ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõt ti nyil vá nos ság ra ho za ta la, jo -
go su lat lan meg szer zé se vagy fel hasz ná lá sa, il le ték te len
sze mély tu do má sá ra ho zá sa, to váb bá az arra jo go sult ré -
szé re hoz zá fér he tet len né té te le sér ti vagy ve szé lyez te ti a
Ma gyar Köz tár sa ság hon vé del mi, nem zet biz ton sá gi, bûn -
ül dö zé si vagy bûn meg elõ zé si, köz pon ti pénz ügyi, kül ügyi
vagy nem zet kö zi kap cso la ta i val össze füg gõ, va la mint
igaz ság szol gál ta tá si, to váb bá a Kor mány és az ügy rend je
alap ján lét re ho zott tes tü let za var ta lan mû kö dé sé hez fû zõ -
dõ ér de ke it.”

„1. szá mú mel lék let az 1995. évi LXV. tör vényhez
Ál lam ti tok kö ri jegy zék
13. A Kor mány és az ügy rend je alap ján lét re ho zott tes -

tü let mû kö dé sé vel össze füg gõ dön tés-elõ ké szí tõ, bel sõ
hasz ná lat ra ké szült adat, va la mint az e tes tü le tek ülé se i rõl
ké szült össze fog la ló, em lé kez te tõ vagy jegy zõ könyv.

Az ál lam ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 50 év.”

Ügy rend:
„V.
A Kor mány ülé sé rõl ké szült össze fog la ló és hangfel -

vétel
83. A Kor mány ülé sé rõl össze fog la ló ké szül. Az össze -

fog la ló el ké szí té sé rõl – az ülést kö ve tõ öt na pon be lül –
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra gon -
dos ko dik.

84. A Kor mány ülé sé rõl  szóló össze fog la ló tar tal maz za
a je len lé võk név so rát, az elõ ter jesz tések cí mét, a hoz zá -
szó lók ne vét, sza va zás ese tén en nek té nyét és szám sze rû
ará nyát, a ko a lí ci ós egyet ér té si jo got gya kor ló kor mány tag 
eset le ges el len vé le mé nyé re való uta lást, va la mint a dön -
tést.”

A Ti toktv.-nek és az Ügy rend nek az in dít vá nyok ál tal
érin tett, azok el bí rá lá sa kor ha tály ban lévõ ren del ke zé sei:

Ti toktv.: „3.  § (1) Ál lam ti tok az az adat, amely e tör vény 
1. szá mú mel lék le té ben (a továb biak ban: ál lam ti tok kör)
meg ha tá ro zott adat faj ta kö ré be tar to zik, és a mi nõ sí té si el -
já rás alap ján a mi nõ sí tõ meg ál la pí tot ta, hogy az ér vé nyes -
sé gi idõ le jár ta elõt ti nyil vá nos ság ra ho za ta la, jo go su lat lan 
meg szer zé se vagy fel hasz ná lá sa, il le ték te len sze mély tu -
do má sá ra ho zá sa, to váb bá az arra jo go sult ré szé re hoz zá -
fér he tet len né té te le köz vet le nül sér ti vagy ve szé lyez te ti a
Ma gyar Köz tár sa ság tör vény ben meg ha tá ro zott hon vé del -
mi, nem zet biz ton sá gi, bûn ül dö zé si vagy bûn meg elõ zé si,
köz pon ti pénz ügyi, kül ügyi vagy nem zet kö zi kap cso la ta i -
val össze füg gõ, va la mint igaz ság szol gál ta tá si ér de ke it.”

„1. szá mú mel lék let az 1995. évi LXV. tör vényhez
Ál lam ti tok kö ri jegy zék
13. A Kor mány és az ügy rend je alap ján lét re ho zott tes -

tü let mû kö dé sé vel össze füg gõ dön tés-elõ ké szí tõ, bel sõ
hasz ná lat ra ké szült adat, va la mint az e tes tü le tek ülé se i rõl
ké szült össze fog la ló, em lé kez te tõ vagy jegy zõ könyv.
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Az ál lam ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi
ide je: 50 év.”

Ügy rend:
„V.
A Kor mány ülé sé rõl ké szült össze fog la ló és hangfel -

vétel
83. A Kor mány ülé sé rõl össze fog la ló és az ülés szó sze -

rin ti jegy zõ köny vé ül szol gá ló hang fel vé tel ké szül. Az
össze fog la ló el ké szí té sé rõl – az ülést kö ve tõ öt na pon be -
lül – a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal jogi he lyet tes ál lam tit ká ra
gon dos ko dik.

84. A Kor mány ülé sé rõl  szóló össze fog la ló tar tal maz za
a je len lé võk név so rát, az elõ ter jesz tések cí mét, a hoz zá -
szó lók ne vét, sza va zás ese tén en nek té nyét és szám sze rû
ará nyát, a ko a lí ci ós egyet ér té si jo got gya kor ló kor mány tag 
eset le ges el len vé le mé nyé re való uta lást, va la mint a dön -
tést.”

III.

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

Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként a kor mány ülé sen el -
hang zot tak rög zí té sé vel kap cso la tos sza bá lyo kat vizs gál ta
azon in dít vány alap ján, amely sze rint az Al kot mány 61.  §
(1) be kez dé sét sér tõ jog al ko tói mu lasz tás áll fenn a kor -
mány ülés tar tal mi do ku men tá lá sá ra vo nat ko zó tör vényi
sza bá lyok hi á nya  miatt.

1. Az Al kot mány bí ró ság min de nek elõtt azt ta nul má -
nyoz ta, hogy az eu ró pai ál la mok mi lyen jog for rá si szin ten
lévõ sza bály ban ren del kez nek a kor mány mû kö dé sé rõl,
azon be lül is az ülé sek do ku men tá lá sá ról.

1.1. Né hány uni ós tag ál lam al kot má nya ki fe je zet ten
em lí ti, hogy a kor mány ülé sen jegy zõ könyv ké szül. A finn
al kot mány 60. cikk (2) be kez dé se alap ján a kor mány ülé -
sen részt ve võ mi nisz te rek fe le lõ sek az ülé se ken ho zott
dön té se kért, ki vé ve, ha a mi nisz ter az el fo ga dott ha tá ro zat -
tal nem ér tett egyet, és ezt a tényt a jegy zõ könyv be fel ve -
tet te. En nél is rész le te seb ben ren del ke zik a svéd al kot -
mány VII. fe je zet 6. cik ke, amely egy részt meg kö ve te li,
hogy a kor mány ülé se i rõl jegy zõ könyv ké szül jön, más -
részt elõ ír ja, hogy az ülé sen el hang zott kü lön vé le ményt a
jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell.

1.2. A vizs gált or szá gok egy ré szé ben a kor mány mû -
kö dé sé rõl és az ügy ren di sza bá lyok meg al ko tá sá ról az al -
kot mány ren del ke zik, de az al kot má nyos fel ha tal ma zó
sza bály vég re haj tá sá ra ho zott jog sza bá lyok ren de zik rész -
le te sen a kor mány ülé sek rend jét és az ott el hang zot tak rög -
zí té sét.

A né met szö vet sé gi al kot mány 65. cik ké nek utol só
mon da ta sze rint „a szö vet sé gi kan cel lár a szö vet sé gi kor -
mány ügye it a szö vet sé gi kor mány ál tal meg ha tá ro zott és a 
szö vet sé gi el nök ál tal jó vá ha gyott ügy rend alap ján in té zi”. 
E fel ha tal ma zás nyújt le he tõ sé get arra, hogy a szö vet sé gi

kor mány ügy rend jé ben ren dez ze a kor mány ülé sek rend jét
és az ott el hang zot tak rög zí té sét. Az ügy rend 27.  § (1) be -
kez dé se ki mond ja, hogy a szö vet sé gi kor mány ülé sé rõl
fel jegy zést kell ké szí te ni. [Ges chäft sord nung der Bun des -
re gi e rung (GMBl. S. 137)]

A gö rög al kot mány 81. cikk (1) be kez dé se is to vább de -
le gál ja a kor mány mû kö dé sé rõl való dön tés jo gát. E fel ha -
tal ma zás alap ján ho zott 63/2005. szá mú kor mány ren de let
7. és 8. cik kei ren del kez nek ar ról, hogy kor mány ülés rõl
ké szült össze fog la ló nak tar tal maz nia kell a kor mány ülés
he lyét, idõ pont ját, az ülé sen részt ve võk ne vét, a kor mány
tag jai ál tal be nyúj tott ja vas la tok, je len té sek rö vid le írá sát,
és az az zal kap cso lat ban el hang zott mi nisz te ri ál lás pon to -
kat, to váb bá a kor mány dön té sét a sza va za ti ará nyok kal
együtt.

A len gyel al kot mány 146. cikk (4) be kez dés l) pont ja
alap ján az „Al kot mány és a tör vény ben meg ha tá ro zott el -
vek sze rint és mér ték ben a Mi nisz ter ta nács kü lö nö sen: [...] 
l) meg ha tá roz za sa ját szer ve ze tét és mun ka rend jét. Ugyan -
ezen be kez dés a) pont ja sze rint a Mi nisz ter ta nács biz to sít -
ja a tör vények vég re haj tá sát. A Mi nisz ter ta nács ról  szóló
1996-ban el fo ga dott tör vény 22. cik ke arra kö te le zi a
 Minisztertanácsot, hogy az ülé sei tár gyá ról és az ott el fo -
ga dott dön té sek rõl tá jé koz tas sa a köz vé le ményt. E tör vény 
ke re tei kö zött ér tel me zen dõ a 2002-ben el fo ga dott kor -
mány ügy rend, amely nek 37.  § (1) be kez dé se a mi nisz ter ta -
ná csi ülé se ket köve tõen az ott ké szült hang fel vé tel alap ján
jegy zõ könyv ké szí té sét írja elõ, amely egy részt az ülé sen
el hang zot ta kat, más részt az ott el fo ga dott va la mennyi
dön tést rög zí ti.

1.3. A vizs gált al kot má nyok je len tõs ré szé ben a kor -
mány ülés ki fe je zés kü lön bö zõ szö veg össze füg gés ben je -
le nik meg, de több sé gük ben kö zös vo nás, hogy az al kot -
mány csu pán em lí ti azt. A lit ván al kot mány 95. cikk
(1) be kez dé se hang sú lyoz za, hogy a Lit ván Köz tár sa ság
Kor má nya ülé se in dönt az ál lam igaz ga tás ügye i ben, és
hogy az Ál la mi Fõ szám ve võ jo go sult részt ven ni eze ken
az ülé se ken. A szlo vák al kot mány 118. cik ke a kor mány
ha tá ro zat ké pes sé gé rõl tar tal maz ren del ke zést, a hol land
al kot mány 45. cikk (3) be kez dé se pe dig a kö vet ke zõ kép -
pen utal a kor mány ülé sek re: „[a] Mi nisz ter ta nács meg tár -
gyal ja és meg ha tá roz za az ál ta lá nos kor mány za ti po li ti kát
és gon dos ko dik ezen po li ti ka egy sé gé rõl”.

A ma gyar Al kot mány a cseh al kot mány 77. cikk (1) be -
kez dé sé vel és a lett al kot mány 60. cik ké vel me ge gye zõ en
csu pán ar ról ren del ke zik, hogy a Kor mány ülé se it a mi -
nisz ter el nök ve ze ti [37.  § (1) be kez dés].

1.4. At tól füg gõ en, hogy az egyes al kot má nyok mi lyen
rész le te sen ren de zik a kor mány ülé sek do ku men tá lá sát, a
kö vet ke zõ meg ál la pí tá sok te he tõk. Ha az al kot mány a kor -
mány ülés té nyé re tör té nõ uta lá son túl az ott el hang zot tak
rög zí té sé rõl is ren del ke zik, mint pél dá ul a svéd és a finn al -
kot mány, ak kor ez az al kot má nyos pa rancs be ha tá rol ja a
jog al ko tó nak a kor mány ülé sek sza bá lyo zá sát érin tõ moz -
gás te rét.
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Az 1.2. pont ban fel so rolt ese tek ben az al kot mány fel ha -
tal ma zást ad a kor mány ügy rend meg al ko tá sá ra, ezért a
kor mány kö te les meg al kot ni a mû kö dé sé re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat. Ezek nek a sza bá lyok nak össz hang ban kell len -
niük a ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok kal, min de nek elõtt az 
al kot mány ren del ke zé se i vel. Így pél dá ul a né met szö vet sé -
gi kor mány ügy rend je is a né met al kot mány 5. cikk (1) be -
kez dé sé ben biz to sí tott tá jé ko zó dás hoz való jog, és e jog
vég re haj tá sá ra el fo ga dott in for má ció sza bad ság ról  szóló
tör vény ke re tei kö zött ér tel me zen dõ. [Informations -
freiheitsgesetz (BGBI. I S. 2722)]

Az 1.3. pont ban hi vat ko zott jog ren dek ben az al kot mány 
a kor mány mû kö dé sé vel kap cso la tos sza bá lyo zás mel lõ zé -
sé vel en ge di át a rész let sza bá lyok meg al ko tá sá nak a jo gát
tör vényhozási tár gyak ese tén a tör vényhozás, – sa ját mû -
kö dé sé re vo nat ko zó an – pe dig a kor mány szá má ra. Meg ál -
la pít ha tó, hogy ilyen kor a tör vényhozás az al kot mány
egyéb, el sõ sor ban az in for má ció sza bad sá got biz to sí tó ren -
del ke zé sé nek vég re haj tá sá ra hoz tör vényt a kor mány za ti
do ku men tu mok tar tal má ról, nyil vá nos sá gá ról. A kor mány
mû kö dé sé rõl más te kin tet ben az adott kor mány ügy rend je
ha tá roz. [Lásd pél dá ul Hol lan di á ban (Dutch Go vern ment
In for mat ion Act; Wet open ba ar he id van bes tu ur, Stb.
31-10-1991, 703 és Ru les of pro ce du re of the Co un cil of
Mi nis ters, Reg le ment van orde van de mi nis ter rad); és
Szlo vá ki á ban (Act on Fre e dom of In for mat ion, 211/2000
Z.z. Zá kon zo 17. mája 2000 o slo bod nom prís tu pe k in for -
má ci ám a o zme ne a dopl ne ní ni ek torých zá ko nov (zá kon
o slo bo de in for má cií) és Ru les of pro ce du re of the Slo vak
go vern ment, Ro ko va cí po ri adok vlá dy Slo vens kej re pub -
li ky). Az Egye sült Ki rály ság ban a Fre e dom of In for mat ion 
Act (2000, c.36) és emel lett az Open Go vern ment Code of
Prac ti ce of Ac cess to Go vern ment In for mat ion ren del ke -
zik a ka bi net ülé sek do ku men tá lá sá ról és e do ku men tu -
mok hoz való hoz zá fé rés rõl.]

A ma gyar Al kot mány ez utób bi rend sze rek hez hason -
lóan de le gál ja a sza bá lyo zást ki zá ró la gos tör vényhozási
tár gyak ese tén az Or szág gyû lés re, a kor mány mû kö dé sét
érin tõ rész let sza bá lyok vo nat ko zá sá ban a kor mány ra.

2. Az Al kot mány bí ró ság át te kin tet te a rend szer vál to -
zást kö ve tõ ma gyar kor má nyok ülé se i nek do ku men tá ci ó -
já val kap cso la tos ren del ke zé se ket és az azok alap ján ki ala -
kult jog gya kor la tot.

Az 1990-es sza bad par la men ti vá lasz tá so kat köve tõen
hi va tal ba lé pett kor mány ál tal ki adott ide ig le nes ügy rend
alap ján 1990 és 1992 kö zöt ti idõ szak ban a kor mány ülé -
sek rõl szó sze rin ti jegy zõ könyv és össze fog la ló ké szült.
Az össze fog la ló nak tar tal maz nia kel lett a je len lé võk név -
so rát, az elõ ter jesz tések cí mét, a hoz zá szó lók ne vét, a sza -
va zás ese tén en nek té nyét és szám sze rû ará nyát, va la mint a 
dön tést. [1006/1990. (VII. 17.) Korm. ha tá ro zat 29–31.]
Az ide ig le nes ügy ren det ha tá lyon kí vül he lye zõ
1025/1991. (VI. 25.) Korm. ha tá ro zat vál to zat la nul fenn -
tar tot ta a szó sze rin ti jegy zõ köny ve zést és az össze fog la -
lók ké szí té sé nek rend jét, a 1025/1992. (V. 5.) Korm. ha tá -

ro zat vi szont úgy mó do sí tot ta az ügy ren det, hogy 1992.
má jus 5-tõl csak tar tal mi össze fog la ló ké szült a kor mány
ülé se i rõl. A je len ügy ben vizs gált Ügy rend vissza ál lí tot ta
a szó sze rin ti jegy zõ köny ve zést úgy, hogy e cél ra hang fel -
vé tel rög zí té sét írta elõ. 1995–1996-ban ilyen fel vé tel nem
ké szült, mert az Ügy ren det meg vál toz ta tó 1070/1995.
(VII. 29.) Korm. ha tá ro zat ki zá ró lag az össze fog la ló ké szí -
té sé nek a kö te le zett sé gét tar tot ta fenn, a kor mány ülé sen
el hang zot tak ról való hang fel vé tel-ké szí tés kö te le zett sé gét
ha tá lyon kí vül he lyez te. Az 1035/1996. (IV. 24.) Korm.
ha tá ro zat is mét kö te le zõ vé tet te a kor mány ülé sen el hang -
zot tak hang fel vé tel re rög zí té sét. Az 1090/1998. (VII. 15.)
Korm. ha tá ro zat vi szont úgy mó do sí tot ta az Ügy ren det,
hogy 1998. jú li us 15-e és 2002. jú ni us 8-a kö zött a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal nak sem hang fel vé telt, sem szó sze rin ti
jegy zõ köny vet nem kel lett ké szí te nie a kor mány ülé se i rõl,
és a ta nács ko zá son el hang zó hoz zá szó lá sok tar tal mi
össze fog la lá sát sem kel lett, hogy tar tal maz za az össze fog -
la ló. Az Ügy rend leg utób bi mó do sí tá sa ered mé nye kép -
pen, 2002 jú ni u sá tól a kor mány ülé se i rõl össze fog la ló és
az ülés szó sze rin ti jegy zõ köny vé ül szol gá ló hang fel vé tel
ké szül. Az össze fog la lók ere de ti pél dá nya it és a hang fel -
vé te le ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal õrzi, nem se lej tez he -
tõk, és a ke ze lé sük re a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a 
ma gán le vél tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI.
tör vény és a Ti toktv. ren del ke zé sei al kal ma zan dók.

A fen ti ek bõl jól lát ha tó, hogy az el múlt több, mint más -
fél év ti zed so rán a kor má nyok sa ját be lá tá suk sze rint,
rend sze re sen mó do sí tot ták az ülé se ken el hang zot tak rög -
zí té sé re és a kor mány ülé sek ira ta i nak ke ze lé sé re vo nat ko -
zó sza bá lyo kat. Ezek a vál toz ta tá sok eset le ge sek vol tak,
ezért az ülé sek do ku men tá lá sá ra vo nat ko zó, kö vet ke ze te -
sen ér vé nye sü lõ gya kor lat nem ala kult ki.

3.1. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 49.  § (1) be kez dé se sze -
rint, ha az Al kot mány bí ró ság hi va tal ból, il le tõ leg bár ki in -
dít vá nyá ra azt ál la pít ja meg, hogy a jog al ko tó szerv a jog -
sza bá lyi fel ha tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát
el mu lasz tot ta és ez zel alkot mány elle nességet idé zett elõ, a 
mu lasz tást el kö ve tõ szer vet – ha tár idõ meg je lö lé sé vel –
fel hív ja fel ada tá nak tel je sí té sé re. A jog al ko tói mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség az Al kot mány -
ból ak kor ve zet he tõ le köz vet le nül – az erre irá nyu ló,
konk rét jog sza bá lyi fel ha tal ma zá son ala pu ló jog al ko tói
kö te le zett ség nél kül is – ha va la mely al kot má nyos alap jog
ér vé nye sü lé se vagy biz to sí tá sa ezt fel tét le nül, kényszerí -
tõen meg kö ve te li. [29/1999. (X. 6.) AB ha tá ro zat, ABH
1999, 294, 299.]

Az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé nek elsõ for du la ta
alap ján 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. Az alap jo gok kal való össze füg gés ugyan ak kor nem
min den eset ben kö ve tel 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 csa kis tör vény ben tör tén het,
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tör vény kell to váb bá az alap jog köz vet len és je len tõs kor -
lá to zá sá hoz is”. [Elõ ször 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat; 
ABH 1991, 297, 300.] 

A kor mány ülé sek do ku men tált sá ga (még in kább an nak
hi á nya) több alap jo got érint. Az in dít vá nyo zók ezek kö zül
az Al kot mány 61.  § (1) be kez dé sét ne ve sí tik. Az Al kot -
mány 61.  § (1) be kez dé se alap ján min den ki nek joga van
arra, hogy a köz ér de kû ada to kat meg is mer je és ter jessze.
A köz ér de kû ada tok hoz való sza bad hoz zá fé rés te szi le he -
tõ vé az ál lam pol gá rai szá má ra a vá lasz tott nép kép vi se le ti
tes tü le tek, a vég re haj tó ha ta lom, a köz igaz ga tás és az igaz -
ság szol gál ta tás mû kö dé se jog sze rû sé gé nek és ha té kony sá -
gá nak el len õr zé sét. A nyil vá nos ság a köz ha ta lom de mok -
ra ti kus mû kö dé sé nek pró bá ja. A köz ér de kû in for má ci ók
meg is mer he tõ sé ge ga ran tál ja a köz ügyek in té zé sé nek át te -
kint he tõ sé gét. A köz ügyek bo nyo lult sá ga  miatt a köz ha -
tal mi dön tés al ko tás ra, az ügyek in té zé sé re gya ko rolt el len -
õr zés és be fo lyás azon ban csak ak kor le het ha té kony, ha az 
ille té kes szer vek fel fe dik a szük sé ges in for má ci ó kat.
[32/1992. (V. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 182,
183–184.]

Az Al kot mány bí ró ság a ko ráb bi ha tá ro za ta i ban fog lal -
ta kat fenn tart va je len dön tés ben azt hang sú lyoz za, hogy a
köz ha tal mat gya kor ló in téz mé nyek mel lett az ál la mi költ -
ség ve tés bõl ré sze sü lõ más in téz mé nyek is kö te le sek mû -
kö dé sü ket kel lõ kép pen do ku men tál ni: a köz fel adat el lá tá -
sá val kap cso la tos te vé keny sé gü ket érin tõ in for má ci ó kat
min de nek elõtt le kell je gyez ni ük, azaz rög zí te ni ük kell a
köz ér de kû ada to kat.

A ma gyar al kot má nyos rend szer ben a kor mány egy részt 
po li ti kai, kor mány za ti sze re pet tölt be, más részt a köz igaz -
ga tás köz pon ti szer ve. Ülé se in – mind két funk ci ó já ból
adó dó an – az or szág éle tét nagy ban be fo lyá so ló köz ha tal -
mi, po li ti kai dön té sek szü let nek. Egy de mok ra ti kus jog ál -
lam ban a pol gá rok nak jo guk van arra, hogy az éle tük re
alap ve tõ en ki ha tó dön té se ket, az azo kat alá tá masz tó in do -
ko kat és a dön tés ho za tal ban részt ve võk szak mai ál lás -
pont ja it (eset le ges el len vé le mé nye i ket) – akár kés lel te tet -
ten is – meg is mer jék. A kor mány ülé se ken el hang zot tak le -
jegy zé sé rõl való dön tés ezért egy szers mind a köz ér de kû
in for má ci ók rög zí té sé rõl  szóló dön tés és a ké sõb bi ku tat -
ha tó ság elõ fel té te le.

Az Al kot mány 37.  § (1) be kez dé sé nek elsõ for du la ta
sze rint a mi nisz ter el nök ve ze ti a kor mány ülé se it. Ezen kí -
vül az Al kot mány nem ne ve sí ti a kor mány ülé se ket. Az Al -
kot mány 35.  § (2) be kez dé se és a jog al ko tás ról  szóló 1987. 
évi XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) 46.  § (1) be kez dé se
alap ján a ha tá ro za ti for má ban el fo ga dott Ügy rend V. fe je -
ze te ren del ke zik ar ról, hogy a kor mány az ülé se i rõl mi lyen 
tí pu sú in for má ci ó kat kö te les rög zí te ni. Az Ügy rend
83. pont ja össze fog la ló ké szí té sét és a szó sze rin ti jegy zõ -
könyv alap já ul szol gá ló hang fel vé tel rög zí té sét kö ve te li
meg. A 84. pont alap ján a kor mány ülé sé rõl  szóló össze -
fog la ló a je len le võk név so rát, az elõ ter jesz tések cí mét, a
hoz zá szó lók ne vét, sza va zás ese tén en nek té nyét és szám -
sze rû ará nyát, a ko a lí ci ós egyet ér té si jo got gya kor ló kor -

mány tag eset le ges el len vé le mé nyé re való uta lást, va la mint 
a dön tést tar tal maz za. Je len leg a kor mány ha tá roz te hát
 arról, hogy mi lyen mély ség ben ren de li el a kor mány ülé se -
ken meg je le nõ ál lás pon tok rög zí té sét.

A Jat. 46.  § (1) be kez dé se alap ján el fo ga dott kor mány -
ha tá ro zat az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze, va gyis
olyan nem jog sza bá lyi jog for rás, amely nem köz vet le nül a
jog ala nyo kat, ha nem ki zá ró lag az adott szer ve ze tet, je len
eset ben a kor mányt kö te le zõ ren del ke zést tar tal maz. A
kor mány ha tá ro za tát – az Al kot mány ke re te in be lül – bár -
mi kor mó do sít hat ja. Ab ban az eset ben, ha a kor mány az
ülé se i rõl  szóló össze fog la ló kö te le zõ tar tal mi kel lé ke it
és/vagy az ülé sen el hang zot ta kat rög zí tõ hang fel vé tel re
vo nat ko zó sza bá lyo kat úgy ál la pít ja meg, hogy az nem
tesz ele get az Al kot mány 61.  § (1) be kez dé sé nek, a kor -
mányha tá ro zat utó la gos al kot má nyos sá gi vizs gá la ta ke re -
té ben te remt he tõ meg az össz hang az Al kot mánnyal. Egy
ilyen utó la gos vizs gá lat azon ban nem al kal mas arra, hogy
a kor mány ülé sek rög zí té sé nek el ma ra dá sát köve tõen a ta -
nács ko zá son el hang zot tak tar tal mát re konst ru ál ja. Hi á -
nyos vagy más mó don elég te len sza bá lyo zás ese tén nem
tör té nik meg a kor mány ülé sek meg fe le lõ do ku men tá lá sa,
ami pe dig utó lag nem or vo sol ha tó jog sé rel met okoz.

Az a le he tõ ség, hogy a kor mány rö vi debb-hosszabb
 ideig nem rög zí ti a köz ér de kû in for má ci ó kat, el le he tet le -
nít ve ez zel az in for má ció sza bad sá got, köz vet le nül és je -
len tõ sen kor lá toz za az Al kot mány 61.  § (1) be kez dé sé ben
biz to sí tott köz ér de kû ada tok meg is me ré sé nek jo gát. Kö -
vet ke zés kép pen, a kor mány ta nács ko zá sá ról ké szült
össze fog la lók, jegy zõ köny vek tar tal má ra, va la mint az ülé -
sen ké szült hang fel vé tel ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyok
az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ en tör -
vényhozási tár gyak. A kor mány ülé sek do ku men tá lá sá ról
ezért nem dönt het a kor mány, az Or szág gyû lés nek tör -
vény ben kell meg ál la pí ta nia azo kat a sza bá lyo kat, ame -
lyek alap ján a kor mány jegy zõ köny vet, de le ga láb bis tar -
tal mi össze fog la lót ké szít az ülé se in el hang zot tak ról.

3.2. A kor mány ülé sek re vo nat ko zó do ku men tá lá si kö -
te le zett ség az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se és a 61.  §
(1) be kez dé se mel lett kö vet ke zik az Al kot mány 2.  § (1) és
a 39.  § (1) és (2) be kez dé se i bõl is. Az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott jog ál la mi ság kö ve tel -
mé nye alap ján „csak az el já rá si nor mák be tar tá sá val mû -
köd nek al kot má nyo san a jog in téz mé nyek”. [9/1992.
(I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 59, 65.] Va gyis csak az
Al kot mány és az al kot má nyos jog sza bá lyok nak meg fe le -
lõ, for ma li zált sza bá lyok sze rin ti köz ha tal mi dön tés ho za -
tal fe lel meg az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek. A vég -
re haj tó ha tal mat gya kor ló kor mány fe le lõs ség gel tar to zik
azért, hogy a köz ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge, a dön -
tés ho za tal fo lya ma ta és a meg ho zott dön té sek meg fe lel nek 
e kö ve tel mény nek. Ez a fe le lõs ség a par la men tá ris kor -
mány for má ból kö vet ke zõ en el sõ sor ban az Or szág gyû lés -
sel szem ben je le nik meg. A tes tü le ti fe le lõs sé get ne ve sí ti
az Al kot mány 39.  § (1) be kez dé se, az egyes kor mány ta gok 
fe le lõs sé gét pe dig az Al kot mány 39.  § (2) be kez dé se.
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Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta: az Or szág gyû lés
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet idé -
zett elõ az zal, hogy nem sza bá lyoz ta tör vény ben a kor -
mány ülé sek tar tal mi do ku men tá lá sá nak rend jét. Az Al kot -
mány bí ró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy 2006. de -
cem ber 31-ig tör vény ben te gye kö te le zõ vé a kor mány szá -
má ra, hogy meg fe le lõ mó don rög zít se az ülé se in el hang -
zot ta kat.

Mind ez nem érin ti a kor mány ügy rend al ko tá si au to nó -
mi á ját, azaz a sa ját mû kö dé sé re vo nat ko zó rész let sza bá -
lyok ki dol go zá sá nak le he tõ sé gét. Je len ha tá ro zat ki fe je -
zet ten a kor mány dön té si fo lya ma tá nak a lé nye gét érin tõ
do ku men tá lás sal kap cso lat ban ál la pít meg tör vényalkotási 
kö te le zett sé get.

IV.

1. Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõk ben az ál lam ti -
tok kö ri jegy zék 13. pont ja má so dik for du la tá nak al kot má -
nyos sá gát vizs gál ta, amely alap ján tör vényes el já rás ke re -
té ben ál lam ti tok ká mi nõ sít he tõ a kor mány és az ügy rend je
alap ján lét re ho zott tes tü le tek ülé se i rõl ké szült összefog -
laló, em lé kez te tõ vagy jegy zõ könyv.

Az egyik in dít vány sze rint e ren del ke zés sér ti a köz ér -
de kû ada tok meg is mer he tõ sé gé hez és ter jesz té sé hez való
alap ve tõ jo got. Az in dít vá nyo zók úgy vé lik, a sza bály
diszk re ci o ná lis jog kör be utal ja a kor mány és az ügy rend je
alap ján lét re ho zott tes tü le tek ülé se i rõl ké szült össze fog la -
lók, em lé kez te tõk és jegy zõ köny vek tit ko sí tá sát, ami kor
az ülé se ken el hang zó in for má ció tar tal má ra való te kin tet
nél kül te szi le he tõ vé a tit ko sí tást.

A ké rel me zõk azt köve tõen for dul tak az Al kot mány bí -
ró ság hoz, hogy az Or szág gyû lés az 1999. évi CXIII. tör -
vénnyel a Ti toktv. 3.  § (1) be kez dé sét ki egé szí tet te a „to -
váb bá a Kor mány és az ügy rend je ál tal lét re ho zott tes tü let
za var ta lan mû kö dé sé hez fû zõ dõ ér de ke it” szö veg résszel,
az ál lam ti tok kö ri jegy zék 13. pont ját pe dig úgy mó do sí tot -
ta, hogy ál lam ti tok ká mi nõ sít he tõ le gyen a kor mány és az
ügy rend je alap ján lét re jött tes tü le tek ülé se i rõl ké szült
össze fog la ló, em lé kez te tõ vagy jegy zõ könyv. E tör -
vénymódosítást meg elõ zõ en a 13. pont alap ján a kor mány
és az ügy rend alap ján lét re ho zott tes tü le tek mû kö dé se so -
rán ke let ke zõ azok az ada tok vol tak ál lam ti tok ká mi nõ sít -
he tõk, ame lyek az ál lam ti tok kö ri jegy zék va la mely pont ja
alá tar toz tak.

A 2003. évi LIII. tör vény ha tá lyon kí vül he lyez te az
1999. évi CXIII. tör vény ál tal a Ti toktv. 3.  § (1) be kez dé -
sé be be ik ta tott szö veg részt, az ál lam ti tok fo gal má ban
meg ha tá ro zott vé den dõ ér té kek so rá ból ki ke rült „a Kor -
mány és az ügy rend je alap ján lét re ho zott tes tü let za var ta -
lan mû kö dé sé hez fû zõ dõ” ér dek, azt ma már szol gá la ti ti -
tok ként védi a Ti toktv. Az ál lam ti tok kö ri jegy zék
13. pont ját azon ban a tör vénymódosítás vál to zat la nul
hagy ta.

2. Al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán az Alkotmány -
bíróság arra a kér dés re ke res te a vá laszt: össze egyez tet he -
tõ-e az Al kot mány 61.  § (1) be kez dé sé vel, hogy az ál lam ti -
tok kö ri jegy zék 13. pont já nak má so dik for du la ta le he tõ vé
te szi a kor mány és az ügy rend je alap ján lét re jött tes tü le tek
ülé se i rõl ké szült össze fog la ló, em lé kez te tõ vagy jegy zõ -
könyv ál lam ti tok ká mi nõ sí té sét, és ez zel azok leg fel jebb
öt ven évre tör té nõ tit ko sí tá sát.

2.1. A köz ügyek in té zé sé nek át te kint he tõ sé gét és el -
len õriz he tõ sé gét a köz ér de kû in for má ci ók meg is mer he tõ -
sé ge ga ran tál ja. A köz ér de kû in for má ci ók bir to ká ban le he -
tünk ké pe sek a köz ha ta lom, ezen be lül a vég re haj tó ha ta -
lom mû kö dé sé nek jog sze rû sé gét és ha té kony sá gát meg fe -
le lõ mó don el len õriz ni. A vég re haj tó ha ta lom szá má ra az
Al kot mány 35.  §-ában biz to sí tott ha tás kö rök tel jes sé gét a
kor mány gya ko rol ja. Kü lö nö sen fon tos te hát a köz ér de kû
ada tok meg is me ré sé hez való alap ve tõ em be ri jog ér vé nye -
sü lé se a kor mány za ti mun ka fe lül vizs gá la tá ban. Nem kép -
zel he tõ el a köz ügyek rõl fo lyó ér de mi vita a kor mány ke -
ze lé sé ben lévõ re le váns köz ér de kû in for má ci ók is me re te
nél kül.

Az Eu ró pa Ta nács Par la men ti Köz gyû lé se is szor gal -
maz za a kor mány za ti do ku men tu mok le he tõ leg na gyobb
mér té kû nyil vá nos sá gát, pon to sab ban azt, hogy „né hány
el ke rül he tet len ki vé tel tõl el te kint ve, az ál lam pol gá rok
meg is mer hes sék a kor mány za ti do ku men tu mo kat” kü lö -
nös te kin tet tel arra, hogy „a par la men ti de mok rá cia csak
ak kor mû köd het meg fe le lõ kép pen, ha az ál lam pol gá rok és
vá lasz tott kép vi se lõ ik tel jes kö rû en in for mál tak” [az Eu ró -
pa Ta nács Par la men ti Köz gyû lé sé nek 854 (1979) aján lá -
sa]. Az aján lás in do ko lá sá ban a kö vet ke zõ kép pen fo gal -
maz a Köz gyû lés: „Csak egy in for mált tár sa da lom le het
de mok ra ti kus tár sa da lom. Eb bõl kö vet ke zik, hogy egy de -
mok ra ti kus tár sa da lom ban a kor mány po li ti ká ját és an nak
meg va ló sí tá sa mód ját érin tõ in for mált ság nem csak egyé ni
jog, ha nem a kor mány nak is kö te les sé ge a köz vé le mény
tá jé koz ta tá sa”. A Mi nisz te ri Bi zott ság hi va ta los do ku men -
tu mok hoz való hoz zá fé rés rõl  szóló (2002) 2. szá mú aján -
lá sa an nak ér de ké ben, hogy a köz vé le mény tá jé ko zott mó -
don ve hes sen részt a köz ügyek meg vi ta tá sá ban, hogy a
kor rup ció koc ká za ta csök ken jen és hogy erõ söd jön a kor -
mány za ti in téz mé nyek be ve tett bi za lom, egy mi ni mum kö -
ve tel mény szin tet meg je le ní tõ lis tát tett köz zé. Ez alap ján
fõ sza bály sze rint ké rés re bár ki hoz zá fér het a ha tó sá gok
bir to ká ban lévõ hi va ta los do ku men tu mok hoz, mely alól
bi zo nyos ese tek ben ki vé tel te he tõ. A ki vé te le ket azon ban
jog sza bály nak kell meg ál la pí ta nia. A nyil vá nos sá got kor -
lá to zó in dok nak emel lett szük sé ges nek kell len nie egy de -
mok ra ti kus tár sa da lom ban és a kor lá to zás mér té ké nek
arány ban kell áll nia az aján lás ban fel so rolt vé den dõ ér de -
kek kel. Az aján lás IV.1.x. pont ja alap ján ilyen vé den dõ ér -
dek a ha tó sá gok vagy a ha tó sá gok egy más kö zöt ti bi zal -
mas ta nács ko zá sa a dön té sek elõ ké szí té se so rán. Az Eu ró -
pa Ta nács tag ál la ma i ban az ak ta nyil vá nos ság kö ve tel mé -
nye ezért nem vo nat ko zik a bel sõ hasz ná lat ra szánt mun -
ka anya gok ra, em lé kez te tõk re, ter ve ze tek re, ja vas la tok ra.
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[Lásd er rõl 34/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994,
175, 190–191.; 655/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 1997,
604, 607.]

2.2. A vá lasz tott tes tü le tek és azok bi zott sá ga i nak ülé -
se i vel el len tét ben a kor mány ülés a ha tá lyos ma gyar sza bá -
lyok sze rint nem nyil vá nos. En nek egy részt az a cél ja,
hogy a kor mány tag jai sza ba don és rész le tek be me nõ en vi -
táz has sa nak az egyes elõ ter jesz tésekrõl és az ülé sen fel me -
rü lõ po li ti kai, gaz da sá gi, tár sa dal mi kér dé sek rõl. A kor -
mány ülé se it a mi nisz ter el nök ve ze ti [Al kot mány 37.  §
(1) be kez dés], és a mi nisz ter el nö kön ke resz tül ér vé nye sül
a kor mány Or szág gyû lés sel szem be ni fe le lõs sé ge [Al kot -
mány 39/A.  §]. A kor mány ha tás kö re it a mi nisz ter el nök
ve ze té sé vel tes tü let ként gya ko rol ja. A kor mány po li ti ká já -
nak egy sé ges sé gét kér dõ je lez né meg, ha az ülé sek és az ott 
el hang zó el len té tes vé le mé nyek fo lya ma to san és ki vé tel
nél kül nyil vá nos sá got kap ná nak.

Emel lett, az or szág éle tét be fo lyá so ló fon tos po li ti kai és
gaz da sá gi dön té sek ké sõb bi vég re haj tá sát gyak ran le he tet -
len né ten né, ha a kor mány ülé sen meg tár gya lan dó ter ve zett 
lé pé sek a dön tés ho za tal elõtt nyil vá nos sá got kap ná nak.
An nak is le het mél tá nyol ha tó in do ka, ha a kor mány egy
ko ráb bi ülé sén el fo ga dott dön tés nyil vá nos ság ra ho za ta lát
ké sõb bi idõ pont ra ha laszt ja, el ke rü len dõ, hogy a ter ve zett
in téz ke dé sek be ve ze té se elõtt meg hi ú sul jon a kor mány za ti 
po li ti ka vég re haj tá sa.

Vé gül, a nyil vá nos ság nak a kor mány ülés rõl való ki zá -
rá sa elõ se gít he ti, hogy az ülé sen el hang zó fel szó la lá sok ne 
vál ja nak kor tes be széd dé, azaz ne a vá lasz tó pol gá rok szá -
má ra köz ve tít se nek po li ti kai üze ne te ket.

2.3. A zárt ülé se ken a kor mány za ti dön tés ho za tal fo -
lya ma tá ról do ku men tá ció ké szül. Az ilyen do ku men tá ció
(össze fog la ló, em lé kez te tõ, jegy zõ könyv) kü lön fé le ada -
to kat tar tal maz. Van köz te olyan köz ér de kû adat, amely
ese té ben az át me ne ti nyil vá nos ság kor lá to zás sem el fo gad -
ha tó, (ilyen pél dá ul – ti pi kus eset ben – az ülés na pi rend je,
a dön tés ho za tal ban részt ve võk neve, a meg ho zott dön té -
sek stb.). Ezek egy ré szé nek elekt ro ni kus úton való köz zé -
té te lé re az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló
2005. évi XC. tör vény és az ah hoz kap cso ló dó, ál ta lá nos
köz zé té te li lis tát tar tal ma zó mel lék let kö te lez. A mel lék let
II. 8. pont ja alap ján a köz fel ada tot el lá tó szerv (a vál to zá -
so kat köve tõen azon nal) kö te les az in ter ne ten köz zé ten ni a 
tes tü le ti szerv dön té sei elõ ké szí té sé nek rend jét, az ál lam -
pol gá ri köz re mû kö dés (vé le mé nye zés) mód ját, el já rá si
sza bá lya it, a tes tü le ti szerv ülé se i nek he lyét, ide jét, to váb -
bá nyil vá nos sá gát, dön té se it, ülé sé nek jegy zõ köny ve it, il -
let ve össze fog la ló it, va la mint a tes tü le ti szerv sza va zá sá -
nak ada ta it, ha ezt jog sza bály nem kor lá toz za.

[Je len leg a kor mány – töb bek kö zött – a www.meh.hu
hon la pon ke resz tül tá jé koz tat ja a köz vé le ményt az ülé se in
el hang zot tak ról. Itt te szi közé a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a
kor mány ülé sek idõ pont ját, a részt ve võk lis tá ját és a kor -
mány dön té se it. Emel lett, a kor mány ülé se ket kö ve tõ saj tó -
tá jé koz ta tók írá sos anya ga ér he tõ el a hon la pon.]

Emel lett, a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû 
ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény

(a továb biak ban: Avtv.) 20.  § (1) be kez dé se alap ján bár ki
be nyújt hat ja a köz ér de kû adat meg is me ré sé re vo nat ko zó
igé nyét. Az igény tel je sí té sé nek meg ta ga dá sá ról, an nak in -
do ka i val együtt, nyolc na pon be lül ér te sí te ni kell az igény -
lõt. Ezt köve tõen az igény lõ a bí ró ság hoz for dul hat. A bí -
ró ság elõtt a meg ta ga dás jog sze rû sé gét és meg ala po zott sá -
gát az ada tot ke ze lõ szerv kö te les bi zo nyí ta ni [Avtv. 20.  §
(6) be kez dés, 21.  § (1), (2) be kez dé sek].

2.4. A kor mány ülé sen el hang zot ta kat rög zí tõ do ku -
men tu mok (össze fog la lók, em lé kez te tõk, jegy zõ köny vek)
tar tal maz hat nak olyan in for má ci ót, amely nek tit ko sí tá sa
al kot má nyo san nem ki fo gá sol ha tó. Jog rend sze rünk ma
több le he tõ sé get biz to sít arra, hogy a kor mány ülést rög zí tõ 
ira tok ba fog lalt köz ér de kû ada tok egy ré sze a sta bil kor -
mány zás ér de ké ben ne le gyen azon nal meg is mer he tõ.

Az Avtv. 19/A.  § (1) be kez dé se alap ján a dön tés meg ho -
za ta lá ra irá nyu ló el já rás so rán ké szí tett vagy rög zí tett, a
dön tés meg ala po zá sát szol gá ló adat a ke let ke zé sé tõl szá -
mí tott tíz évig nem nyil vá nos. Az Avtv. alap ján azon ban a
dön tés elõ ké szí té se so rán ke let ke zett és/vagy a dön tést
meg ala po zó adat meg is me ré sét a ke ze lõ szerv ve ze tõ je en -
ge dé lyez he ti. Az igény ab ban az eset ben uta sít ha tó el, ha
az adat meg is me ré se a szerv tör vényes mû kö dé si rend jét
vagy fel adat- és ha tás kö ré nek il le ték te len kül sõ be fo lyás -
tól men tes el lá tá sát, így kü lö nö sen az ada tot ke let kez te tõ
ál lás pont já nak a dön té sek elõ ké szí té se so rán tör té nõ sza -
bad ki fej té sét ve szé lyez tet né [Avtv. 19/A.  § (1)–(3) be kez -
dé sek].

A Ti toktv. 4.  § (1) be kez dé se alap ján – töb bek kö zött – a 
Kor mány ügy rend je sze rint mû kö dõ tes tü let ve ze tõ je szol -
gá la ti ti tok ká mi nõ sít he ti azt a szol gá la ti ti tok kör be tar to -
zó ada tot, amely nek az ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõt ti nyil -
vá nos ság ra ho za ta la, jo go su lat lan meg szer zé se és fel hasz -
ná lá sa, il le ték te len sze mély ré szé re hoz zá fér he tõ vé té te le,
to váb bá az arra jo go sult ré szé re hoz zá fér he tet len né té te le
sér ti vagy ve szé lyez te ti az ál la mi vagy köz fel ada tot el lá tó
szerv mû kö dé sé nek rend jét, aka dá lyoz za a fel adat- és ha -
tás kö ré nek il le ték te len be fo lyás tól men tes gya kor lá sát, és
ez ál tal köz vet ve a Ma gyar Köz tár sa ság tör vény ben meg -
ha tá ro zott ér de ke it hát rá nyo san érin ti. A szol gá la ti ti tok
ér vé nyes sé gi ide je az adat mi nõ sí té sé tõl szá mí tott leg fel -
jebb húsz év le het. A kor mány za var ta lan mû kö dé se ér de -
ké ben te hát szol gá la ti ti tok ká mi nõ sít he tõ ek azok az
egyéb ként köz ér de kû ada tok, ame lyek nem érin te nek a
 Titoktv. 3.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ, ál lam ti tok ként vé -
den dõ ér de ket (hon vé del mi, nem zet biz ton sá gi, bûn ül dö -
zé si, bûn meg elõ zé si, köz pon ti pénz ügyi, kül ügyi vagy
nem zet kö zi kap cso la tok kal össze füg gõ, to váb bá igaz ság -
szol gál ta tá si ér de ket). Amennyi ben ezen ér de kek vé del me
ér de ké ben szük sé ges, a Ti toktv. 3.  § (1) be kez dé se és az ál -
lam ti tok kö ri jegy zék 13. pont ja alap ján mi nõ sít he tõ ek ál -
lam ti tok ká az össze fog la ló ban, em lé kez te tõ ben, jegy zõ -
könyv ben fog lalt ada tok.

2.5. Bi zo nyos tár gyak ál lam ti tok kör be való fel vé te le
min den kép pen az Al kot mány 61.  § (1) be kez dé sé ben biz -
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to sí tott köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez fû zõ dõ jog
köz vet len és je len tõs kor lá to zá sát je len ti.

Az ál lam ab ban az eset ben kor lá toz hat ja az alap jo go kat, 
ha a le gi tim cél vé del me más mó don nem ér he tõ el. „Az
alap jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos sá gá hoz te hát szük sé -
ges, hogy a kor lá to zás meg fe lel jen az ará nyos ság kö ve tel -
mé nye i nek: az el ér ni kí vánt cél fon tos sá ga és az en nek ér -
de ké ben oko zott alap jog sé re lem sú lya meg fe le lõ arány ban 
le gye nek egy más sal. A tör vényhozó a kor lá to zás so rán kö -
te les az adott cél el éré sé re al kal mas leg eny hébb esz közt al -
kal maz ni.” (Össze fog la ló an: 879/B/1992. AB ha tá ro zat,
ABH 1996, 401.)

Je len ügy ben is a kor lá to zó sza bá lyo zás nak a cél el éré -
sé re való al kal mas sá ga, to váb bá szük sé ges sé ge és ará -
nyos sá ga vizs gá lan dó. A „köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá -
gá nak kor lá to zá sa csak ak kor al kot má nyos, ha az nem csu -
pán for má lis szem pon to kon nyug szik, ha nem a kor lá to zás -
sal szem ben tar tal mi kö ve tel mé nyek is ér vé nye sül nek, s a
kor lá to zás ad dig ma rad fenn, amíg azt a tar tal mi kö ve tel -
mé nyek in do kol ják”. [12/2004. (IV. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 2004, 217, 226.] Tar tal mi kö ve tel mény, hogy az in -
for má ció sza bad ság kor lá to zá sá nak kény sze rí tõ oka le -
gyen, és a kor lá to zás mér té ke az el éren dõ cél lal arány ban
áll jon.

Je len ügy ben az alap jog-kor lá to zás – tör vény ben meg -
ha tá ro zott – le gi tim in do ka az, hogy a kor mány ülé sek rõl
ké szült do ku men tu mok nak a hon vé del mi, nem zet biz ton -
sá gi, bûn ül dö zé si, bûn meg elõ zé si, köz pon ti pénz ügyi,
kül ügyi, nem zet kö zi kap cso la tok kal össze füg gõ és az
igaz ság szol gál ta tá si ér de ket köz vet le nül sér tõ vagy ve szé -
lyez te tõ ada tai csak kés lel te tet ten, egy bi zo nyos idõ el tel -
té vel le gye nek meg is mer he tõk.

A 2003. évi LIII. tör vény hatályba lépésével a Ti toktv.
3.  § (1) be kez dé sé ben az ál lam ti tok fo gal má ban meg ha tá -
ro zott vé den dõ ér té kek so rá ból ki ke rült „a Kor mány és az
ügy rend je alap ján lét re ho zott tes tü let za var ta lan mû kö dé -
sé hez fû zõ dõ” ér dek. Ez azt je len ti, hogy je len leg a
 Titoktv. 3.  § (1) be kez dé se és az ál lam ti tok kö ri jegy zék
13. pont má so dik for du la ta alap ján ak kor mi nõ sít he tõ ál -
lam ti tok ká a kor mány és az ügy rend je alap ján lét re ho zott
tes tü let ülé sé rõl ké szült össze fog la ló ban, em lé kez te tõ ben
vagy jegy zõ könyv ben fog lalt adat, ha ar ról tör vényes mi -
nõ sí té si el já rás ke re té ben a mi nõ sí tõ meg ál la pí tot ta: nyil -
vá nos ság ra ho za ta la vagy il le ték te len sze mély tu do má sá ra 
ho za ta la köz vet le nül sér ti vagy ve szé lyez te ti az imént fel -
so rolt, ál lam ti tok ként vé den dõ ér de ke ket.

Az ál lam ti tok kö ri jegy zék 13. pont já nak má so dik for -
du la ta alap ján nem a kor mány ülé sek rõl  szóló össze fog la -
lók, em lé kez te tõk, jegy zõ köny vek egé sze tit ko sít ha tó te -
hát, ha nem csak azok az ada tok, ame lyek ese té ben tel je sül
a Ti toktv. 3.  §-ában fog lalt va la mennyi fel té tel. Ilyen kö -
rül mé nyek kö zött az ál lam ti tok kö ri jegy zék 13. pont já nak
vizs gált ré sze nem te kint he tõ a köz ér de kû ada tok meg is -
me ré sé hez való jog szük ség te len kor lá to zá sá nak.

Va la mely adat ál lam ti tok ká mi nõ sí té sé nek jog sze rû sé -
gét az adat vé del mi biz tos vizs gál hat ja. Ha az adat mi nõ sí -
té sét in do ko lat lan nak tart ja, a mi nõ sí tõt an nak meg vál toz -

ta tá sá ra vagy a mi nõ sí tés meg szün te té sé re szó lít ja fel. A
fel szó lí tás meg ala po zat lan sá gá nak meg ál la pí tá sa iránt a
mi nõ sí tõ bí ró ság hoz for dul hat [Avtv. 26.  § (5) be kez dés].

Emel lett, a IV. 2.3. pont ban ki fej tet tek sze rint bár ki kér -
he ti a kor mány tól a köz ér de kû ada tok meg is mer he tõ vé té -
te lét. Ha a kor mány az igényt azon az ala pon ta gad ja meg,
hogy a kért adat ál lam ti tok, és ezért az igény lõ ál tal meg
nem is mer he tõ, ak kor a bí ró ság elõtt a kor mány kö te les bi -
zo nyí ta ni ér ve i nek jog sze rû sé gét és meg ala po zott sá gát.

Az adat vé del mi biz tos fel szó lí tá sa alap ján in dult és a
köz ér de kû ada tot igény lõ ál tal in dí tott per ben is a bí ró ság
jo go sult dön te ni ab ban a kér dés ben, hogy a kér dé ses adat
mi nõ sí té se az Al kot mány nak és az al kot má nyos jog sza bá -
lyok nak meg fele lõen tör tént-e. Egyes köz ér de kû ada tok
ál lam ti tok ká mi nõ sí té sé nek in do kolt sá gát az Al kot mány -
bí ró ság nem vizs gál hat ja, az ugyan is az Avtv. 21.  § és
26.  §-ai alap ján a bí ró ság fel ada ta. Az ál lam ti tok ká mi nõ -
sí tés tar tal mi in do kolt sá ga tör vényi kö ve tel mény, ezért
 annak fe lül vizs gá la ta so rán a bí ró ság is tar tal mi kont rollt
vé gez. [A szol gá la ti ti tok kal kap cso lat ban lásd 12/2004.
(IV. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 217, 224.]

Mint hogy az Avtv. több ga ran ci át tar tal maz a kor mány -
ülés rõl ké szült össze fog la ló, em lé kez te tõ vagy jegy zõ -
könyv jog sze rût len ál lam ti tok ká mi nõ sí té sé nek el ke rü lé -
sé re, az ál lam ti tok kö ri jegy zék 13. pont má so dik for du la ta
nem kor lá toz za arány ta lan mó don az Al kot mány 61.  §
(1) be kez dé sét. A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság az
ál lam ti tok kö ri jegy zék 13. pont ja, „va la mint az e tes tü le -
tek ülé se i rõl ké szült össze fog la ló, em lé kez te tõ vagy jegy -
zõ könyv” szö veg ré sze 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 elutasí -
totta.

V.

Az in dít vány be nyúj tá sát köve tõen, az ál lam ti tok ról és a 
szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény, va la mint
az zal össze füg gés ben más tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2003. évi LIII. tör vény 2.  §-a mó do sí tot ta a Ti toktv. 3.  §
(1) be kez dé sét, és az in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt, „to váb -
bá a Kor mány és az ügy rend je alap ján lét re ho zott tes tü let
za var ta lan mû kö dé sé hez fû zõ dõ” szö veg rész 2003. jú -
lius 19. óta nem ré sze a jog sza bály szö veg nek. Az in dít vá -
nyo zó ál tal sé rel me zett jog sza bá lyi szö veg rész ha tá lyon
kí vül he lye zé se  miatt az Al kot mány bí ró ság a Ti toktv. 3.  §
(1) be kez dés „to váb bá a Kor mány és az ügy rend je ál tal lét -
re ho zott tes tü let za var ta lan mû kö dé sé hez fû zõ dõ ér de ke it” 
szö veg ré szé nek al kot má nyos sá gi fe lül vizs gá la tá ra in dult
al kot mány bí ró sá gi el já rást meg szün tet te. [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 31.  § a) pont (ABH 2003, 2065.)]
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Az Al kot mány bí ró ság a ren del ke zõ rész 1. pont já ra te -
kin tet tel ren del te el a ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben való
köz zé té te lét.

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

Dr. 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.,
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 elõ adó 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: 656/E/1999.

Az Alkotmánybíróság
33/2006. (VII. 13.) 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 vány, va la -
mint mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
meg szün te té sé re hi va tal ból in dí tott el já rás alap ján –
dr. Bi ha ri Mi hály 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 hi va tal ból meg ál la pít ja: az
Or szág gyû lés mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nességet idé zett elõ az ál tal, hogy nem biz to sí tott tör -
vény ben a ter mé szet vé del mi te rü le tek vé det té nyil vá ní tá -
sá nak ese té re a tu laj do no sok nak az Al kot mány 57.  §
(5) be kez dé sé vel össz hang ban álló jog or vos la ti lehetõ -
séget.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy
jog al ko tói fel ada tá nak 2007. már ci us 31. nap já ig te gyen
ele get.

2. Az Al kot mány bí ró ság a ter mé szet vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIII. tör vény 3.  §-a, 4.  §-a, 15.  §-a, 23.  § (2) és

(4) be kez dé sei, 25.  §-a, 26.  § (2) be kez dé se, 28.  §-a, 29.  §
(3) be kez dé se, 31.  §-a, 32.  §-a, 33.  §-a és a 72.  § (1) 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.

3. Az Al kot mány bí ró ság a ter mé szet vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIII. tör vény 23.  § (2) és (4) be kez dé sei, va la mint a
26.  § (2) be kez dé se alkot mány elle nessége meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló el já rást megszün teti.

4. Az Al kot mány bí ró ság a tör vény ren del ke zé sei mó -
do sí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt vissza 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 zók pa nasszal for dul tak az Al kot mány bí -
ró ság hoz a ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör -
vény (a továb biak ban: Tvt.) al kal ma zá sa el len, és kér ték
„an nak fe lül vizs gá la tát; mó do sí tá sát vagy vég re haj tá si
uta sí tás sal az ész lelt hi á nyos sá gok meg szün te té sét”. Az
in dít vá nyo zók elõ ad ták, hogy azért él nek pa nasszal a fen ti
tör vény el len, „mert a Kõ sze gi Táj vé del mi Kör zet ben a
most fo lyó üzem ter ve zés so rán ju tott tu do má suk ra, hogy
va la mennyi ott sze rep lõ gaz da sá gi ren del te té sû er dõt a tör -
vényre hi vat koz va ‘á tír nak’ ter mé szet vé del mi ren del te té -
sû vé”. Az in dít vány a Tvt. 3.  § (1) be kez dé se, 4.  § e) és
g) pont jai, 15.  §-a, 25.  §-a, 26.  § (2) be kez dé se, 28.  §-a,
29.  § (3) be kez dé se, 32.  §-a, 33.  §-a, 68.  §-a, va la mint 72.  § 
(1) be kez dé se fe lül vizs gá la tá ra, mó do sí tá sá ra és ki egé szí -
té sé re vo nat ko zó ja vas la to kat tartalmazott.

Az Al kot mány bí ró ság tá jé koz tat ta az in dít vá nyo zó kat a
be ad vány hi á nyos sá ga i ról. Fel hív ta az in dít vá nyo zó kat
arra, hogy az in dít vánnyal csak ab ban az eset ben tud fog -
lal koz ni, ha meg je lö lik a sé rel mes nek tar tott jog sza bály he -
lyek vo nat ko zá sá ban, hogy mely al kot má nyos ren del ke zés 
sé rel mét mi lyen ok ból ál lít ják, és ha tá ro zott ké rel met kell
be nyúj ta ni az ál ta luk alkot mány elle nesnek te kin tett jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek meg sem mi sí té sé re. Az in dít vá nyo -
zók az Al kot mány bí ró ság fel hí vá sát kö ve tõ be ad vá nyuk -
ban a Tvt. vissza me nõ le ges ha tá lyú rész be ni meg sem mi sí -
té sét, és az „elõ idé zett alkot mány elle nes hely zet meg vál -
toz ta tá sá nak elõ írását” kér ték. Az in dít vány ban meg je löl -
ték az Al kot mány azon ren del ke zé se it, ame lyek kel kap -
cso la to san a tá ma dott ren del ke zé se ket ag gá lyos nak vé lik,
így az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét, 13.  §-át, 14.  §-át, va -
la mint 57.  § (1) és (5) bekezdését.

Az in dít vá nyo zók sé rel me zik, hogy a Tvt. 3–4.  §-ai,
15.  §-a, 28.  §-a, 31–32.  §-ai „min den elõ ze tes el já rás nél -
kül újabb te rü le tek re ter jesz ti ki a vé dett sé get és a már laza
vé dett sé gû te rü le tek nél ma ga sabb vé dett sé gû fo ko za tot ál -
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la pít meg”. Az in dít vá nyo zók vé le mé nye sze rint a Tvt. 4.  § 
d) pont ja ér tel mé ben és a 15.  § (1) be kez dé se alap ján ez a
tör vényi vé de lem va la mennyi er dõ te rü let re ki ter jeszt he tõ,
azon ban en nek nem szab ha tárt az erdõ vé del mé re al kal -
mas mi nõ sé ge és az or szág te her bí ró ké pes sé ge. Ál lás -
pont juk sze rint csak a va ló ban ter mé sze ti ér té ket ké pe zõ
te rü le tek kel kel le ne, hogy fog lal koz zon a Tvt.

Az in dít vá nyo zók úgy vé lik, hogy a jog biz ton ság kö ve -
tel mé nyét sér tik a ki fo gás olt ren del ke zé sek, to váb bá sé rül
az Al kot mány 13.  § (1) és (2) be kez dé se, va la mint a
14.  §-a, ame lyet ál lás pont juk sze rint a tör vény tel je sen fi -
gyel men kí vül ha gyott.

Az in dít vá nyo zók sze rint jog bi zony ta lan sá got ered mé -
nyez a Tvt. 23.  § (2) be kez dé se is, mert a tör vény ere jé nél
fog va fel so rol ja a vé de lem alatt álló ter mé sze ti kép zõd mé -
nye ket – er dõt is –, azon ban a 23.  § (4) be kez dé sé nek elõ -
írása el le né re az er dõk vo nat ko zá sá ban a tu laj do no so kat
nem ér te sí tet ték a jegy zék lé té rõl. Az er dõ tu laj do nos csak
az in gat lan-nyil ván tar tá si ha tá ro zat ból ér te sül het te rü le te
mi nõ sé gi osz tá lyá nak eset le ges vál to zá sá ról. A kez de mé -
nye zés té nyé rõl nem ér te sí tik az Al kot mány 57.  § (1) és
(5) be kez dé se el le né re az érin tett tu laj do nost. Az in dít vá -
nyo zók hi vat koz tak az Al kot mány bí ró ság e tárgy ban ho -
zott 53/2002. (XI. 28.) AB ha tá ro za tá ra. Ál lás pont juk sze -
rint prob lé má ju kat a kü lön vé le mény ben fog lal tak sze rint
kell meg ol da nia: a ter mé szet vé del mi ha tó ság nak – az Al -
kot mány 57.  § (5) be kez dé sé re te kin tet tel – a Tvt. 26.  §
(1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá nál a tör vényi vé dett ség
konk rét te rü le ten való fenn ál lá sát köz igaz ga tá si meg ál la -
pí tó ha tá ro zat ban kell meg je löl nie.

Az el já rás so rán az Al kot mány bí ró ság meg ke res te a
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert ál lás pont ja ki fej -
té sé re.

II.

1. Az Al kot mány in dít vány ban meg je lölt rendelke -
zései:

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

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

„14.  § Az Al kot mány biz to sít ja az örök lés jo gát.”
„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt

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

(...)
(5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg ha tá ro -

zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan bí ró -
sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len, amely a
jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got – a jog -
vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben, az zal

ará nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har -
ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz hat ja.”

2. A Tvt. ki fo gás olt ren del ke zé sei:
„3.  § (1) A tör vény ha tá lya ki ter jed va la mennyi ter mé -

sze ti ér ték re és te rü let re, táj ra, to váb bá a ve lük kap cso la tos 
min den te vé keny ség re, va la mint a nem zet kö zi egyez mé -
nyek bõl és együtt mû kö dés bõl fa ka dó ter mé szet vé del mi
fel ada tok ra, ki vé ve, ha nem zet kö zi egyez mény más ként
ren del ke zik.

(2) A ter mé szet vé de lem mel össze füg gõ e tör vény ben
nem sza bá lyo zott kér dé sek re, a kör nye zet vé del mé nek ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény (a továb -
biak ban: Kt.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

4.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
(...)
d) ter mé szet kö ze li ál la pot: az az élõ hely, táj, élet kö zös -

ség, amely nek ki ala ku lá sá ra az em ber cse kély mér ték ben
ha tott (ter mé sze tes hez ha son lí tó kö rül mé nye ket te remt -
ve), de a ben ne le ját szó dó fo lya ma to kat több sé gük ben az
ön sza bá lyo zás jel lem zi, de köz vet len em be ri be avat ko zás
nél kül is fenn ma rad nak;

e) vé dett ter mé sze ti ér ték (ter mé szet vé del mi ér ték): e
tör vény vagy más jog sza bály ál tal vé det té, fo ko zot tan vé -
det té nyil vá ní tott – ki emelt ter mé szet vé del mi ol ta lom ban
ré sze sü lõ – élõ szer ve zet egye de, fej lõ dé si alak ja, sza ka -
sza, an nak szár ma zé ka, il le tõ leg az élõ szer ve ze tek élet kö -
zös sé gei, to váb bá bar lang, ás vány, ás vány tár su lás, õs ma -
rad vány;

(...)
g) vé dett ter mé sze ti te rü let: e tör vény vagy más jog sza -

bály ál tal vé det té vagy fo ko zot tan vé det té nyil vá ní tott (ki -
emelt ter mé szet vé del mi ol ta lom ban ré sze sü lõ) föld te rü let;

(...)”
„15.  § (1) Ter mé sze ti te rü let nek mi nõ sül, ha a 4.  §

d) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel:
a) az erdõ, gyep, ná das, mû ve lé si ágú ter mõ föld;
b) a mû ve lés alól ki vett ként nyil ván tar tott föld te rü let,

ha nem épít mény el he lye zé sé re szol gál, vagy ha e tör vény
ha tály ba lé pé se kor, jog erõ sen jó vá ha gyott bá nyá sza ti mû -
sza ki üze mi terv alap ján nem áll bá nya mû ve lés alatt;

c) a me zõ- és er dõ gaz da sá gi hasz no sí tás ra al kal mat lan
föld te rü let.

(2) Az (1) be kez dés ha tá lya alá ta ro zó ter mé sze ti te rü le -
tek jegy zé két a mi nisz ter fo lya ma to san, de leg ké sõbb e
tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 2 éven be lül a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel együt tes ren de -
let ben köz zé te szi.”

A Tvt. 15.  §-a az in dít vány be nyúj tá sát köve tõen
(3)  bekezdéssel egész ült ki. A (3) be kez dés szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

,,(3) A (2) be kez dés sze rint köz zé tett ter mé sze ti te rü let
ki je lö lé sé nek té nyét az in gat lan-nyil ván tar tás ba fel kell je -
gyez ni, a ki je lö lés fel ol dá sát köve tõen a fel jegy zést tö röl ni 
kell. A fel jegy zést, il let ve an nak tör lé sét a fel ügye lõ ség hi -
va tal ból kez de mé nye zi.”
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„23.  § (...)

(2) E tör vény ere jé nél fog va vé de lem alatt áll va la -
mennyi for rás, láp, bar lang, víz nye lõ, szi kes tó, kun ha lom, 
föld vár. Az e be kez dés alap ján vé dett ter mé sze ti te rü le tek
or szá gos je len tõ sé gû nek [24.  § (1) be kez dés] mi nõ sül nek.

(...)

(4) A (2) be kez dés ha tá lya alá tar to zó lá pok, szi kes ta -
vak, kun hal mok és föld vá rak jegy zé két a mi nisz ter a tör -
vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 3 éven be lül köz zé te szi
és a jegy zé ket éven te fe lül vizs gál ja. A jegy zék tá jé koz ta tó
jel le gû és nem érin ti a (2) be kez dés alap ján, e tör vény ha -
tály ba lé pé sé vel be kö vet ke zõ vé del mét.

(...)”

A Tvt. 25.  §-ának az in dít vány be nyúj tá sa kor ha tá lyos
szö ve ge:

,,25.  § (1) Vé det té nyil vá ní tás ra bár ki ja vas la tot te het. A 
vé det té nyil vá ní tás elõ ké szí té se hi va tal ból in dul meg.

(2) Te rü let vé det té nyil vá ní tá sát – he lyi je len tõ sé gû vé -
dett ter mé sze ti te rü let ki vé te lé vel – az igaz ga tó ság ké szí ti
elõ. Ha az elõ ké szí tés he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti
te rü let té nyil vá ní tás ra irá nyul, a he lyi vé det té nyil vá ní tást
elõ ké szí tõ te le pü lé si ön kor mány za ti jegy zõ nek, fõ jegy zõ -
nek (a továb biak ban együtt: jegy zõ), a te rü let vé det té nyil -
vá ní tá sá nak in do kolt sá gát alá tá masz tó ira tok meg kül dé se
mel lett meg kell ke res nie az igaz ga tó sá got, hogy kí ván ja-e 
a te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té
nyil vá ní tá sát.

(3) Az igaz ga tó ság – a Mi nisz té ri um ál lás fog la lá sa alap -
ján – a (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tát 60 na pon be lül
meg ad ja. Ha a te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé -
sze ti te rü let té nyil vá ní tá sa in do kolt, az igaz ga tó ság a vé -
det té nyil vá ní tás elõ ké szí té sét hi va tal ból foly tat ja le.

(4) Ter mé sze ti ér ték vé det té, fo ko zot tan vé det té nyil vá -
ní tá sát a Mi nisz té ri um ké szí ti elõ.

(5) A (2)–(4) be kez dés ben sza bá lyo zott elõ ké szí tés so -
rán meg kell vizs gál ni a vé det té nyil vá ní tás in do kolt sá gát,
a vé de lem cél ja i nak meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges in téz ke -
dé se ket és a vé de lem hez szük sé ges fel té te lek, pénz ügyi
esz kö zök biz to sít ha tó sá gát, va la mint a vé de lem vár ha tó
kö vet kez mé nyét.

(6) A ter mé sze ti te rü let vé det té nyil vá ní tá sá nak elõ ké -
szí té se so rán az elõ ké szí tést vég zõ – az ér de kel tek ál lás -
pont já nak meg is me ré se ér de ké ben – egyez te tõ meg be szé -
lést és a szük ség hez ké pest hely szí ni szem lét tûz ki, amely -
re – a ki tû zött idõ pont elõtt leg alább 15 nap pal – meg hív ja
az (1) be kez dés ben em lí tett ja vas lat te võt, va la mennyi ér -
de kelt ha tó sá got, to váb bá mind azo kat, akik re a vé det té
nyil vá ní tás ból jo gok vagy kö te le zett sé gek há rul nak, il le -
tõ leg akik jo gos ér de két a vé det té nyil vá ní tás köz vet le nül
érin ti. Je len tõs szá mú ér de kelt ese tén a meg hí vás tör tén het 
hir det mény nek a he lyi ön kor mány zat hir de tõ táb lá ján tör -
té nõ ki füg gesz té sé vel vagy más, hely ben szo ká sos mó don
tör té nõ köz hír ré té te le út ján is.

(7) Az elõ ké szí tést vég zõ az egyez te tõ tár gya lás ról
jegy zõ köny vet és össze fog la lót ké szít, ame lyet a vé det té

nyil vá ní tás ra vo nat ko zó ja vas lat tal együtt elõ ter jeszt a vé -
det té nyil vá ní tás ra jo go sult hoz.

(8) He lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let or szá gos
je len tõ sé gû vé nyil vá ní tá sa ese tén a (6)–(7) be kez dés ben
fog lal ta kat ak kor kell al kal maz ni, ha a vé del mi elõ írások
az e tör vény ben fog lal tak nál, il let ve ko ráb bi ön kor mány -
za ti ren de let ben meg ha tá ro zot tak nál szi go rúbb ren del ke -
zé se ket tar tal maz nak.

(9) A 24.  § (1) be kez dé se alap ján al ko tott ön kor mány za -
ti ren de let ben, a fel men tés re vo nat ko zó sza bá lyok [24.  §
(3) be kez dés b) pont] al kal ma zá sá val biz to sí ta ni kell a te -
rü le ten a vé det té nyil vá ní tás elõtt meg kez dett köz ér de kû
te vé keny ség nek – a köz ér de kû cél meg va ló sí tá sá hoz szük -
sé ges mér té kû – foly ta tá sát.”

A Tvt. 25.  §-ának az el já rás le foly ta tá sa kor ha tá lyos
szö ve ge:

„25.  § (1) Vé det té nyil vá ní tás ra bár ki ja vas la tot te het.
(2) Te rü let vé det té nyil vá ní tá sát – he lyi je len tõ sé gû vé -

dett ter mé sze ti te rü let ki vé te lé vel – az igaz ga tó ság ké szí ti
elõ. Ha az elõ ké szí tés he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti
te rü let té nyil vá ní tás ra irá nyul, a he lyi vé det té nyil vá ní tást
elõ ké szí tõ te le pü lé si ön kor mány za ti jegy zõ nek, fõ jegy zõ -
nek (a továb biak ban együtt: jegy zõ), a te rü let vé det té nyil -
vá ní tá sá nak in do kolt sá gát alá tá masz tó ira tok meg kül dé se
mel lett meg kell ke res nie az igaz ga tó sá got, hogy kí ván ja-e 
a te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té
nyilvánítását.

(3) A he lyi vé det té nyil vá ní tás ese tén a te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ je, a fõ vá ros ban a fõ jegy zõ a vé det té nyil -
vá ní tó, il let ve a vé dett ség fel ol dá sá ról ren del ke zõ ön kor -
mány za ti ren de le tet – nyil ván tar tá si cél ból – hi va tal ból
meg kül di az érin tett te rü le ten mû kö dõ igaz ga tó ság nak.

(4) Az igaz ga tó ság – a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um (a továb biak ban: Mi nisz té ri um) ál lás fog la -
lá sa alap ján – a (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tát 60 na -
pon be lül meg ad ja. Ha a te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé -
dett ter mé sze ti te rü let té nyil vá ní tá sa in do kolt, a vé det té
nyil vá ní tás elõ ké szí té sét az igaz ga tó ság foly tat ja le.

(5) Ter mé sze ti ér ték vé det té, fo ko zot tan vé det té nyil vá -
ní tá sát a Mi nisz té ri um ké szí ti elõ.

(6) A (2)–(4) be kez dés ben sza bá lyo zott elõ ké szí tés so -
rán meg kell vizs gál ni a vé det té nyil vá ní tás in do kolt sá gát,
a vé de lem cél ja i nak meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges in téz ke -
dé se ket és a vé de lem hez szük sé ges fel té te lek, pénz ügyi
esz kö zök biz to sít ha tó sá gát, va la mint a vé de lem vár ha tó
kö vet kez mé nyét.

(7) A ter mé sze ti te rü let vé det té nyil vá ní tá sá nak elõ ké -
szí té se so rán az elõ ké szí tést vég zõ – az ér de kel tek ál lás -
pont já nak meg is me ré se ér de ké ben – egyez te tõ meg be szé -
lést és a szük ség hez ké pest hely szí ni szem lét tart, amely re
– a ki tû zött idõ pont elõtt leg alább 15 nap pal – meg hív ja az
(1) be kez dés ben em lí tett ja vas lat te võt, va la mennyi ér de -
kelt ha tó sá got, to váb bá mind azo kat, akik re a vé det té nyil -
vá ní tás ból jo gok vagy kö te le zett sé gek há rul nak, il le tõ leg
akik jo gos ér de két a vé det té nyil vá ní tás köz vet le nül érin ti.
Je len tõs szá mú ér de kelt ese tén a meg hí vás tör tén het hir -
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det mény nek a he lyi ön kor mány zat hir de tõ táb lá ján tör té nõ
ki füg gesz té sé vel vagy más, hely ben szo ká sos mó don tör -
té nõ köz hír ré té te le út ján is.

(8) Az elõ ké szí tést vég zõ az egyez te tõ tár gya lás ról
jegy zõ köny vet és össze fog la lót ké szít, ame lyet a vé det té
nyil vá ní tás ra vo nat ko zó ja vas lat tal együtt elõ ter jeszt a vé -
det té nyil vá ní tás ra jo go sult hoz.

(9) He lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let or szá gos
je len tõ sé gû vé nyil vá ní tá sa ese tén a (6)–(7) be kez dés ben
fog lal ta kat ak kor kell al kal maz ni, ha a vé del mi elõ írások
az e tör vény ben fog lal tak nál, il let ve ko ráb bi ön kor mány -
za ti ren de let ben meg ha tá ro zot tak nál szi go rúbb ren del ke -
zé se ket tar tal maz nak.

(10) A 24.  § (1) be kez dé se alap ján al ko tott ön kor mány -
za ti ren de let ben, a fel men tés re vo nat ko zó sza bá lyok [24.  § 
(3) be kez dés b) pont] al kal ma zá sá val biz to sí ta ni kell a te -
rü le ten a vé det té nyil vá ní tás elõtt meg kez dett köz ér de kû
te vé keny ség nek – a köz ér de kû cél meg va ló sí tá sá hoz szük -
sé ges mér té kû – foly ta tá sát.”

„26.  § (...)

(2) Te rü let vé det té, fo ko zot tan vé det té nyil vá ní tá sá nak
té nyét az in gat lan-nyil ván tar tás ba be kell je gyez ni, vé dett -
ség fel ol dá sát köve tõen a vé dett ség té nyét pe dig tö röl ni
kell. A be jegy zést, il let ve an nak tör lé sét a ter mé szet vé del -
mi ha tó ság hi va tal ból kez de mé nye zi.”

„28.  § (1) A vé dett ter mé sze ti te rü let a vé de lem ki ter -
jedt sé gé nek, cél já nak, ha zai és nem zet kö zi je len tõ sé gé nek 
meg fele lõen le het:

a) nem ze ti park,

b) táj vé del mi kör zet,

c) ter mé szet vé del mi te rü let,

d) ter mé sze ti em lék.

(2) Nem ze ti park az or szág jel leg ze tes, ter mé sze ti adott -
sá ga i ban lé nye ge sen meg nem vál toz ta tott, olyan na gyobb
ki ter je dé sû te rü le te, mely nek el sõd le ges ren del te té se a kü -
lön le ges je len tõ sé gû, ter mé sze tes nö vény- és ál lat ta ni,
föld ta ni, víz ta ni, táj ké pi és kul túr tör té ne ti ér té kek vé del -
me, a bi o ló gi ai sok fé le ség és ter mé sze ti rend sze rek za var -
ta lan mû kö dé sé nek fenn tar tá sa, az ok ta tás, a tu do má nyos
ku ta tás és a fel üdü lés elõ se gí té se.

(3) Táj vé del mi kör zet az or szág jel leg ze tes ter mé sze ti,
táj ké pi adott sá gok ban gaz dag na gyobb, ál ta lá ban össze -
füg gõ te rü le te, táj rész le te, ahol az em ber és ter mé szet köl -
csön ha tá sa esz té ti kai, kul tu rá lis és ter mé sze ti szem pont ból 
jól meg kü lön böz tet he tõ jel le get ala kí tott ki, és el sõd le ges
ren del te té se a táj ké pi és a ter mé sze ti ér té kek meg õr zé se.

(4) Ter mé szet vé del mi te rü let az or szág jel leg ze tes és
kü lön le ges ter mé sze ti ér té kek ben gaz dag, ki sebb össze -
füg gõ te rü le te, amely nek el sõd le ges ren del te té se egy vagy
több ter mé sze ti ér ték, il let ve ezek össze füg gõ rend sze ré -
nek a vé del me. A 23.  § (2) be kez dé se alap ján vé dett láp,
szi kes tó ter mé szet vé del mi te rü let nek mi nõ sül.

(5) Ter mé sze ti em lék va la mely kü lön le ge sen je len tõs
egye di ter mé sze ti ér ték, kép zõd mény és an nak vé del mét
szol gá ló te rü let. A 23.  § (2) be kez dé se alap ján vé dett for -

rás, víz nye lõ, kun ha lom, föld vár ter mé sze ti em lék nek mi -
nõ sül.

(6) Nem ze ti park, táj vé del mi kör zet lé te sí té sé re ki zá ró -
lag a mi nisz ter jo go sult.

(7) Va la mennyi nem ze ti park te rü le tét – a nem zet kö zi
elõ írásokkal össz hang ban a mi nisz ter ál tal ren de let ben
meg ha tá ro zott el vek sze rint – ter mé sze ti, ke zelt és be mu -
ta tó öve ze ti ka te gó ri ák ba kell be so rol ni.

(8) Az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott or -
szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let, vagy an nak
meg ha tá ro zott ré szét a mi nisz ter jog sza bály ban tu do má -
nyos cé lok ra ki je löl he ti (tu do má nyos re zer vá tum). E te rü -
let fo ko zot tan vé det té nyil vá ní tá sá ról a ki je lö lõ jog sza -
bály ban kell ren del kez ni.

29.  § (...)

(3) A ter mé sze tes vagy ter mé szet kö ze li ál la po tú er dei
élet kö zös ség meg óvá sát, a ter mé sze tes fo lya ma tok sza bad
ér vé nye sü lé sét, to váb bá a ku ta tá sok foly ta tá sát szol gá ló
er dõ te rü le te ket a mi nisz ter, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben, jog sza bály ban – a
28.  § (1) be kez dé se sze rin ti vé dett ter mé sze ti te rü le ti ka te -
gó ri á ba so rol va – er dõ re zer vá tum má nyil vá nít ja. Az er dõ -
re zer vá tum mag te rü le tét a (2) be kez dés ben fog lal tak sze -
rint kell ki je löl ni.”

„31.  § Ti los a vé dett ter mé sze ti te rü let ál la po tát (ál la gát) 
és jel le gét a ter mé szet vé del mi cé lok kal el len té te sen meg -
vál toz tat ni.

32.  § (1) A vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ erdõ el sõd le -
ge sen vé del mi ren del te té sû.

(2) Az e tör vény ha tály ba lé pé se után vé dett ter mé sze ti
te rü let té nyil vá ní tott er dõk ese té ben a már meg lé võ üzem -
terv érin tett ré szét a vé det té nyil vá ní tást köve tõen az er dé -
sze ti ha tó ság ha la dék ta la nul, a ter mé szet vé del mi ha tó ság
szak ha tó sá gi köz re mû kö dé sé vel fe lül vizs gál ja és szük ség
sze rint mó do sít ja.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé se elõtt vé dett ter mé sze ti te -
rü let té nyil vá ní tott er dõk üzem ter ve it – ha azo kat a vé det té 
nyil vá ní tás elõtt hagy ták jóvá – az er dé sze ti ha tó ság a tör -
vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 1 éven be lül a ter mé szet -
vé del mi ha tó ság szak ha tó sá gi köz re mû kö dé sé vel fe lül -
vizs gál ja és szük ség sze rint mó do sít ja.

33.  § (1) Fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ er -
dõ ben er dõ gaz dál ko dá si be avat ko zás csak a ter mé szet vé -
del mi ke ze lés ré sze ként, a ke ze lé si terv ben [36.  § (3) be -
kez dés] fog lal tak kal össz hang ban, a ter mé szet vé del mi ha -
tó ság hoz zá já ru lá sá val vé gez he tõ.

(2) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ er dõ ben ke rül ni kell 
a tel jes ta laj-elõ ké szí tést és a vá gás te rü le ten az ége tést.

(3) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ er dõ ben, a ke ze lé si
terv ben fog lal tak kal össz hang ban

a) er dõ ne ve lést a ter mé sze tes er dõ tár su lá sok faj össze -
té te lét és ál lo mány szer ke ze tét meg kö ze lí tõ, ter mé szet kí -
mé lõ mód sze rek al kal ma zá sá val,

b) er dõ fel újí tást a ter mõ hely nek meg fe le lõ õs ho nos fa -
jok kal és – az (5) be kez dés a) pont ja ki vé te lé vel – ter mé -
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sze tes fel újí tá si (fo ko za tos fel újí tó vá gás, szál al ás, szá la ló
vá gás) mód sze rek kel kell vé gez ni.

Vé dett ter mé sze ti te rü le ten er dõ te le pí tés ki zá ró lag õs -
ho nos fa fa jok kal, ter mé szet kí mé lõ mó don és a ter mõ hely
tí pus ra jel lem zõ elegy ará nyok nak meg fele lõen vé gez he tõ.

(4) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ er dõ ben a fa ki ter -
me lést ve ge tá ci ós idõ szak alatt csak ki vé te le sen in do kolt
eset ben (pl. nö vény egész ség ügyi ok ból), a ter mé szet vé -
del mi ha tó ság hoz zá já ru lá sá val le het vé gez ni.

(5) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ er dõ ben
a) tar vá gás csak nem õs ho nos fa fa jok ból álló, vagy ter -

mé sze tes fel úju lás ra nem ké pes ál lo má nyok ban – össze -
füg gõ en leg fel jebb 3 hek tár ki ter je dés ben – engedélyez -
hetõ,

b) a fo ko za tos fel újí tást kö ve tõ vég vá gás össze füg gõ
ki ter je dé se az 5 hek tárt nem ha lad hat ja meg,

c) a vég vá gás sal, il let ve tar vá gás sal érin tett er dõ te rü -
let hez kap cso ló dó ál lo mány ré szek ben to váb bi vég vá gás -
ra, il let ve tar vá gás ra csak ak kor ke rül het sor, ha a ko ráb -
ban vég hasz nált te rü le ten az er dõ fel újí tás be fe je zõ dött.

(6) Az (5) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott
tar-, il let ve vég vá gás ki ter je dé se nö vény egész ség ügyi ok -
ból és az úju lat fenn ma ra dá sa ér de ké ben, vagy ter mé szet -
vé del mi in dok alap ján ki vé te le sen meg ha lad hat ja az ott
meg ha tá ro zott te rü let nagy sá got.

(7) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ, nem õs ho nos fa fa -
jok ból álló er dõ ben a ter mé szet kö ze li ál la pot ki ala kí tá sá ra
a pót lás, az ál lo mány ki egé szí tés, az er dõ szer ke zet át ala kí -
tá sa, a fa faj cse re, az elegy arány-sza bá lyo zás és a mo no -
kul tú rák fel szá mo lá sa út ján kell tö re ked ni.

(8) Vég hasz ná lat a (6) és a (7) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel csak a bi o ló gi ai vá gás érett ség hez kö ze li
idõ pont ban vé gez he tõ.”

A Tvt. 72.  § (1) be kez dé sé nek az in dít vány be nyúj tá sa -
kor ha tá lyos szö ve ge:

„72.  § (1) A vé dett ter mé sze ti te rü le te ken ter mé szet vé -
del mi ér dek bõl – az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen –
el ren delt me zõ- és er dõ gaz da sá gi kor lá to zás, il let ve ti la -
lom ese tén, vagy a ter me lés szer ke zet je len tõs meg vál toz -
ta tá sá nak elõ írása kö vet kez té ben a tu laj do nos tény le ges
ká rát meg kell té rí te ni. A ter mé sze ti kár meg elõ zé se és
meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben jog sze rû en elõ írt kor lá to zás
vagy ti la lom kár ta la ní tá si igényt nem ke let kez tet.”

A Tvt. 72.  § (1) be kez dé sé nek az in dít vány el bí rá lá sa -
kor ha tá lyos szö ve ge:

„72.  § (1) A vé dett ter mé sze ti te rü le te ken ter mé szet vé -
del mi ér dek bõl – az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen –
el ren delt gaz dál ko dá si kor lá to zás, il let ve ti la lom ese tén
vagy a ter me lés szer ke zet je len tõs meg vál toz ta tá sá nak elõ -
írása kö vet kez té ben a tu laj do nos vagy – amennyi ben a tu -
laj do nos a te rü let hasz ná la tát át en ge di – a jog sze rû hasz -
náló tény le ges ká rát meg kell té rí te ni.”

Te kin tet tel arra, hogy a Tvt. 25.  §-a és a 72.  § (1) be kez -
dé se az in dít vány lé nye gét érin tõ en nem vál to zott, ezért az
Al kot mány bí ró ság a vizs gá la tot gya kor la tá nak meg fele -
lõen a ha tá lyos ren del ke zé sek te kin te té ben foly tat ta le.

[14/1999. (VI. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 396, 399.;
1425/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 844, 845.;
163/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 544, 545.;
137/B/1991 AB ha tá ro zat, ABH 1992, 456, 457.]

III.

Az in dít vány nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vánnyal össze füg gés -
ben el sõ ként azt vizs gál ta, hogy az in dít vány tár gya nem
mi nõ sül-e ítélt do log nak. 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 31.  § c) pont ja ér tel mé ben „ítélt do log” cí mén az el já rás 
meg szün te té sé nek van he lye, ha az in dít vány az Al kot -
mány bí ró ság ál tal ér dem ben már el bí rált jog sza bállyal
azo nos jog sza bály (jog sza bá lyi ren del ke zés) fe lül vizs gá -
la tá ra irá nyul és az in dít vá nyo zó az Al kot mány nak ugyan -
ar ra a §-ára, il le tõ leg al kot má nyos el vé re (ér té ké re) – ezen
be lül – azo nos al kot má nyos össze füg gés re hi vat koz va kéri 
az al kot mány sér tés meg ál la pí tá sát. Az Al kot mány bí ró ság
gya kor la ta sze rint az in dít vány ban fel ve tett kér dés ak kor
„res iu di ca ta”, ha az újabb in dít ványt ugyan azon jog sza bá -
lyi ren del ke zés re vo nat ko zó an azo nos ok ból vagy össze -
füg gés ben ter jesz tik elõ. (1620/B/1991. AB ha tá ro zat,
ABH 1991, 972, 973.) Ha az újabb in dít ványt más okra,
más al kot má nyos sá gi össze füg gés re ala pít ják, az Al kot -
mány bí ró ság az újabb in dít vány ér de mi vizs gá la tá ba bo -
csát ko zik. [35/1997. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
200, 212.; 17/1999. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
131, 133.; 5/2002. (II. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 78,
81.; 37/2004. (X. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 908, 911.]

Az Al kot mány bí ró ság a Tvt. 26.  § (2) be kez dé se al kot -
má nyos sá gá nak vizs gá la tát az Al kot mány 13.  §-a te kin te -
té ben – a Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park lé te sí té sé rõl
 szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM ren de let tel együtt – már el -
vé gez te, és 964/B/1998. AB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta: 
a Tvt. 26.  § (2) be kez dé se és az R. elõ írásai az Al kot mány
13.  §-át nem sér tik, ezért az in dít ványt el uta sí tot ta. (ABH
2002, 873, 878.) Te kin tet tel arra, hogy a je len ügy ben az
in dít vány már ér dem ben el bí rált jog sza bá lyi ren del ke zés -
sel azo nos jog sza bá lyi ren del ke zés re irá nyul, és az in dít -
vá nyo zó az Al kot mány ugyan azon ren del ke zé sé re, azo nos 
össze füg gés re hi vat koz va kéri a Tvt. 26.  § (2) be kez dé se
alkot mány elle nessége meg ál la pí tá sát, „ítélt do log” áll
fenn, ezért az Al kot mány bí ró ság e te kin tet ben az el já rást
meg szün tet te.

Az Al kot mány bí ró ság egy má sik in dít vány alap ján azt
is vizs gál ta már, hogy a Tvt. 23.  § (2) és (4) be kez dé sei, va -
la mint a 26.  § (2) be kez dé se meg fe lel nek-e az Al kot mány
2. § (1) be kez dé sé ben ga ran tált jog biz ton ság kö ve tel mé -
nyé nek, és nem sér tik-e az Al kot mány 57.  §-a ál tal biz to sí -
tott ál ta lá nos jog vé del mi ga ran ci á kat. Az in dít vá nyo zó ott
azt ki fo gás ol ta, hogy az ex lege vé de lem alatt álló ter mé -
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sze ti kép zõd mé nyek kö zül a tör vény nem de fi ni ál ja a láp
fo gal mát és az in gat lan nyil ván tar tás ba való be jegy zés el -
le ni jog or vos lat so rán nem le het fe lül vizs gál ni a ter mé sze ti 
vé dett ség té nyét. Az in dít vá nyo zó sé rel mez te to váb bá,
hogy bár a vé dett ter mé sze ti kép zõd mé nyek jegy zé két a
mi nisz ter nek már a Tvt. hatályba lépésétõl szá mí tott 3 éven 
be lül köz zé kel lett vol na ten ni, ez nem tör tént meg. Az in -
dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a ter mé sze ti vé dett ség meg -
ál la pí tá sát meg fe le lõ el já rá si sza bá lyok sze rint kel le ne el -
vé gez ni. En nek hi á nyá ban va la mely föld te rü let vé det té
mi nõ sí té se el len az érin tett tu laj do nos jog or vos lat tal nem
él het. Az Al kot mány bí ró ság 53/2002. (XI. 28.) AB ha tá ro -
za tá ban azt ál la pí tot ta meg, hogy a ki fo gás olt sza bá lyok
nem el len té te sek az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel, va -
la mint az 57.  § ren del ke zé sé vel, ezért az in dít ványt el uta sí -
tot ta. Ugyan ak kor eb ben az el já rás ban hi va tal ból el jár va
meg ál la pí tot ta: „az Or szág gyû lés jog al ko tói fel ada tá nak
el mu lasz tá sá val alkot mány elle nes hely ze tet idé zett elõ az -
ál tal, hogy a tör vény ere jé nél fog va vé dett ter mé sze ti te rü -
le tek egye di meg ha tá ro zá sa so rán nem biz to sí tott ön ál ló
jog or vos la tot”. (ABH 2002, 327, 337.) A ha tá ro zat in do -
ko lá sá ban az Al kot mány bí ró ság utalt arra, hogy „a Tvt.
23.  § (2) be kez dé se ál ta lá nos ér te lem ben (in abst rac to)
ren del te el a vé dett ter mé sze ti te rü le tek tör vényi vé dett sé -
gét. (...) A tör vény ere jé nél fog va min den ter mé sze ti te rü -
let olyan mó don vé dett, hogy a konk rét te rü le tek nin cse -
nek a tör vény ben meg ha tá roz va. Ezért a tör vény alap ján
nem le het meg ál la pí ta ni, hogy a nor ma tív vé de lem egye di -
leg mely te rü le tek re ter jed ki. A Tvt. 26.  § (1) be kez dé se
sze rint a tör vény ere jé nél fog va vé dett ter mé sze ti te rü le te -
ket konk ré tan (in conc re to) a ter mé szet vé del mi ha tó ság je -
lö li ki. A vé dett ter mé sze ti te rü le tek meg je lö lé se a ter mé -
szet vé del mi ha tó ság mér le ge lé sén ala pul. (...) A ter mé -
szet vé del mi ha tó ság nak a vé dett ter mé sze ti te rü le tek meg -
je lö lé sé rõl ho zott egye di dön té sé vel szemben viszont a
jogorvoslat hiányzik.” (ABH 2002, 327, 334, 335.)

A je len el já rás ban az in dít vá nyo zók a Tvt. 23.  § (2) és
(4) be kez dé se, va la mint 26.  § (2) be kez dé se te kin te té ben
szin tén az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek, va la mint
57.  § (1) és (5) be kez dé sé nek sé rel mét ál lít ják, és – a láp
fo gal má nak meg ha tá ro zá sán kí vül – az in dít vány lé nye gé -
ben azo nos ér ve lés sel a ko ráb ban vizs gált al kot má nyos
össze füg gé sek vizs gá la tát kér te. Az Al kot mány bí ró ság az
in dít vány nak ezt a ré szét is „ítélt do log nak” te kin tet te, és
ezért az el já rást meg szün tet te.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy a jog al ko tó az
53/2002. (XI. 28.) AB ha tá ro zat nyo mán a Tvt. 23.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá roz ta töb bek kö zött a láp fo gal -
mát, va la mint a Tvt. mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi LI. tör -
vény 1.  § (4) be kez dé se be ik tat ta azt a ren del ke zést, mely
sze rint a 23.  § (2) be kez dés ha tá lya alá tar to zó vé dett ter -
mé sze ti te rü let ki ter je dé sét a fel ügye lõ ség in gat lan-nyil -
ván tar tá si be jegy zés re al kal mas mó don, ha tó sá gi ha tá ro -
zat ban ál la pít ja meg. A Tvt. 23.  § (2) és (4) be kez dé se
azon ban nem vo nat ko zik az er dõk re és más ter mé sze ti te -
rü le tek re, ame lye ket a Tvt. 24.  §-a alap ján or szá gos je len -

tõ sé gû te rü let ese tén a mi nisz ter, he lyi je len tõ sé gû te rü let
ese tén a te le pü lé si – Bu da pes ten a fõ vá ro si – ön kor mány -
zat ren de let ben nyil vá nít vé det té. A Tvt. 23.  § (2) be kez dé -
se alap ján a Tvt. ere jé nél fog va vé de lem alatt áll va la -
mennyi for rás, láp, bar lang, víz nye lõ, szi kes tó, kun ha lom
és föld vár.

2. A vé det té nyil vá ní tás nak a Tvt.-ben meg ha tá ro zott
elõ ké szí té si rend je van. A Tvt. 25.  § (6) be kez dé se alap ján
az elõ ké szí tés so rán meg kell vizs gál ni a vé det té nyil vá ní -
tás in do kolt sá gát. A 2005. évi CXXXI. tör vény 38.  §
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott Tvt. 25.  § (7) be kez dé se
alap ján az elõ ké szí tés so rán az elõ ké szí tést vég zõ egyez te -
tõ meg be szé lést és a szük ség hez ké pest hely szí ni szem lét
tart, amely re meg hív ja a ja vas lat te võt, va la mennyi ér de -
kelt ha tó sá got, to váb bá mind azo kat, akik re a vé det té nyil -
vá ní tás ból jo gok vagy kö te le zett sé gek há rul nak, il le tõ leg
akik jo gos ér de két a vé det té nyil vá ní tás köz vet le nül érin ti.
A Tvt. 28.  § (6) be kez dé se sze rint nem ze ti park, táj vé del mi 
kör zet lé te sí té sé re ki zá ró lag a mi nisz ter jo go sult. A mi -
nisz ter ren de let ben nyil vá nít ja vé det té, il let ve fo ko zot tan
vé det té a ter mé sze ti ér té ket, to váb bá fo ko zot tan vé det té a
te rü le tet. A Tvt. 24.  § (3) be kez dé se sze rint a vé det té nyil -
vá ní tást ki mon dó jog sza bály tar tal maz za a vé det té nyil vá -
ní tás té nyét, a ter mé sze ti ér té kek meg ne ve zé sét, te rü let
ese té ben an nak jel le gét, ki ter je dé sét, a vé det té nyil vá ní tás
in do kát, ter mé szet vé del mi cél ját, a föld rész le tek hely raj zi
szá ma it, a Tvt.-ben meg ha tá ro zott egyes kor lá to zá sok és
ti lal mak aló li eset le ges fel men tést, a ter mé szet vé del mi ha -
tó ság en ge dé lyé hez, il let ve hoz zá já ru lá sá hoz kö tött te vé -
keny sé gek kö rét, to váb bá az Eu ró pai Kö zös sé gek jogi ak -
tu sa i ban meg ha tá ro zott vé dett sé gi ka te gó ri á ba tar to zás té -
nyét. A ren de let ben te hát pon to san meg kell je löl ni a vé -
det té nyil vá ní tott te rü le te ket. A Tvt. 26.  § (1) be kez dé se
sze rint a vé dett ter mé sze ti te rü le tet táb lá val meg kell je löl -
ni, ame lyen fel kell hív ni a fi gyel met a vé dett ség té nyé re,
va la mint az eb bõl fa ka dó fõbb kor lá to zó ren del ke zé sek re.
A (2) be kez dés sze rint a te rü let vé det té, fo ko zot tan vé det té 
nyil vá ní tá sá nak té nyét az in gat lan-nyil ván tar tás ba be kell
je gyez ni. A Tvt. ren del ke zé sei biz to sít ják azt, hogy a tu laj -
do no sok ér te sül je nek az elõ ké szí tés so rán a vé det té nyil vá -
ní tás ról, majd a ki hir de tett mi nisz te ri ren de let bõl, il le tõ leg
ezt köve tõen az in gat lan-nyil ván tar tá si határozatból a
konkrét területet érintõ korlátozásról is.

Az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se sze rint a Ma gyar
Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint
min den ki jog or vos lat tal él het az olyan bí ró sá gi, köz igaz -
ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len, amely a jo gát vagy jo -
gos ér de két sér ti. A jog or vos lat hoz való jog tár gyi lag csak
a bí ró sá gi és ha tó sá gi dön té sek re ter jed ki. „Az Al kot mány 
57.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt jog or vos lat hoz való jog – a
tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint – a bí ró sá gi, köz igaz -
ga tá si és más ha tó sá gi dön té sek kel szem ben biz to sít ja a
jog or vos lat le he tõ sé gét.” (Pl. 730/B/2004. AB ha tá ro zat,
ABH, 2005, 1276, 1279.) A nem ze ti park ká nyil vá ní tás az
in dít vá nyo zók ál tal nem tá ma dott 24.  § (2) be kez dé se
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alap ján mi nisz te ri ren de let ben tör té nik. A mi nisz te ri ren -
de let jog sza bály. Sem az Al kot mány, sem más tör vényi
ren del ke zés „nem tar tal maz olyan elõ írást, amely le he tõ vé
ten né a jog sza bá lyok el le ni jog or vos la tot. A jog sza bá lyi
elõ írások al kot má nyos sá gá nak fe lül vizs gá la ta – az Al kot -
mány 32/A.  § (1) be kez dé se elsõ for du la tá nak meg fele lõen –
az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik.” (393/B/2001.
AB ha tá ro zat, ABH 2003, 1366, 1368.)

3. Az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta, hogy az in dít -
vá nyo zók ál tal ki fo gás olt ren del ke zé sek sér tik-e a jog biz -
ton ság kö ve tel mé nyét.

Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál la mi -
ság al kot má nyos el vé hez kap cso ló dó an az Al kot mány bí -
ró ság már a 26/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban (ABH
1992, 135.) meg ál la pí tot ta: ,,[a] jog biz ton ság – amely az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság
fon tos ele me – meg kö ve te li, hogy a jog sza bály szö ve ge ér -
tel mes és vi lá gos, a jog al kal ma zás so rán fel is mer he tõ nor -
ma tar tal mat hor doz zon.” Az Al kot mány bí ró ság több ha tá -
ro za tá ban ki fej tet te: alkot mány elle nessé az a sza bály nyil -
vá nít ha tó, amely ér tel mez he tet len vol tá nál fog va az ál tal
te remt jog bi zony ta lan sá got, hogy a jog sza bály al kal ma zá -
sát ki szá mít ha tat lan ná, a nor ma cím zett jei szá má ra elõ re -
lát ha tat lan ná te szi. [36/1997. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 
1997, 222, 232.; 42/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 299, 301.]

A Tvt. 3.  §-a a tör vény ha tá lyá ról ren del ke zik, a 4.  §-a
pe dig meg ha tá roz za a tör vény al kal ma zá sá ban az alap fo -
gal ma kat. A Tvt. 15.  § (1) be kez dé se alap ján ter mé sze ti te -
rü let nek mi nõ sül töb bek kö zött az erdõ. A Tvt. 25–29.  §-ai
a vé det té nyil vá ní tá si el já rás sza bá lya it ha tá roz zák meg. A
Tvt. 31–33.  §-ai a vé dett ter mé szet vé del mi te rü le tek re vo -
nat ko zó sza bá lyok ról ren del kez nek. A Tvt. 72.  § pe dig a
kár ta la ní tás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat ha tá roz za meg.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás olt ren del ke zé sek szö -
ve gé nek vizs gá la ta alap ján azt ál la pí tot ta meg, hogy azok
ér te lem sze rû ek, vi lá go sak, a jog al kal ma zás so rán fel is -
mer he tõ nor ma tar tal mat hor doz nak, a ren del ke zé sek egy -
ér tel mû ek és nem sér tik a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét.
Mi vel a Tvt. 3.  §-a, 4.  §-a, 15.  §-a, 25.  §-a, 28.  §-a, 29.  §
(3) be kez dé se, 31.  §-a, 32.  §-a, 33.  §-a és a 72.  § (1) be kez -
dé se az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó kö ve tel -
mé nyek kel nem áll el len tét ben, az Al kot mány bí ró ság az
in dít ványt e te kin tet ben el uta sí tot ta.

4. A tu laj don hoz való jog az Al kot mány 13.  § (1) be -
kez dé se ér tel mé ben alap ve tõ jog, ame lyet az Al kot mány
8.  § (2) be kez dé se sze rint tör vény ben kor lá toz ni le het. Az
Al kot mány bí ró ság a 64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro za tá ban 
meg ál la pí tot ta, hogy „az ál la mi be avat ko zás al kot má nyos -
sá ga meg íté lé sé nek súly pont ja, az al kot má nyos sá gi ér té -
ke lés vol ta kép pe ni tere a cél és az esz köz, a köz ér dek és a
tu laj don kor lá to zás ará nyos sá gá nak meg íté lé se lett.”
(ABH 1993, 373, 381.) „Az al kot má nyo san vé dett tu laj -
don biz ton sá gos hosszú távú hasz ná la tá nak kor lá to zá sát

le he tõ vé tevõ ren del ke zés (...) ak kor al kot má nyos, ha
– más tu laj don kor lá to zá si le he tõ sé gek hez ha son ló mó don –
a tu laj do nos ér dek sé rel mé nek al kot má nyos or vos lá sa mel -
lett – más je len tõs, ugyan csak vé dett cél ér de ké ben tör té -
nik.” [29/1995. (V. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 145,
148.]

Az Al kot mány bí ró ság a Tvt. 26.  § (2) be kez dé sé nek
vizs gá la ta so rán a 964/B/1998. AB ha tá ro za tá ban meg ál -
la pí tot ta: „az Al kot mány 18.  §-ában dek la rált, az egész sé -
ges kör nye zet hez való al kot má nyos jog tar tal ma, to váb bá
a ter mé sze ti ér té kek meg õr zé sé hez és gya ra pí tá sá hoz, a
ter mé szet ben oko zott jó vá te he tet len és vissza for dít ha tat -
lan ká rok meg elõ zé sé hez fû zõ dõ köz ér dek sú lya kel lõ
okot szol gál tat arra, hogy a jog al ko tó a Tvt. ren del ke zé sei
sze rint az érin tett in gat lan tu laj do no sok tu laj do no si jo ga it
kor lá toz za. A vé det té nyil vá ní tás a köz ér de ket szol gál ja és
az in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zés e tény meg is mer he tõ -
sé gét biz to sít ja. A vé det té nyil vá ní tás az Al kot mány bí ró -
ság ál lás pont ja sze rint nem je lent a ter mé sze ti ér té kek vé -
del mé nek meg óvá sát el ér ni kí vá nó köz ér de kû cél hoz vi -
szo nyít va arány ta lan tu laj don kor lá to zást.” (ABH 2002,
873, 878.)

A Tvt. 29.  § (3) be kez dé se sze rint a ter mé sze tes vagy
ter mé szet kö ze li ál la po tú er dei élet kö zös sé gek meg óvá sát,
a ter mé sze tes fo lya ma tok sza bad ér vé nye sü lé sét, to váb bá
a ku ta tá sok foly ta tá sát szol gá ló er dõ te rü le te ket a mi nisz -
ter, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel
egyet ér tés ben, jog sza bály ban – a 28.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti vé dett ter mé sze ti te rü le ti ka te gó ri á ba so rol va – er dõ -
re zer vá tum má nyil vá nít ja. Az er dõ re zer vá tum mag te rü le -
tét a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint kell ki je löl ni. A Tvt. 
31–33.  §-ai a vé dett ter mé sze ti te rü let re vo nat ko zó kor lá -
to zá so kat tar tal maz zák. Ezek a sza bá lyok a tu laj do no sok
szá má ra gaz dál ko dá si ti lal ma kat, kor lá to zá so kat je len te -
nek az in gat lan hasz ná la ta so rán. Így: ti los a te rü let ál la po -
tát és jel le gét meg vál toz tat ni, a ter mé szet vé del mi ha tó ság
hoz zá já ru lá sá val le het csak er dõ gaz dál ko dá si be avat ko -
zást vé gez ni, ke rül ni kell a ta laj-elõ ké szí tést, a vá gás te rü -
le ten az ége tést, az er dõ ne ve lést, er dõ fel újí tást, er dõ te le pí -
tést, fa ki ter me lést e ren del ke zé sek ben meg ha tá ro zott sza -
bá lyok be tar tá sá val le het vé gez ni.

Az Al kot mány bí ró ság – ko ráb bi ha tá ro za tá ban ki fej tet -
tek re fi gye lem mel – meg ál la pí tot ta, hogy ezek a kor lá to zó
ren del ke zé sek a ter mé szet meg óvá sát cé loz zák, és így az
egész sé ges kör nye zet hez való al kot má nyos jog ér vé nye -
sü lé se ér de ké ben szük sé ge sek. A Tvt. tar tal maz za azo kat
az elõ írásokat is, ame lyek a vé det té nyil vá ní tott in gat la nok 
tu laj do no sa i nak meg fe le lõ ará nyos el len té te le zést, kár ta -
la ní tást nyúj ta nak az in gat lan tu laj dont érin tõ kor lá to zás
ese té re. A Tvt. 71.  § (1) be kez dé se sze rint a vé dett ter mé -
sze ti ér té kek és te rü le tek meg õr zé sét ál la mi tá mo ga tás
nyúj tá sá val, adó ked vez mény biz to sí tá sá val, a természet -
kímélõ gaz dál ko dást se gí tõ hi tel rend szer rel is tá mo gat ni
kell. A Tvt. 72.  § (1) be kez dé se sze rint a vé dett ter mé sze ti
te rü le te ken ter mé szet vé del mi ér dek bõl el ren delt gaz dál -
ko dá si kor lá to zás, il let ve ti la lom ese tén vagy a ter me lés -
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szer ke zet je len tõs meg vál to zá sá nak elõ írása kö vet kez té -
ben a tu laj do nos, vagy amennyi ben a tu laj do nos a te rü let
hasz ná la tát át en ge di, a jog sze rû hasz ná ló tény le ges ká rát
meg kell té rí te ni. A tá mo ga tás ese te it, mér té két, fel té te le it,
a ki fi ze tés mód ját a ter mé szet vé del mét szol gá ló egyes tá -
mo ga tá sok ra, va la mint kár ta la ní tás ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok ról  szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. ren de let tar tal -
maz za. Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró -
ság meg ál la pí tot ta, hogy a Tvt. 29.  § (3) be kez dé se,
31. §-a, 32.  §-a és 33.  §-a az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé -
sé nek ren del ke zé sét nem sér ti.

Az Al kot mány bí ró ság azt is meg ál la pí tot ta, hogy a Tvt.
3.  §-a, 4.  §-a, 15.  § (1) be kez dé se, 25.  §-a és 28.  §-a nem áll
al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze füg gés ben az Al kot -
mány 13.  §-ának ren del ke zé se i vel. Az Al kot mány bí ró ság
gya kor la ta sze rint az ér de mi al kot má nyos sá gi össze füg gés 
hi á nya az in dít vány el uta sí tá sát ered mé nye zi.
[698/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 716–717.;
35/1994. (VI.  24.) ABH 1994, 197, 201.; 720/B/1997. AB
ha tá ro zat, ABH 1998, 1005, 1007.; 380/D/1999. AB ha tá -
ro zat, ABH 2004, 1306, 1313–1314.] Erre fi gye lem mel az
Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé ben is el uta -
sí tot ta.

5. Az in dít vány alap ján meg vizs gál ta az Al kot mány bí -
ró ság azt is, hogy az in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt ren del -
ke zé sek el len té te sek-e az Al kot mány 14.  §-ának ren del ke -
zé sé vel.

Az Al kot mány 14.  §-a sze rint az Al kot mány biz to sít ja
az örök lés jo gát. Ez zel a ren del ke zés sel az in dít vá nyo zók
ál tal meg je lölt tör vényi ren del ke zé sek ér de mi al kot má -
nyos sá gi össze füg gés ben nem áll nak, ezért az Al kot mány -
bí ró ság az in dít ványt e ré szé ben is el uta sí tot ta.

6. Az Al kot mány bí ró ság nak sem az Al kot mány bí ró -
ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban:
Abtv.), sem más tör vények alap ján nincs jog al ko tás ra irá -
nyu ló ha tás kö re, ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít vány -
nak a Tvt. mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ré szét az Al kot mány bí -
ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl
 szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001.
(XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.) 29.  § b) pont ja
alap ján vissza uta sí tot ta.

7. Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi: a je len le gi tör -
vényi meg ol dás a jog or vos la tot nem biz to sít ja, mi vel a vé -
det té nyil vá ní tás mi nisz te ri ren de let tel tör té nik. Ily mó don
azon ban az adott eset ben a sza bá lyo zás in do ká ul szol gá ló
nem zet kö zi jogi vagy eu ró pa jo gi do ku men tum és a vég re -
haj tá sá ra szol gá ló mi nisz te ri ren de let kö zöt ti ér tel me zé si
kü lönb ség kér dé sé ben tá madt eset le ges vita ren de zé sé re
sincs mód ja az egyénnek.

Az Abtv. 49.  § (1) be kez dé se alap ján mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra ak -
kor ke rül het sor, ha a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel ha -
tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta

és ez zel alkot mány elle nes hely ze tet idé zett elõ. „E tör -
vényi ren del ke zés al kal ma zá sa so rán a két fel té tel nek – a
mu lasz tás nak és az en nek foly tán elõ idé zett alkot mány -
elle nes hely zet nek – együt te sen kell fenn áll nia.”
[1395/E/1996. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 667, 669.] Az
Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint a jog al ko tó
szerv jog al ko tá si kö te le zett sé gé nek konk rét jog sza bá lyi
fel ha tal ma zás nél kül is kö te les ele get ten ni, ha az alkot -
mány elle nes hely zet – a jogi sza bá lyo zás irán ti igény – an -
nak nyo mán ál lott elõ, hogy az ál lam jog sza bá lyi úton
avat ko zott bi zo nyos élet vi szo nyok ba, és ez ál tal az ál lam -
pol gá rok egy cso port ját meg fosz tot ta al kot má nyos jo gai
ér vé nye sí té sé nek le he tõ sé gé tõl. [22/1990. (X. 16.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.] Az ál lam jog al ko tói kö te le -
zett sé ge kö vet kez het az Al kot mány ki fe je zett ren del ke zé -
se nél kül is, ha va la mely al kot má nyos alap jog biz to sí tá sa
ezt fel tét le nül szük sé ges sé te szi. [37/1992. (VI. 10.) AB
ha tá ro zat, ABH 1992, 227, 231.] Az Al kot mány bí ró ság
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány sér tést ál la pít meg 
ak kor is, ha az adott kér dés te kin te té ben van ugyan sza bá -
lyo zás, de az alap jog ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges garan -
ciák hi á nyoz nak.” [15/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH
1998, 132, 138.]

A ter mé szet vé del mi mi nõ sí tés so rán az ál lam nem zet -
kö zi kö te le zett ség vál la lá sa i nak, il let ve az Eu ró pai Uni ó -
ban való rész vé te lé bõl fo lyó kö te le zett sé ge i nek is ele get
tesz, aho gyan arra a Tvt. 2.  § (1) be kez dé se, 3.  § (1) be kez -
dé se, 4.  § h) pont ja, 5.  § (4) be kez dé se, 34.  § (1) be kez dés
c) pont ja, il let ve a 41/A. §-a és a 86.  §-a is utal. Az eu ró pa -
jo gi kö te le zett sé gek je len eset ben min de nek elõtt a
79/409/EGK, va la mint a 92/43/EGK irány el vet je len tik.
Az egyén jog or vos la ti jo gá nak nem az zal szem ben kell ér -
vé nye sül nie, hogy mi ért mi nõ sí tett a jog al ko tó egy adott
te rü le tet – rész ben ezek re a do ku men tu mok ra is tekintet -
tel – vé dett nek, ha nem azt kell biz to sí ta nia, hogy e kö te le -
zett sé gek re te kin tet tel meg fo gal ma zott tör vényi fel té te lek
tény be li tel je sü lé se két ség ese tén in conc re to is bi zo nyít -
ha tó le gyen.

Az er dõ gaz dál ko dás so rán az er dõ rõl és az erdõ vé del -
mé rõl  szóló 1996. évi LIV. tör vény ér tel mé ben a tu laj do -
nost ele ve szá mos, anya gi vo nat ko zá sú, va la mint igaz ga -
tá si jel le gû kö te le zett ség ter he li. Ezek hez a ter mé szet vé -
del mi mi nõ sí té sû er dõk ese té ben azon ban újabb kö te le -
zett sé gek tár sul nak, ame lyek rész ben tar tóz ko dá si, rész -
ben te vé si jel le gû ek, s mint ilye nek, je len tõs anya gi kö vet -
kez mé nyek kel jár nak. A tu laj do nos kö te les tûr ni a ha tó sá -
gi el len õr zést és a mû ve lé si te vé keny ség bi zo nyos ele mei
is elõ ze tes en ge dé lye zés tõl te he tõk füg gõ vé. A Tvt. 72.  §-a 
elõ irá nyoz za ugyan ez zel össze füg gés ben a kár ta la ní tást,
de ezt a tény le ges kár ra kor lá toz za és mér té ké nek meg ál la -
pí tá sát a ter mé szet vé del mi ha tó ság fel leb be zés sel nem tá -
mad ha tó dön té sé re bíz za. A ha tó sá gi elõ írásokat meg sze -
gõ tu laj do nos ez zel szem ben nem csak a tény le ges kár, ha -
nem az el ma radt ha szon, sõt a la kos sá gi élet mi nõ ség rom -
lá sá ból fa ka dó nem va gyo ni kár meg té rí té sé re is kö te lez -
he tõ (Tvt. 81.  §). Igaz ugyan, hogy kom pen zá ci ó kép pen a
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Tvt. 71.  §-a biz to sít kü lön bö zõ tá mo ga tá si for má kat (köz -
vet len tá mo ga tás, adó ked vez mény, ked vez mé nyes hi tel)
azon ban ez zel együtt is a ter mé szet vé del mi mi nõ sí té sû
erdõ tu laj do no sa az át mi nõ sí tés sel olyan hely zet be ke rül,
hogy az tu laj do ná nak pi a ci ér té két je len tõ sen be fo lyá sol -
hat ja. Az át mi nõ sí tés nyo mán olyan hely zet be is ke rül het a 
tu laj do nos, hogy bün te tõ jo gi fe nye ge tett sé gû vé (Tvt.
60.  §) is vál hat az új kö rül mé nyek kö zöt ti kö te le zett sé gek
vég re nem haj tá sa vagy azok meg sér té se  miatt, kü lö nö sen
a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény
281.  §-ában fog lalt ter mé szet ká ro sí tás bûn cse lek mény
tény ál lá si ele me i re fi gye lem mel. Mind ezek re te kin tet tel is
in do kolt te hát – a ter mé sze ti kör nye zet meg óvá sá hoz fû zõ -
dõ al kot má nyos ér de ket, va la mint a kon ku rá ló ér de kek át -
gon dolt mér le ge lé sét is figye lembe véve –, hogy a tu laj do -
nos nak jog or vos la ti le he tõ sé ge ne enyésszen el a te kin tet -
ben, a tör vénynek meg fele lõen tör tént-e er dõ tu laj do ná nak
mi nõ sí té se. Eze ket az el vá rá so kat nem elé gí ti ki az, hogy a
tu laj do nos nak arra vo nat ko zó an van jog or vos la ti joga,
hogy az in gat lan-nyil ván tar tás ba való be jegy zés alap já ul
szol gá ló ha tá ro zat a hely raj zi szá mo kat, föld raj zi ko or di -
ná tá kat il le tõ en meg fe lel-e a te rü le tet ter mé szet vé del mi
jel le gû nek mi nõ sí tõ mi nisz te ri ren de let ben fog lal tak nak.

A jog or vos la ti le he tõ ség tény le ges ér vé nye sí té se
ugyan ak kor ön ma gá ban nem aka dá lyoz za a ter mé szet vé -
del mi el vek ér vé nye sí té sét, mi vel a Tvt. 27.  §-a sze rint
mód van az ide ig le nes vé dett ség el ren de lé sé re, ami a vég -
le ges vé dett sé get ki mon dó jog sza bály ha tály ba lé pé sé ig,
de leg fel jebb 3 hó na pig tart ha tó fenn, ame lyet a mi nisz ter
egy íz ben to váb bi 2 hó nap pal meg hosszab bít hat. Az ide ig -
le nes vé dett ség ke ze lé si, meg óvá si kö te le zett sé ge ket, il let -
ve bi zo nyos te vé keny ség fel füg gesz té sét vagy ti lal mát is
tar tal maz hat ja.

A Tvt. 24.  § (1) be kez dé se sze rint ter mé sze ti te rü le tet és
más vé de lem re ér de mes föld te rü le tet or szá gos je len tõ sé gû
te rü let ese tén a mi nisz ter, he lyi je len tõ sé gû te rü let ese tén a 
te le pü lé si – Bu da pes ten a fõ vá ro si – ön kor mány zat ren de -
let ben nyil vá nít vé det té. A Tvt. 24.  § (2) be kez dé se alap ján 
a ter mé sze ti te rü let „fo ko zot tan vé det té” nyil vá ní tá sa szin -
tén mi nisz te ri ren de let ben tör té nik. A jog al ko tó ál tal vá -
lasz tott, az egye di köz igaz ga tá si dön tést tar tal ma zó ren de -
le ti for ma  miatt a vé det té nyil vá ní tás konk rét tu laj dont
érin tõ fenn ál lá sa el len – köz igaz ga tá si egye di ha tó sá gi ha -
tá ro zat hi á nyá ban – a jog or vos lat gya kor lá sá ra nem ke rül -
het sor.

Ter mé sze té bõl fa ka dó an a ren de let ál ta lá nos ér tel mû,
min den ki re, il let ve egy adott élet vi szony ban érin tet tek
abszt rakt kö zös sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyi for ma. A
ren de let nem le het egye di dön té sek együt te se, nem vál lal -
hat ja át az egye di köz igaz ga tá si ha tá ro za tok funk ci ó it. At -
tól, hogy az egye di dön té sek tö me gét hor do zó ren de let va -
la me lyik má sik ré szé ben va ló ban ál ta lá nos ter mé sze tû sza -
bá lyo kat rög zít, azaz ott már al kot má nyos funk ci ó já nak
(és a jog al ko tás ról  szóló tör vény ben fog lalt jel lem zõk nek)
meg fele lõen épül fel, még nem or vos ló dik a ren de let jog -

for rá si ter mé sze té tõl ide gen ele mek léte  miatti al kot má -
nyos prob lé ma.

Az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
jog or vos lat hoz való jog ér vé nye sü lé se in do kol ja, hogy a
ter mé szet vé del mi ha tó ság a ren de let ben meg ha tá ro zott vé -
dett ség fenn ál lá sát a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör -
vény ren del ke zé se i nek meg fele lõen jog or vos lat tal meg tá -
mad ha tó ha tá ro zat ban ál la pít sa meg. Te kin tet tel arra, hogy 
a tör vény a Tvt. 26.  § (3) be kez dé se alap ján csak a Tvt.
23.  § (2) be kez dé sé ben a tör vény ere jé nél fog va vé dett ter -
mé sze ti te rü le tek (va la mennyi for rás, láp, bar lang, víz nye -
lõ, szi kes tó, kun ha lom, föld vár) egye di meg ha tá ro zá sa so -
rán biz to sít ja a jog or vos la tot, a mi nisz te ri ren de let ben, il -
let ve ön kor mány za ti ren de let ben el ren delt vé det té nyil vá -
ní tá sok so rán nem, így alkot mány elle nes hely zet ke let ke -
zett. Az Al kot mány bí ró ság ezért hi va tal ból el jár va jog al -
ko tói mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet 
ál la pí tott meg, és kö te lez te a jog al ko tót mu lasz tá sá nak
2007. már ci us 31. nap já ig tör té nõ meg szün te té sé re. A tör -
vényhozónak meg kell ta lál nia azt a mó dot, hogy a vé det té
nyil vá ní tást ki mon dó mi nisz te ri ren de let ne kap cso lód jon
össze az érin tett te rü le tek hely raj zi szá mok fel so ro lá sán
ala pu ló vagy egyéb mó don egyé ni e sí tõ té te les fel so ro lá sá -
val, ha nem eze ket az egye di dön té se ket kü lön köz igaz ga -
tá si ha tá ro zat tar tal maz za, fi gye lem mel arra, hogy az adott
föld raj zi egy ség va ló ban meg fe lel-e a Tvt. sze rin ti „ter mé -
sze tes ál la pot” és „ter mé szet kö ze li ál la pot” kri té ri u ma i -
nak. A mi nisz te ri ren de let egy na gyobb egy sé get il le tõ en
szük ség kép pen el kell, hogy vé gez ze a mi nõ sí tést, de nem
vál lal hat ja fel az in conc re to, tu laj do ni egy sé gen kén ti át -
mi nõ sí tést.

Az Al kot mány bí ró ság az Or szág gyû lés jog al ko tói mu -
lasz tá sá nak meg szün te té sé re meg fe le lõ idõt biz to sí tott.

A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té -
te lét a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel ren del te el az Alkotmány -
bíróság.

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.,
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.,
elõ adó 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: 363/B/2002.
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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 -
sze 1. pont já ban fog lal tak kal, va gyis az zal, hogy az Al kot -
mány bí ró ság hi va tal ból mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nességet ál la pí tott meg ter mé szet vé del mi
te rü let ren de let ben való vé det té nyil vá ní tá sa ese tén a jog -
or vos la ti le he tõ ség hi á nya  miatt.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo zók nak a ter mé szet
vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény (Tvt.) egyes ren -
del ke zé sei alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló in dít vá nya it ki vé tel nél kül el uta sí tot ta. Ugyan ak kor
arra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy jog or vos la ti jo got kell
biz to sí ta ni az érin tett föld te rü le tek tu laj do no sa i nak azért,
hogy a rész ben a nem zet kö zi „kö te le zett sé gek re te kin tet tel 
meg fo gal ma zott tör vényi fel té te lek tény be li tel je sü lé se
két ség ese tén in conc re to is bi zo nyít ha tó le gyen”. A mi -
nisz te ri ren de let ben, il let ve ön kor mány za ti ren de let ben el -
ren delt vé det té nyil vá ní tá sok so rán ilyen egye di jog or vos -
lat ra nincs le he tõ ség, ezért az Al kot mány bí ró ság hi va tal -
ból el jár va jog al ko tói mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nességet ál la pí tott meg.

Ál lás pon tom sze rint je len eset ben az Al kot mány bí ró -
ság nak meg kel lett vol na áll nia az in dít vá nyok el uta sí tá sá -
nál, és nem kel lett vol na át tér ni az alkot mány elle nes mu -
lasz tás hi va tal ból tör té nõ meg ál la pí tá sá ra. Így ugyan is
olyan fel adat elé ál lít ja a ha tá ro zat a jog al ko tót, ame lyet
vagy kép te len lesz meg va ló sí ta ni, vagy csak olyan meg ol -
dás sal, amely a ter mé szet vé de lem hosszú ide je be vált, és
nem zet kö zi leg is szo ká sos rend jét fel for gat ja, és a vé det té
nyil vá ní tást csak arány ta lan ne héz sé gek kel járó el já rás ban 
te szi lehetõvé.

Hi va tal ból in dí tott el já rás ban ho zott, ilyen sú lyos kö -
vet kez mé nyek kel járó dön tés hez az Al kot mány bí ró ság nak 
meg kel lett vol na vizs gál nia a kö vet ke zõ ket:

a) az egész sé ges kör nye zet hez való jog és a tu laj don -
hoz való jog vi szo nya,

b) a jog or vos lat hoz való jog tar tal ma a vé det té nyil vá -
ní tá si el já rás ban,

c) a jog sza bály ban tör té nõ vé det té mi nõ sí tés ko ráb bi
al kot mány bí ró sá gi gya kor la tá nak elem zé se,

d) an nak ér té ke lé se, hogy a Tvt. ál tal a vé det té nyil vá -
ní tás elõ ké szí té sé re elõ írt el já rás nem biz to sít-e kel lõ ga -
ran ci á kat az érin tett tu laj do no sok ér de ke i nek ér vé nye sí té -
sé re.

A fen ti négy fel adat kö zül az Al kot mány bí ró ság el vé -
gez te az el sõt, és rész ben a ne gye di ket, de a kö vet kez te té -
se ket nem von ta le.

2. A ha tá ro zat III. 4. pont ja meg vizs gál ja a tu laj don hoz
való jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos sá gát, és meg ál la pít -
ja, hogy „a kor lá to zó ren del ke zé sek a ter mé szet meg óvá sát 
cé loz zák, és így az egész sé ges kör nye zet hez való al kot má -
nyos jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben szük sé ge sek.” Ez a
gon do lat me net – amellyel tel jes egé szé ben egyet ér tek – a
rész be ni alap ja az in dít vány el uta sí tá sá nak.

A kör nye zet hez való alap jog tar tal mát az Al kot mány bí -
ró ság több ha tá ro zat ban ki fej tet te [996/G/1990. AB ha tá -
ro zat, ABH 1993, 533.; 28/1994. (V. 20.) AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 134, 137–140.]. E sze rint a kör nye zet hez való
jog több mint pusz ta al kot má nyos fel adat vagy ál lam cél;
e jog kor lá to zá sa csak ugyan olyan fel té te lek kel en ged he tõ
meg, mint az ala nyi alap jo go ké: a kor lá to zás nak más alap -
jog vagy al kot má nyos ér ték ér vé nye sí té sé hez el ke rül he tet -
len nek és az el ér ni kí vánt cél lal ará nyos nak kell len nie.
Olyan sa já tos alap jog ról van szó, amely nek ese té ben az in -
téz mény vé del mi ol dal a meg ha tá ro zó.

A vé det té nyil vá ní tó ren de let tár gya ter mé sze ti te rü let
vagy ter mé sze ti ér ték, ame lyek a nem ze ti va gyon sa já tos
és pó tol ha tat lan ré szei. A ter mé szet ja vai vé ge sek. Aki
jog sze rû en bir to kol ja azo kat, még ha a bir tok lá sa a pol gá ri
jogi tu laj don nal vé dett is, kö te les úgy te kin te ni azo kat,
hogy az nem csak a sa ját ja, ha nem egy út tal kö zös is. Az
Al kot mány 18.  §-a alap ján az ál lam kö te les sé ge i nek ma -
guk ban kell fog lal ni ok az élet ter mé sze ti alap ja i nak vé del -
mét, és ki kell ter jed ni ök a vé ges ja vak kal való gaz dál ko -
dás in téz mé nye i nek ki épí té sé re (996/G/1990. AB ha tá ro -
zat, ABH 1993, 533, 535.). Az, hogy a tu laj don jog más al -
kot má nyo san vé dett jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben kor lá -
toz ha tó, az aláb bi ak sze rint ki ha tás sal van a jog or vos la ti
jog gal össze füg gõ kér dé sek re is.

3. Ha az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben a jog or vos lat -
hoz való jog sé rel mét fel té te le zi, meg kell vizs gál ni, hogy
mi len ne a jog or vos la ti jog tar tal ma a vé det té nyil vá ní tá si
el já rás ban, és en nek sé rel me le ve zet he tõ-e az Al kot mány
57.  § (5) be kez dé sé nek ren del ke zé sé bõl.

Az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se a jog or vos la ti jo got
„bí ró sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len” biz -
to sít ja, és nem jog sza bály – mi nisz te ri vagy önkormány -
zati ren de let – el len. To váb bi fel té tel, hogy a dön tés jo got
vagy jo gos ér de ket sért sen.

Kér dés, hogy ese tünk ben meg ál la pít ha tó-e az 57.  §
(5) be kez dé sé nek sé rel me? A vé det té nyil vá ní tá si el já rás -
ban nincs ha tó sá gi dön tés, te hát a ren de let tel tör té nõ vé -
det té nyil vá ní tá si el já rás nem von ha tó az 57.  § (5) be kez -
dé se ha tá lya alá. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint
is a jog or vos lat hoz való alap ve tõ jog tár gyi lag a ha tó sá gi
dön té sek re ter jed ki. Nem ter jed ki a nem ál la mi, pl. a mun -
kál ta tói (1129/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 604,
605.) vagy a tu laj do no si (1534/B/1990. AB ha tá ro zat,
ABH 1991, 602, 603.) dön té sek re, és nem ter jed ki az ál la -
mi, de nem ha tó sá gi, pl. a ka to nai elöl já rói [485/B/1992.
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 611, 613.; 578/B/1992. AB ha -
tá ro zat, ABH 1993, 590, 591.; 57/1993. (X. 25.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1993, 349, 351.] dön té sek re. Azt, hogy va la -
mely ál la mi vagy nem ál la mi szerv dön té se ha tó sá gi nak
mi nõ sül-e az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se al kal ma zá sá -
ban, csak a konk rét sza bá lyo zá si kör nye zet re te kin tet tel le -
het el dön te ni. A ha tó sá gi dön té sek ál ta lá ban ha tá ro zat ban
je len nek meg, konk rét, egye di eset re, meg ha tá ro zott sze -
mé lyek re vo nat koz nak.
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De a jog vagy jo gos ér dek sé rel me mint tar tal mi kö ve -
tel mény is hi ány zik, hi szen a jog or vos lat mint el já rá si for -
ma tar tal mát eb ben az eset ben a tu laj don jog sé rel me je len -
te né. A tu laj don jog nak a kor lá toz ha tó sá gát pe dig maga a
több sé gi ha tá ro zat is iga zol ja. Eb bõl azon ban az is kö vet -
ke zik, hogy lé nye gé ben nem áll fenn olyan jog vagy jo gos
ér dek, amely a jog or vos lat mint for ma tar tal mát adná. A
ha tá ro zat sze rint a jog or vos lat cél ja a tár gyalt el já rás ban az 
len ne, hogy a vé det té nyil vá ní tás tör vényi fel té te le i nek
tény be li tel je sü lé se bi zo nyít ha tó-e az egyes konk rét ese -
tek ben. Rész le tes iga zo lás ra szo rult vol na azon ban, hogy a 
Tvt. sze rin ti el já rás nem biz to sít ja-e az ugyan ezen tör vény
ál tal sza bott fel té te lek tel je sü lé sét az egye di ese tek ben is.
Ezt a vizs gá la tot az Al kot mány bí ró ság nem végezte el.

4. A ha tá ro zat azt írja elõ a tör vényhozó szá má ra, hogy
ne a mi nisz te ri ren de let so rol ja fel a hely raj zi szá mo kat,
ha nem az egye di dön té se ket kü lön köz igaz ga tá si ha tá ro zat 
tar tal maz za. Ez arra en ged kö vet kez tet ni, hogy a ha tá ro zat
a mu lasz tás meg ál la pí tá sá hoz ala pot adó alkot mány elle -
nességet ab ban lát ja – bár ezt így exp li ci te ki nem mond ja –,
hogy a vé det té nyil vá ní tás ren de let ben tör té nik, és nem
jog or vos lat tal meg tá mad ha tó egye di ha tó sá gi dön té sek so -
ro za tá ban.

Meg jegy zem, hogy több or szág ban, ahol a köz igaz ga tá -
si bí rás ko dás rend sze re ki épült, a vé dett sé get meg ál la pí tó
ren de le tet is fe lül vizs gál hat ja a köz igaz ga tá si bí ró ság, de
ezt nem a jog or vos lat hoz való al kot má nyos jog ból ve ze tik
le, ha nem a köz igaz ga tá si bí rás ko dás mo dell jé nek kér -
dése.

Az Al kot mány bí ró ság ed dig két eset ben ál la pí tot ta
meg, hogy a sza bá lyo zás nak az a mód ja, ami kor in gat la -
non fenn ál ló tu laj don jo got kor lá to zó egye di dön tés jog -
sza bá lyi for má ban való meg je len te té se ki zár ta a fel leb be -
zés és a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat be nyúj tá sá nak le he tõ sé gét,
és ez ál tal sér tet te a tu laj don vé de lem re is ga ran ci át nyúj tó
jog or vos lat ér vé nye sü lé si le he tõ sé gét, alkot mány elle nes
[ön kor mány za ti ren de let re, Gyu la vá ros ál ta lá nos ren de zé -
si ter ve kap csán a 6/1994. (II. 18.) AB ha tá ro zat ban, ABH
1994, 65, 67., a ha jó zá si tör vénynek a Cse pe li Sza bad ki -
kö tõt sza bá lyo zó ren del ke zé sé re: 45/1997. (IX. 19.) AB
ha tá ro zat, ABH 1997, 311.]. Ezek nek az ügyek nek kö zös
jel lem zõ je, hogy az alkot mány elle nesnek nyil vá ní tott ren -
de let, il let ve tör vény nem el vont és ál ta lá nos sza bá lyo kat
tar tal ma zott, nem sze mé lyek és ese tek so ka sá gá ra volt al -
kal ma zan dó, ha nem csa kis egye di dön tést tar tal ma zott.
Egyik eset ben sem sze re pelt ver sen gõ al kot má nyos ér ték -
ként az egész sé ges kör nye zet hez való jog sem.

A je len ügy ben vi szont a sza bá lyo zás el té rõ tár gyá ra,
cél já ra, az el té rõ sza bá lyo zá si kör nye zet re te kin tet tel más
szem pon tok nak van dön tõ je len tõ sé ge ak kor, ami kor ab -
ban a kér dés ben kell dön te ni, hogy a jog sza bály ban való
vé det té nyil vá ní tás az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se sze -
rin ti ha tó sá gi dön tést tar tal maz-e. Ter mé sze ti te rü let vé -
det té nyil vá ní tá sa kor a tu laj don jog és a kör nye zet hez való
jog kor lá toz zák egy mást sa já to san és köl csö nö sen; mint

már fen tebb ki fej tet tem, a tu laj don jog az a jog, amely nek
sé rel mé re hi vat koz hat ná nak az érin tett te rü let tu laj do no -
sai, ha jog or vos lat (fel leb be zés vagy bí rói út) len ne kez de -
mé nyez he tõ.

A tu laj don jog nem csak ha tó sá gi dön tés sel, ha nem jog -
sza bály ban is kor lá toz ha tó, az Al kot mány 13.  §-a alap ján
még köz ér dek bõl is. Az Eu ró pai Em be ri Jogi Egyez mény
is a ja vak tisz te let ben tar tá sá hoz való jog biz to sí tá sa mel -
lett le he tõ sé get ad az ál lam nak, hogy olyan sza bá lyo kat
ve zes sen be, ame lye ket szük sé ges nek ítél a ja vak nak a köz 
ér de ké ben tör té nõ hasz ná la ta sza bá lyo zá sa cél já ból. A vé -
det té nyil vá ní tó ren de let tár gya ter mé sze ti te rü let vagy ter -
mé sze ti ér ték, ame lyek a nem ze ti va gyon sa já tos és pó tol -
ha tat lan ré szei. A vé det té nyil vá ní tó ren de let alap ján ke let -
ke zõ kor lá to zá sok cél ja a ter mé sze ti te rü le tek, ér té kek
fenn tar tá sa, ál la po tuk ja ví tá sa, a je len és jövõ nem ze dé kek 
szá má ra való meg õr zé se. A Tvt. 24.  §-át hajt ják vég re ak -
kor, ami kor ter mé sze ti te rü le tet és más, vé de lem re ér de -
mes föld te rü le tet, ha az or szá gos je len tõ sé gû, a mi nisz ter,
ha he lyi je len tõ sé gû, az ön kor mány zat ren de let ben vé det té 
nyil vá nít.

A Tvt. 24.  §-a ki fe je zet ten jog sza bály ki bo csá tá sá ra, és
nem ha tó sá gi dön tés ho za ta lá ra kö te lez, il let ve ha tal maz
fel. Ér de mes rész le te sen idéz ni az ügy meg íté lé sé hez a
Tvt.-nek ezt a ren del ke zé sét:

„24.  § (1) Ter mé sze ti te rü le tet [15.  § (1) be kez dés] és
más – e tör vény 22.  §-a alap ján – vé de lem re ér de mes föld -
te rü le tet

a) or szá gos je len tõ sé gû te rü let ese tén a mi nisz ter,

b) he lyi je len tõ sé gû te rü let ese tén a te le pü lé si – Bu da -
pes ten a fõ vá ro si – ön kor mány zat

ren de let ben nyil vá nít vé det té.

(2) A mi nisz ter ren de let ben nyil vá nít ja vé det té, il let ve
fo ko zot tan vé det té a ter mé sze ti ér té ket (így pél dá ul: va don 
élõ szer ve ze tet, élet kö zös sé get), to váb bá fo ko zot tan vé -
det té a te rü le tet. Amennyi ben a te rü le ten vé dett ré gé sze ti
le lõ hely van, a vé det té nyil vá ní tás hoz a nem ze ti kul tu rá lis
örök ség mi nisz te ré nek egyet ér té se szük sé ges. A mi nisz ter
ren de let ben ha tá roz za meg az Eu ró pai Kö zös sé gek jogi
ak tu sa i ban meg ha tá ro zott vé dett sé gi ka te gó ri á ba, il let ve
nem zet kö zi egyez mény ha tá lya alá tar to zó nö vény- és ál -
lat fa jok kö zül azo kat, ame lyek ki emelt ol tal ma szük sé ges,
és az e fa jok ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.

(3) A vé det té nyil vá ní tást ki mon dó jog sza bály tar tal -
maz za

a) a vé det té nyil vá ní tás té nyét, a ter mé szet vé del mi ér -
té kek meg ne ve zé sét,

b) te rü let ese té ben an nak jel le gét, ki ter je dé sét, a vé det -
té nyil vá ní tás in do kát, ter mé szet vé del mi cél ját, a föld rész -
le tek hely raj zi szá ma it, az e tör vény ben meg ha tá ro zott
egyes kor lá to zá sok és ti lal mak aló li eset le ges fel men tést,
to váb bá a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lyé hez, il let ve
hoz zá já ru lá sá hoz kö tött – a 21.  §-ban és a 38–39.  §-ban
nem sza bá lyo zott – te vé keny sé gek kö rét, le he tõ ség sze rint 
a föld rész let ha tár vo na lá nak tö rés pont ko or di ná tá it, va la -
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mint a 36.  § (1) be kez dé sé nek meg fele lõen meg ál la pí tott
ren del ke zé se ket (ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv), to vábbá

c) az Eu ró pai Kö zös sé gek jogi ak tu sa i ban meg ha tá ro -
zott vé dett sé gi ka te gó ri á ba tar to zás té nyét.

(4) Fel kell ol da ni a ter mé sze ti ér ték vagy te rü let vé dett -
sé gét, fo ko zot tan vé dett sé gét, ha an nak fenn tar tá sát ter mé -
szet vé del mi szem pon tok a továb biak ban nem in do kol ják.
A vé dett ség fel ol dá sa so rán a vé det té nyil vá ní tás ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket meg fele lõen al kal maz ni kell az zal,
hogy a he lyi vé dett ter mé sze ti te rü let vé dett sé gé nek a fel -
ol dá sá hoz az igaz ga tó ság vé le mé nyét be kell sze rez ni.”

Az Al kot mány bí ró ság ed dig több olyan jog sza bályt
vizs gált, ame lyet a Tvt. 24.  § (1) be kez dé se [il let ve ko ráb -
ban a ter mé szet vé de lem rõl  szóló 1982. évi 4. tör vényerejû
ren de let 7.  § (2) be kez dé se] alap ján bo csá tot tak ki. Az Al -
kot mány bí ró ság sem az em lí tett ügyek ben, sem a je len
ügy ben nem lá tott okot a Tvt. 24.  § (1) be kez dé se sze rin ti
meg ol dás, azaz a jog sza bály ban való vé det té nyil vá ní tás -
ról  szóló ren del ke zés vizs gá la tá ra.

A vé det té nyil vá ní tó jog sza bály tar tal mát a je len eset -
ben a Tvt. ha tá roz za meg, a jog sza bály nak a Tvt. ér tel mé -
ben kö te le zõ tar tal mi ele mei van nak: a vé det té nyil vá ní tást 
ki mon dó jog sza bály nak tar tal maz nia kell egye bek kö zött a 
vé det té nyil vá ní tás té nyét, a ter mé szet vé del mi ér té kek
meg ne ve zé sét, te rü let ese té ben an nak jel le gét, ki ter je dé -
sét, a vé det té nyil vá ní tás in do kát, ter mé szet vé del mi cél ját,
a föld rész le tek hely raj zi szá ma it. Te rü let vé det té, fo ko zot -
tan vé det té nyil vá ní tá sá nak té nyét az in gat lan-nyil ván tar -
tás ba be kell je gyez ni [Tvt. 26.  § (2) be kez dés].

Az Al kot mány bí ró ság egy ügy ben, amely ben az ócsai
ter mé szet vé del mi te rü le tet lé te sí tõ ön kor mány za ti ren de -
let alkot mány elle nességének vizs gá la tá ról dön tött, mér le -
gel te, hogy a tá ma dott ren del ke zés a két ség te len ön kor -
mány za ti ren de le ti for má ja mel lett nor ma tív tar tal mú, és
ez ál tal al kot mány bí ró sá gi ha tás kör alá tar to zik-e. „Az Al -
kot mány bí ró ság úgy ítél te, hogy ter mé szet vé del mi te rü let -
té nyil vá ní tó ren del ke zés két ség te le nül hor doz tár gyát il le -
tõ en egye di jel le get. Más részt a ren del ke zés min den ki re
vo nat ko zik es he tõ le ge sen, nem ta pad az adott tu laj do ni
vagy hasz ná la ti vi szo nyok hoz, és nem egye di, ese ti ér de -
ket védõ dön tés, ha nem ál ta lá nos, min den ki re ki ha tó ér de -
ket tart szem elõtt. Ezért a ren de le ti for ma nor ma tív tar tal -
mat is hor doz.” Az Al kot mány bí ró ság a ren de le tet ér dem -
ben vizs gál ta és az in dít ványt el uta sí tot ta [29/1995.
(V. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 145, 149.].

Más ügyek ben is vizs gált az Al kot mány bí ró ság ter mé -
sze ti te rü le te ket vé det té nyil vá ní tó jog sza bá lyo kat tá ma dó
in dít vá nyo kat a tu laj don jog sé rel me szem pont já ból. Mi -
nisz te ri ren de let vizs gá la tá ról szól a 964/B/1998. AB ha tá -
ro zat (ABH 2002, 873.), ön kor mány za ti ren de let vizs gá la -
tá ról a 80/B/2001. AB ha tá ro zat (ABH 2001, 1465.). Az
Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat el uta sí tot ta. Ez utób bi 
ügy ben pe dig meg ál la pí tot ta: az Al kot mány bí ró ság nem
vizs gál ja a vé det té nyil vá ní tás in do kolt sá gát, ez olyan
szak kér dés, ame lyet az elõ ké szí té si el já rás ban a ter mé szet -
vé del mi ha tó ság tisz táz.

Arra is van pél da, hogy az Al kot mány bí ró ság ter mé sze ti 
te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá ról  szóló me gyei ta nács ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sét tar tal ma zó, me gyei köz -
gyû lé si ön kor mány za ti ren de le tet nyil vá ní tott alkot mány -
elle nesnek, és azt a ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ra vissza -
me nõ le ges ha tállyal meg sem mi sí tet te. Az Al kot mány bí ró -
ság meg ál la pí tot ta, hogy a me gyei köz gyû lés nem ren del -
ke zett ha tás kör rel arra, hogy a he lyi je len tõ sé gû ter mé sze ti 
te rü let vé dett sé gi szint jét ren de let ben meg szün tes se. A
Tvt. 24.  § (1) be kez dés b) pont ja, va la mint a 24.  § (4) be -
kez dé se sze rint a vé det té nyil vá ní tás és a vé dett ség fel ol -
dá sa egy aránt az érin tett te le pü lé si ön kor mány zat fel ada ta
[46/2001. (XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 735.].

A 48/1997. (X. 6.) AB ha tá ro zat (ABH 1997, 502.) is
ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek meg szün te té sé rõl
 szóló KTM ren de le tet sem mi sí tett meg ha tály ba lé pé sé nek
idõ pont já ra vissza me nõ le ges ha tállyal, a po má zi öko ló gi ai 
fo lyo só vé del mi szint jé nek fo lya ma tos sá ga ér de ké ben.

A fen ti ek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a ren de let ben
tör té nõ vé det té nyil vá ní tás tech ni ká ját az Al kot mány bí ró -
ság ed di gi gya kor la ta is iga zol ja.

5. A ha tá ro zat az In do ko lás III. 2. pont já ban vizs gál ta
azt, hogy mi lyen a vé det té nyil vá ní tás nak az elõ ké szí té si
rend je. El ma radt vi szont an nak ér té ke lé se, hogy a Tvt. ál -
tal a vé det té nyil vá ní tás elõ ké szí té sé re elõ írt el já rás kel lõ
ga ran ci á kat nyújt-e az érin tett tu laj do no sok ér de ke i nek ér -
vé nye sí té sé re.

A vé det té nyil vá ní tás ról  szóló jog sza bály lét re ho zá sá ra
irá nyu ló el já rás idõ igé nyes, hosszú fo lya mat, amely több
sza kasz ból áll. A vé det té nyil vá ní tás ra bár ki ja vas la tot te -
het. Te rü let vé det té nyil vá ní tá sát – he lyi je len tõ sé gû vé -
dett ter mé sze ti te rü let ki vé te lé vel – az ille té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság ké szí ti elõ. Ha az elõ ké szí tés he lyi je len -
tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té nyil vá ní tás ra irá nyul, a
he lyi vé det té nyil vá ní tást elõ ké szí tõ te le pü lé si ön kor -
mány za ti jegy zõ nek, fõ jegy zõ nek a te rü let vé det té nyil vá -
ní tá sá nak in do kolt sá gát alá tá masz tó ira tok meg kül dé se
mel lett meg kell ke res nie az igaz ga tó sá got, hogy kí ván ja-e 
a te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té
nyil vá ní tá sát.

A ter mé sze ti te rü let vé det té nyil vá ní tá sá nak elõ ké szí té -
se so rán az elõ ké szí tést vég zõ – az ér de kel tek ál lás pont já -
nak meg is me ré se ér de ké ben – egyez te tõ meg be szé lést és a 
szük ség hez ké pest hely szí ni szem lét tart. Azok, akik re a
vé det té nyil vá ní tás ból jo gok vagy kö te le zett sé gek há rul -
nak, il le tõ leg akik jo gos ér de két a vé det té nyil vá ní tás köz -
vet le nül érin ti, a vé det té nyil vá ní tást elõ ké szí tõ el já rás ban
részt ve het nek [Tvt. 25.  § (7) be kez dés]. Az elõ ké szí tést
vég zõ az egyez te tõ tár gya lás ról jegy zõ köny vet és össze -
fog la lót kell, hogy ké szít sen, ame lyet a vé det té nyil vá ní -
tás ra vo nat ko zó ja vas lat tal együtt kell a vé det té nyil vá ní -
tás ra jo go sult hoz elõ ter jesz te ni.
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Ez a rész le te sen sza bá lyo zott el já rás kel lõ ga ran ci át biz -
to sít az érin tett te rü le tek tu laj do no sai ré szé re; a jog or vos -
la ti jog sé rel mé nek fel té te le zé se kor ezt a szem pon tot is ér -
té kel ni kel lett vol na.

6. Össze fog lal va a fen ti gon do lat me ne tek bõl adó dó kö -
vet kez te té se ket, nem lá tom meg in do kolt nak az alkot -
mány elle nes mu lasz tás meg ál la pí tá sát.

A vé det té nyil vá ní tás ak kor tölt he ti be funk ci ó ját, ha el -
von tan, ál ta lá no san, jog sza bály ban je le nik meg, sze mé -
lyek és ese tek so ka sá gá ra al kal ma zan dó. Meg kell je gyez -
ni, hogy jog sza bály ban való vé det té nyil vá ní tás ra nem -
csak a Tvt. tar tal maz fel ha tal ma zást, ha nem a kul tu rá lis
örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV. tör vény 15.  §
(1) be kez dé se, az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény 57.  § (3) be kez -
dé se is. A Tvt. sze rin ti vé dett ség jog sza bály ban tör té nõ
meg je le ní té se azt ered mé nye zi, hogy a tör vény ben elõ írt
kü lön le ges sza bá lyok, a vé dett ter mé sze ti te rü let tel kap -
cso la tos hasz ná la ti, ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal -
mak be tar tá sa nem csak az érin tett tu laj do no sok, ha nem
min den ki (ter mé sze tes sze mé lyek és ha tó sá gok) szá má ra
kö te le zõ. Eb ben a sza bá lyo zá si kör nye zet ben vé le mé nyem 
sze rint nem ál la pít ha tó meg az, hogy a Tvt. sze rint meg ha -
tá ro zott, kö tött tar tal mú jog sza bállyal érin tett tu laj do no -
sok szá má ra a jog sza bállyal „szem ben” az Al kot mány
57.  § (5) be kez dé sé bõl ere dõ en jog or vos la ti le he tõ sé get
kell biz to sí ta ni. A vé det té nyil vá ní tó ren de le tek az egyes
ter mé sze ti ja vak hasz ná la ta sza bá lyo zá sá nak mi nõ sül nek.
A jog or vos lat hoz való alap ve tõ jog ból és az Al kot mány bí -
ró ság gya kor la tá ból nem ve zet he tõ le, hogy a vizs gált kör -
ben egye di ha tá ro za tok, ha tó sá gi dön té sek len né nek szük -
sé ge sek a ren de let ben a Tvt. sza bá lyai sze rint vé det té nyil -
vá ní tott ter mé sze ti ja vak hasz ná la ta kor lá to zá sá hoz. A vé -
det té nyil vá ní tá si el já rás pe dig kel lõ ga ran ci á kat nyújt a
tu laj do no sok – egyéb ként is al kot má nyo san kor lá to zott –
jo ga i nak ér vé nye sí té sé hez. Ag gá lyos nak tar tom a mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá -
sát a je len ügy ben azért is, mert a nem csu pán for má lis, ha -
nem az Al kot mány bí ró ság ál tal meg kö ve telt ér de mi jog or -
vos lat meg te rem té sé re sem a jog or vos la tot el bí rá ló szerv,
sem a fe lül vizs gá lat szem pont jai, sem a le het sé ges dön té -
sek meg ha tá ro zá sát il le tõ en nem lá tok le he tõ sé get.

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

Az Alkotmánybíróság
34/2006. (VII. 13.) 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 el já rás ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a sa já tos épít -
mény faj ták kö ré be tar to zó hon vé del mi és ka to nai célú
épít mé nyek re vo nat ko zó épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé -
si el já rá sok sza bá lya i ról  szóló 40/2002. (III. 21). Korm.
ren de let 8.  § (3) be kez dé se alkot mány elle nes, ezért azt
2006. ok tó ber 31-ei ha tállyal meg sem mi sí ti.

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

INDOKOLÁS

I.

1.1. Az in dít vá nyo zó a sa já tos épít mény faj ták kö ré be
tar to zó hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek re vo nat ko -
zó épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lya i -
ról  szóló 40/2002. (III. 21). Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 8.  §-ának al kot má nyos sá gi vizs gá la tát kéri, az
elsõ be ad vá nyá ban fog lalt in do kok  miatt. A tá ma dott ren -
del ke zés (1) be kez dé se sze rint a kü lön fé le ka to nai épí tés -
ügyi ha tó sá gi en ge dé lyek meg adá sá ról vagy meg ta ga dá sá -
ról az elsõ fokú ka to nai épí tés ügyi ha tó ság a ké re lem elõ -
ter jesz tésétõl szá mí tott 30 na pon be lül ha tá roz. A (2) be -
kez dés alap ján a szak ha tó ság a szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás
meg adá sá ról 15 na pon be lül dönt. A szak ha tó sá gi el já rás
idõ tar ta ma az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott ha tár idõ be
nem szá mít be. A (3) be kez dés alap ján a ha tá ro za tot kéz -
be sí tés út ján kell kö zöl ni az épít te tõ vel és az el já rás ban
érin tett szak ha tó sá gok kal. Az in dít vá nyo zó sze rint mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség áll fenn
 amiatt, mert az R. sze rint az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás sal
érin tett in gat lan tu laj do nos sal nem köz lik a ha tá ro za tot. A
meg fe le lõ el já rá si ga ran ci ák hi á nya  miatt sé rül a tu laj don -
hoz való jog [Al kot mány 13.  § (1) be kez dés], az egész sé -
ges kör nye zet hez való jog (Al kot mány 18.  §), a leg ma ga -
sabb szin tû tes ti és lel ki egész ség hez való jog (Al kot mány
70/D.  §), a jog or vos lat hoz való jog [Al kot mány 57.  §
(5) be kez dés], va la mint a pe tí ci ós jog (Al kot mány 64.  §).
Utal arra is, hogy a jo gal kal ma zói gya kor lat bi zony ta lan,
mi vel egy más nak el lent mon dó ér tel met tu laj do nít az R. tá -
ma dott sza bá lyá nak. Ezen túl me nõ en, ál lás pont ja sze rint,
az R. 8.  §-a el len té tes az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 1957. évi IV. tör vénnyel is (a továb -
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biak ban: Áe.), ami az Al kot mány 35.  §-ának sé rel mét je -
len ti.

Az in dít vá nyok ból egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy
az in dít vá nyo zó az R. 8.  § (3) be kez dé sét tá mad ja, mi vel az 
nem ren del ke zik ar ról, hogy az épít te tõn és a szak ha tó sá -
gon kí vül az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás sal érin tett in gat -
lan nal ren del ke zés re jo go sult személlyel is közölni kell a
határozatot.

1.2. Az in dít vá nyo zó 2006. ja nu ár 10-én kelt in dít -
vány-ki egé szí té sé ben – a ko ráb bi ak mel lett – újabb in do -
kok  miatt kéri a tá ma dott sza bály al kot má nyos sá gi vizs gá -
la tát. Ál lás pont ja sze rint a ki fo gás olt R. nem tar tal maz arra 
uta lást, hogy csak az ál la mi tu laj don ban levõ vagy a Hon -
vé del mi Mi nisz té ri um ke ze lés ben levõ in gat la nok ese tén
al kal ma zan dó a 8.  § (3) be kez dé sé be fog lalt sza bály, így
nem ki zárt, hogy az R.-t olyan el já rás ban al kal maz zák,
amely ma gán tu laj don ban (osz tat lan kö zös ál la mi és ma -
gán tu laj don ban) álló in gat la no kon tör té nõ ka to nai célú
épít ke zés re irá nyul. A sza bá lyo zá si hi á nyos ság  miatt az
R. 8.  § (3) be kez dé se el len té tes az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé bõl fa ka dó jog biz ton ság el vé vel, az 57.  § (1) be -
kez dé sé vel, az 57.  § (5) be kez dé sé vel, to váb bá az em be ri
jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló, Ró má -
ban 1950. no vem ber 4-én kelt Egyez mény és az ah hoz tar -
to zó nyolc ki egé szí tõ jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló
1993. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Egyez mény)
6. Cik ké vel (tisz tes sé ges tár gya lás hoz való jog) és 13. Cik -
ké vel (ha té kony jog or vos lat hoz való jog). Hi vat ko zott to -
váb bá arra is, hogy a jog for rá si hi e rar chia sza bá lyát is sér ti
az R., mi vel el len té tes az Áe. he lyé be lépõ, a köz igaz ga tá si 
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
2004. CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) 15.  §-ával.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek figye lembe véte lével hoz ta meg dön té sét.

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

kus jog ál lam.”
(...)
„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -

hoz való jo got.”
(...)
„18.  § A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és ér vé nye sí ti

min den ki jo gát az egész sé ges kör nye zet hez.”
(...)
A 35.  § (2) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta sze rint: „A 

Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel nem le het el -
len té tes.”

(...)
„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt

min den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo -

ga it és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és
pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí rál -
ja el.”

(...)
„57.  § (5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg -

ha tá ro zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan 
bí ró sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len,
amely a jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got 
– a jog vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben,
az zal ará nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk
két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz -
hat ja.”

(...)
„64.  § A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga van 

arra, hogy egye dül vagy má sok kal együt te sen írás ban ké -
rel met vagy pa naszt ter jesszen az ille té kes ál la mi szerv
elé.”

(...)
„70/D.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõk nek

jo guk van a le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész -
ség hez.

(2) Ezt a jo got a Ma gyar Köz tár sa ság a mun ka vé de lem,
az egész ség ügyi in téz mé nyek és az or vo si el lá tás meg szer -
ve zé sé vel, a rend sze res test edzés biz to sí tá sá val, va la mint
az épí tett és a ter mé sze tes kör nye zet vé del mé vel va ló sít ja
meg.”

2. A Ket. ren del ke zé sei alap ján:
„12.  § (1) A köz igaz ga tá si ha tó ság el já rá sa so rán az e

tör vény ha tá lya alá tar to zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek -
ben e tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) Köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy (a továb biak ban: ha tó -
sá gi ügy):

a) min den olyan ügy, amely ben a köz igaz ga tá si ha tó -
ság az ügy fe let érin tõ jo got vagy kö te les sé get ál la pít meg,
ada tot, tényt vagy jo go sult sá got iga zol, ha tó sá gi nyil ván -
tar tást ve zet vagy ha tó sá gi el len õr zést vé gez.”

(...)
,,13.  § (1) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki a sza bály sér -

té si el já rás ra, a vá lasz tá si el já rás ra, a nép sza va zás elõ ké -
szí té sé re és le bo nyo lí tá sá ra, a te rü let szer ve zé si el já rás ra és 
– az ál lam pol gár sá gi bi zo nyít vány ki adá sá nak ki vé te lé vel
– az ál lam pol gár sá gi el já rás ra.

(2) E tör vény ren del ke zé se it
a) az ipar jog vé del mi el já rá sok ban,
b) az ál lam ház tar tás ja vá ra tel je sí ten dõ, tör vény ben

meg ha tá ro zott, il let ve a Kö zös sé gek költ ség ve té sé vel
meg osz tás ra ke rü lõ kö te le zõ be fi ze té sek kel és a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap ter -
hé re jog sza bály alap ján jut ta tott tá mo ga tás sal össze füg gõ
el já rá sok ban,

c) a kül föl di ek be uta zá sá val és ma gyar or szá gi tar tóz -
ko dá sá val kap cso la tos el já rá sok ban, va la mint a me ne dék -
jo gi el já rás ban,

d) a piac fel ügye le ti és a piac sza bá lyo zá sá val kap cso -
la tos el já rá sok ban,
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e) a pénz- és tõ ke pi a ci, a biz to sí tá si, az ön kén tes köl -
csö nös biz to sí tó pénz tá ri és a ma gán-nyug díj pénz tá ri te vé -
keny ség fel ügye le té vel kap cso la tos el já rás ban,

f) a köz be szer zé sek kel kap cso la tos jog or vos la ti el já -
rás ban
csak ak kor kell al kal maz ni, ha az ügy faj tá ra vo nat ko zó
tör vény el té rõ sza bá lyo kat nem ál la pít meg.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben nem em lí tett köz igaz ga tá -
si ha tó sá gi el já rá sok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok e tör vény
ren del ke zé se i tõl ki zá ró lag ab ban az eset ben tér het nek el,
ha azt e tör vény ki fe je zet ten meg en ge di, il let ve ha az az
Unió jogi ak tu sá nak vagy nem zet kö zi szer zõ dés nek a vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges.

(...)
(5) Az egyes el já rás faj ták ra vo nat ko zó el já rá si jog sza -

bá lyok e tör vény ben nem sza bá lyo zott, de e tör vény sza bá -
lya i val össz hang ban álló ki egé szí tõ jel le gû ren del ke zé se -
ket ál la pít hat nak meg.”

(...)
„15.  § (1) Ügy fél az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, to -

váb bá jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki -
nek (amely nek) jo gát, jo gos ér de két vagy jogi hely ze tét az
ügy érin ti, akit (ame lyet) ha tó sá gi el len õr zés alá von tak, il -
let ve aki re (amely re) néz ve – tu laj do nát, jo ga it és va gyon -
tár gya it is ide ért ve – a ha tó sá gi nyil ván tar tás ada tot tar -
talmaz.

(2) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, a lé te sít -
ménnyel kap cso la tos, il let ve a te vé keny ség en ge dé lye zé -
sé re irá nyu ló el já rás ban ügy fél a ha tás te rü le ten levõ va la -
mennyi in gat lan tu laj do no sa és az in gat lan-nyil ván tar tás -
ba be jegy zett jog sze rû hasz ná ló ja.

(3) Tör vény vagy kor mány ren de let meg ha tá ro zott ügy -
faj ták ra rész le te sebb ügy fél fo gal mat ál la pít hat meg.”

(...)
,,78.  § (1) A ha tá ro za tot kö zöl ni kell az ügy fél lel és az -

zal, aki re néz ve az jo got vagy kö te le zett sé get ál la pít meg,
az ügy ben el járt szak ha tó ság gal és a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott más ha tó ság gal vagy ál la mi szerv vel.”

3. Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 
1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Étv.) sze -
rint:

„1.  § (2) E tör vényt a sa já tos épít mény faj ták, va la mint a
mû em lék vé de lem alatt álló épít mé nyek és te rü le tek te kin -
te té ben a rá juk vo nat ko zó kü lön tör vényekkel, kor mány -
ren de le tek kel együtt, a ben nük fog lalt ki egé szí té sek kel és
el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

„2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
(...)
18. Sa já tos épít mény faj ták: több nyi re épü let nek nem

mi nõ sü lõ, köz le ke dé si, hír köz lé si, köz mû- és ener gia el lá -
tá si, víz el lá tá si és víz gaz dál ko dá si, bá nya mû ve lés sel, kör -
nye zet vé de lem mel kap cso la tos és atom ener gia al kal ma zá -
sá ra szol gá ló, va la mint a hon vé del mi és ka to nai, to váb bá a 
nem zet biz ton sá gi célú, il let ve ren del te té sû, sa já tos tech -
no ló gi á jú épít mé nyek (mér nö ki lé te sít mé nyek), ame lyek

lé te sí té se kor – az épít mé nyek re vo nat ko zó ál ta lá nos ér vé -
nyû te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mény rend sze ren
túl me nõ en – el té rõ, vagy sa já tos, csak arra a ren del te té sû
épít mény re jel lem zõ, ki egé szí tõ kö ve tel mé nyek meg ál la -
pí tá sá ra és ki elé gí té sé re van szük ség.”

„53/A.  § (2) Az épí tés ügyi- és az épí tés fel ügye le ti ha tó -
sá gi el já rá sok ban ügy fél nek mi nõ sül az a ter mé sze tes vagy 
jogi sze mély, to váb bá jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ 
szer ve zet, aki nek (amely nek) jo gát, jo gos ér de két vagy
jogi hely ze tét az ügy érin ti, to váb bá akit (ame lyet) ha tó sá -
gi el len õr zés alá von tak, va la mint aki re (amely re) néz ve a
ha tó sá gi nyil ván tar tás az adott üggyel össze füg gés ben
ada to kat tar tal maz, így kü lö nö sen:

a) az épít te tõ, va la mint
b) ha nem azo nos az épít te tõ vel, az in gat lan nal ren del -

kez ni jo go sult,
c) a köz te rü let ki vé te lé vel a köz vet le nül szom szé dos

– a ha tá ro zat tal érin tett in gat lan nal, in gat la nok kal kö zös
ha tár vo na lú (te lek ha tá rú) – te lek kel ren del kez ni jo go sult,
ki vé ve a te lek egye sí tés re és a te lek ha tár ren de zés re irá -
nyu ló épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá so kat,

d) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben a ter ve zõ, a
fe le lõs mû sza ki ve ze tõ, az épí té si mû sza ki el len õr és a ki -
vi te le zõ.”

4. Az R. alap ján:
„8.  § (1) Az en ge dély meg adá sá ról vagy meg ta ga dá sá -

ról az elsõ fokú ka to nai épí tés ügyi ha tó ság a ké re lem elõ -
ter jesz tésétõl szá mí tott 30 na pon be lül ha tá roz.

(2) A szak ha tó ság a szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás meg adá -
sá ról 15 na pon be lül dönt. A szak ha tó sá gi el já rás idõ tar ta -
ma az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott ha tár idõ be nem szá -
mít be.

(3) A ha tá ro za tot kéz be sí tés út ján kell kö zöl ni:
a) az épít te tõ vel,
b) az el já rás ban érin tett szak ha tó sá gok kal.”

III.

Az in dít vány az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként az in dít vá nyo zó for mai
alkot mány elle nességre vo nat ko zó, utó la gos nor ma kont -
roll irán ti in dít vá nyi ké rel mét vizs gál ta: sé rült-e a jog for -
rá si hi e rar chia az R. 8.  § (3) be kez dé sé nek megalkotá -
sával.

1. A Ket. 12.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján az
épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy nek
mi nõ sül. A 13.  § (3) be kez dés alap ján az épí tés ügyi ha tó -
sá gi el já rá sok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok a Ket. ren del ke -
zé se i tõl ki zá ró lag ab ban az eset ben tér het nek el, ha azt a
Ket. ki fe je zet ten meg en ge di, il let ve ha az az Unió jogi ak -
tu sá nak vagy nem zet kö zi szer zõ dés nek a vég re haj tá sá hoz
szük sé ges. A Ket. 78.  § (1) be kez dé sébe fog lalt, el té rést
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nem en ge dõ sza bály alap ján köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy -
ben ho zott ha tá ro za tot kö zöl ni kell az ügy fél lel és az zal,
aki re néz ve az jo got vagy kö te le zett sé get ál la pít meg, az
ügy ben el járt szak ha tó ság gal és a jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott más ha tó ság gal vagy ál la mi szerv vel. A dön tés köz -
lé sé nek (pél dá ul a kéz be sí tés) sza bá lya it a Ket. 78–81.  §-ai 
tar tal maz zák. A Ket 15.  § (1) be kez dé se sze rint: „ügy fél az 
a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, to váb bá jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki nek (amely nek) jo -
gát, jo gos ér de két vagy jogi hely ze tét az ügy érin ti, akit
(ame lyet) ha tó sá gi el len õr zés alá von tak, il let ve aki re
(amely re) néz ve – tu laj do nát, jo ga it és va gyon tár gya it is
ide ért ve – a ha tó sá gi nyil ván tar tás ada tot tar tal maz.” A
(2) be kez dés alap ján „ha jog sza bály más ként nem ren del -
ke zik, a lé te sít ménnyel kap cso la tos, il let ve a te vé keny ség
en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rás ban ügy fél a ha tás te rü le -
ten levõ va la mennyi in gat lan tu laj do no sa és az in gat -
lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jog sze rû hasz ná ló ja.”

2. 1. Az Étv.-t a sa já tos épít mény faj ták (így a hon vé del -
mi és ka to nai célú és ren del te té sû épít mé nyek) te kin te té -
ben a rá juk vo nat ko zó kü lön tör vényekkel, kor mány ren de -
le tek kel együtt, a ben nük fog lalt ki egé szí té sek kel és el té -
ré sek kel kell al kal maz ni [Étv. 1.  § (2) be kez dé se; 2.  §
18. pont ja].

A Ket. 13.  § (5) be kez dé se alap ján az egyes el já rás faj -
ták ra vo nat ko zó el já rá si jog sza bá lyok a Ket.-ben nem sza -
bá lyo zott, de e tör vény sza bá lya i val össz hang ban álló ki -
egé szí tõ jel le gû ren del ke zé se ket ál la pít hat nak meg. A
15.  § (3) be kez dé se sze rint tör vény vagy kor mány ren de let
meg ha tá ro zott ügy faj ták ra rész le te sebb ügy fél fo gal mat ál -
la pít hat meg. En nek meg fele lõen ik tat ta be a köz igaz ga tá si 
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
2004. évi CXL. tör vény ha tály ba lé pé sé vel össze füg gõ
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXXIII.
tör vény 315.  §-a az Étv.-be az 53/A.  § (2) be kez dé sét.
E ren del ke zés a Ket.-nél szé le sebb ügy fél-fo gal mat ha tá -
roz meg az épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek ben: „az épí tés ügyi-
és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi el já rá sok ban ügy fél nek
mi nõ sül az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, to váb bá jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki nek (amely -
nek) jo gát, jo gos ér de két vagy jogi hely ze tét az ügy érin ti,
to váb bá akit (ame lyet) ha tó sá gi el len õr zés alá von tak, va -
la mint aki re (amely re) néz ve a ha tó sá gi nyil ván tar tás az
adott üggyel össze füg gés ben ada to kat tar tal maz, így kü lö -
nö sen:

a) az épít te tõ, va la mint

b) ha nem azo nos az épít te tõ vel, az in gat lan nal ren del -
kez ni jo go sult,

c) a köz te rü let ki vé te lé vel a köz vet le nül szom szé dos
– a ha tá ro zat tal érin tett in gat lan nal, in gat la nok kal kö zös
ha tár vo na lú (te lek ha tá rú) – te lek kel ren del kez ni jo go sult,
ki vé ve a te lek egye sí tés re és a te lek ha tár ren de zés re irá -
nyu ló épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá so kat,

d) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben a ter ve zõ, a
fe le lõs mû sza ki ve ze tõ, az épí té si mû sza ki el len õr és a ki -
vi te le zõ.”

Te kin tet tel arra, hogy az R. az ügy fél-fo ga lom ra vo nat -
ko zó ren del ke zést nem tar tal maz, az R. ha tá lya alá tar to zó
el já rá sok ban az Étv. 53/A.  § (2) be kez dé se al kal ma zan dó.

2. 2. Az R. 6.  § (2) be kez dé se alap ján a ka to nai épí tés -
ügyi ha tó sá gi en ge dé lyek irán ti el já rás ban a vo nat ko zó kü -
lön jog sza bá lyok – így a Ket., az Étv. – ren del ke zé se it
meg fele lõen kell al kal maz ni. Az R. 7.  § (1) és (2) be kez dé -
se a) pont ja alap ján az en ge dély irán ti ké rel met az elsõ
fokú ka to nai épí tés ügyi ha tó ság ré szé re az R. 2. szá mú
mel lék le te sze rin ti nyom tat vá nyon kell elõ ter jesz te ni. Az
en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell az épít te tõ épí -
té si jo go sult sá gá ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, va la mint iga -
zol ni kell az in gat lan nal való ren del ke zé si jo go sult sá got,
de az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ban az ügy fél fo gal ma
tá gabb ala nyi kört ölel fel az (in gat lan nal ren del kez ni jo -
go sult) épít te tõ nél. Ezen túl me nõ en az R. olyan tárgy kört
is sza bá lyoz a 8.  § (3) be kez dé sé ben, amely rõl a Ket. el té -
rést nem en ge dõ mó don ren del ke zik. Az R. 8.  § (3) be kez -
dé se el len té tes a Ket. 13.  § (3) be kez dé sé vel, és 78.  §
(1) be kez dé sé vel, mi vel szû kí ti a ka to nai épí tés ügyi ha tó -
ság ügy ben ho zott ha tá ro zat köz lé sé re vo nat ko zó kö te le -
zett sé get, hi szen a ka to nai épí tés ügyi ha tó ság csak az
R. 2.  §-ának 2. pont ja sze rin ti épít te tõ vel (a hon vé del mi
mi nisz ter ál tal épít te tõi fel adat ra fel jo go sí tott szer ve zet -
tel), va la mint az ügy ben érin tett szak ha tó ság gal kö te les azt 
kö zöl ni, te hát nem min den, az Étv. 53/A.  § (2) be kez dé se
sze rin ti ügy fél lel. A fen ti ek alap ján az R. 8.  § (3) be kez dé -
se el len té tes a Ket. 13.  § (3) be kez dé sé vel és 78.  § (1) be -
kez dé sé vel, ami az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé se har ma -
dik mon da tá nak sé rel mét je len ti.

3. Az Al kot mány bí ró ság az R. 8.  § (3) be kez dé sé nek
– az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 43.  § (4) be kez dé se sze rin ti – pro
fu tu ro ha tá lyú meg sem mi sí té sé vel ele gen dõ idõt biz to sít a
tör vényalkotónak an nak mér le ge lé sé re, szük sé ges-e az R.
ha tá lya alá tar to zó épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já -
rá sok ra spe ci á lis, a Ket.-tõl el té rõ el já rá si sza bá lyok meg -
al ko tá sa.

4. Mi vel az Al kot mány bí ró ság az R. 8.  § (3) be kez dé sé -
nek alkot mány elle nességét a jog for rá si hi e rar chia sza bá -
lyá nak sé rel me  miatt meg ál la pí tot ta, – ál lan dó gya kor la tá -
nak meg fele lõen – nem vizs gál ta azt, hogy azt sem, hogy
fenn áll-e az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel, 13.  § (1) be -
kez dé sé vel, 18.  §-ával, 57.  § (1) be kez dé sé vel, 57.  §
(5) be kez dé sé vel, 64.  §-ával, 70/D.  §-ával, va la mint az
Egyez mény 6. és 13. Cik ké vel való el len tét. [61/1997.
(XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000.
(V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.; 29/2000.
(X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 193, 200.; 56/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 478, 482.; 35/2002.
(VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 199, 213.; 4/2004.
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(II. 20.) AB ha tá ro zat ABH 2004, 66, 72.; 9/2005. (III. 31.) 
AB ha tá ro zat, ABH 2005, 627, 636.]

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1110/B/2005.

Az Alkotmánybíróság
35/2006. (VII. 13.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság ön kor mány za ti ren de let alkot -
mány elle nességének vizs gá la tá ra irá nyu ló el já rás ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Nagy ko vá -
csi Zsí ros-he gyen az ön kor mány zat ál tal meg va ló sí tott
szenny víz el ve ze tõ csa tor na-köz mû be ru há zás hoz kap cso -
ló dó köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás ról  szóló, Nagy ko vá csi
Nagy köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek
28/2005. (XI. 10.) ren de le te 1., 2., 3. és 4.  §-a alkot mány -
elle nes, ezért azo kat – hatályba lépésükre vissza ha tó ha -
tállyal – meg sem mi sí ti.

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

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zók elõ ad ták, hogy Nagy ko vá csi Nagy -
köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le te úgy dön tött,
hogy a Zsí ros-he gyen szenny víz csa tor na há ló za tot épít tet
ki, és a be ru há zást egyéb költ sé ge i vel együtt 100%-ban a
te lek tu laj do no sok ra há rít ja. E te kin tet ben a Kép vi se lõ-tes -
tü let ön kor mány za ti ha tá ro za tot ho zott, amely alap ján az
ön kor mány zat jegy zõ je újabb köz igaz ga tá si ha tá ro za tok -
ban kö te lez te az érin tett te lek tu laj do no so kat a hoz zá já ru -
lás meg fi ze té sé re. A ha tá ro za to kat több tu laj do nos is meg -

fel leb bez te, és azo kat a Pest Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va -
tal Igaz ga tá si Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je meg sem mi sí tet te; a
hi va tal ve ze tõ pe dig tör vényességi el len õr zé si jog kö ré ben
el jár va meg ál la pí tot ta, hogy az ön kor mány za ti ha tá ro zat
tör vénysértõ.

Az in dít vá nyo zók ki fej tik, hogy mind ezek el le né re
meg al kot ták a Nagy ko vá csi Zsí ros-he gyen az ön kor mány -
zat ál tal meg va ló sí tott szenny víz el ve ze tõ csa tor na-köz mû
be ru há zás hoz kap cso ló dó köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás ról
 szóló Nagy ko vá csi Nagy köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se -
lõ-tes tü le té nek 28/2005. (XI. 10.) ren de le tét (a továb biak -
ban: Ör.), amely az ön kor mány zat köz mû ve sí té si be ru há -
zá sá nak tel jes költ sé gét to vább ra is az érin tett in gat la nok
tu laj do no sa i ra há rít ja, in gat la non ként egy sé ge sen
463 500 Ft-ban ál la pít ja meg a köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás 
mér té két, amely hoz zá já ru lást egy összeg ben kell meg fi -
zet ni, a ren de let ben fog lalt ha tár idõ alatt.

Az in dít vá nyo zók a ki fo gás olt Ör.-t több szem pont ból
ta lál ják al kot mány- és tör vénysértõnek. Hang sú lyoz zák,
hogy az Ör. ví zi lé te sít mény rõl ren del ke zett, amely az épí -
tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Ét.) fo ga lom-meg ha -
tá ro zá sa sze rint sa já tos épít mény faj tá nak mi nõ sül. Eb ben
az eset ben te hát az Ét. 1.  § (2) be kez dé se lett vol na az
irány adó, amely ki mond ja, hogy az Ét.-t a sa já tos épít -
mény faj ták te kin te té ben a rá juk vo nat ko zó kü lön tör -
vényekkel, kor mány ren de le tek kel együtt, a ben nük fog lalt 
ki egé szí té sek kel és el té ré sek kel kell al kal maz ni. Az ön -
kor mány zat azon ban fi gyel men kí vül hagy ta a víz gaz dál -
ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vényt (a továb biak ban:
Vt.), va la mint an nak vég re haj tá si ren de le tét és in kább az
Ét. ren del ke zé se it al kal maz ta, ami az in dít vá nyo zó sze rint
sér ti a jog ál la mi ság és a jog biz ton ság el vét [Al kot mány
2.  § (1) be kez dés].

Azt is ki fo gá sol ják, hogy az Ör. nem adott le he tõ sé get a
te lek tu laj do no sok nak a jog or vos lat [Al kot mány 57.  §
(5) be kez dés] igény be vé te lé re és rész let fi ze tés re sem. Ál -
lás pont juk sze rint az Ör. meg sér tet te az esély egyen lõ sé get
is, mi vel Nagy ko vá csi Nagy köz ség ben, il let ve a Zsíros-
 hegy észak-ke le ti ré szén a szenny víz csa tor na ál la mi, il let -
ve ön kor mány za ti tá mo ga tás sal lett ki ala kít va.

A be ad vány tar tal ma sze rint hi vat koz tak a Vt. 8.  §
(3) be kez dé sé ben fog lal tak ra, amely nek ér tel mé ben ví zi -
köz mû ese tén nem az ön kor mány zat, ha nem a jegy zõ vet -
het ki költ sé ge ket az ér de kel tek re. Mind er re fi gye lem mel
az in dít vá nyok sze rint az Ör. új ra sza bá lyoz már sza bá lyo -
zott tár sa dal mi vi szo nyo kat. Ál lás pont juk sze rint az Ör.
 alkotmányellensséget idé zett elõ az Al kot mány 44/A.  §
(2) be kez dé sé be üt kö zõ sza bá lyo zás sal.

II.

Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„44/A.  § (...)
(2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében ren de le tet 

al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû
jog sza bállyal.”
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A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör -
vény sze rint:

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

Az Ör. a kö vet ke zõ sza bá lyo kat tar tal maz za:

„Nagy ko vá csi Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi -
se lõ-tes tü le te az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. (a to váb bi ak ban: Áht.) 10.  §-a, va la mint az
épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997.
évi LXXVIII. tv. (a to váb bi ak ban: Étv.) 28.  § (2) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az ön kor mány zat ál tal
meg va ló sí tott szenny víz el ve ze tõ csa tor na-köz mû be ru há -
zás hoz kap cso ló dó köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás ról a kö vet -
ke zõ ren de le tet al kot ja:

A ren de let ha tá lya

1.  § (1) E ren de let ha tá lya Nagy ko vá csi Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak (a to váb bi ak ban: Ön kor mány zat) ille -
té kességi te rü le tén, a Zsí ros-he gyen, – a „Vi rá gos ut cák”
mel let ti víz mo sás, Zsí ros-he gyi út a Tölgy ut cá ig, Sza mos
utca, Tölgy utca és az er dõ vel ha tá ros vo nal ál tal ha tá rolt
te rü le ten, va la mint a Ha lom utca te rü le tén – az ön kor -
mány zat ál tal meg va ló sí tott szenny víz el ve ze tõ csa tor -
na-köz mû be ru há zás (a to váb bi ak ban: ön kor mány za ti be -
ru há zás) ál tal a csa tor na köz mû ve sí tés sel (a to váb bi ak ban: 
köz mû ve sí tés sel) érin tett in gat la nok ra, il le tõ leg azok tu -
laj do no sa i ra ter jed ki. A köz mû ve sí tés sel érin tett in gat la -
nok kö rét e ren de let 1. szá mú mel lék le te ké pe zi.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti köz mû ve sí tés sel érin tett az
az ön ál ló hely raj zi szám mal ren del ke zõ in gat lan, amely az
ön kor mány za ti be ru há zás ban lé te sí tett szenny víz csa tor na
köz mû ve ze ték rõl köz vet le nül, te lek nyúl vánnyal, ma gán -
út tal, il le tõ leg a köz vet le nül érin tett in gat la non adott szol -
gal mi úton ke resz tül el lát ha tó, a szol gal mi jog in gat -
lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés tõl füg get le nül. csa -
tor na-köz mû ve ze ték rõl gra vi tá ci ós, vagy más mû sza ki
meg ol dás sal (a to váb bi ak ban: köz mû ve ze ték) el lát ha tó.

Köz mû ve sí tés hoz zá já ru lás fi ze té sé nek kö te le zett sé ge
és a fi ze tés re kö te le zet tek

2.  § (1) Az Ön kor mány zat az ön kor mány za ti be ru há zás
költ sé gét e ren de let tel az Étv. 28.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak alap ján-egész ben – 100%-os mér ték ben – a köz mû -
ve sí tés sel érin tett in gat lan tu laj do no sa i ra há rít ja.

(2) Az 1.  § sze rin ti köz mû ve sí tés sel érin tett in gat lan tu -
laj do no sa köz mû ve sí té si hoz zá já ru lást (a to váb bi ak ban:
hoz zá já ru lást) kö te les fi zet ni.

(3) A hoz zá já ru lás fi ze té sé nek kö te le zett sé ge a köz mû -
ve sí tés sel érin tett va la mennyi in gat lan tu laj do no sát ter he -
li. Kö zös tu laj do nú in gat lan ese tén a tu laj do nos tár sak ál tal
fi ze ten dõ hoz zá já ru lás tu laj do ni ará nyuk sze rint ke rül
meg ál la pí tás ra. A hoz zá já ru lás fi ze té sé nek kö te le zett sé ge
a tu laj do nos tár sa kat egye tem le ge sen ter he li.

(4) Az in gat lan tu laj do nos sze mé lyé ben be kö vet ke zett
vál to zás ese tén (jog elõd) az in gat lan új tu laj do no sát (jog -

utód) ter he li a jog elõd je ál tal meg nem fi ze tett hoz zá já ru -
lás meg fi ze té sé nek a kö te le zett sé ge.

(5) A hoz zá já ru lás meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge alól
fel men tés nem ad ha tó.

(6) A hoz zá já ru lást az in gat lan köz há ló zat ra való rá kö -
té se té nyé tõl füg get le nül meg kell fi zet ni.

A hoz zá já ru lás mér té ke és meg ál la pí tá sá nak mód ja
3.  § (1) Az ön kor mány za ti be ru há zás össz költ sé gé nek

(a to váb bi ak ban: be ru há zá si költ ség) össze te või: ter ve zé si
költ ség, köz be szer zé si költ ség, ki vi te le zé si költ ség, hi tel -
fel vé tel lel kap cso la tos költ sé gek, a be ru há zás hoz kap cso -
ló dó egyéb költ sé gek.

A be ru há zá si költ sé get e ren de let 2. szá mú mel lék le te
ké pe zi.

(2) A hoz zá já ru lás mér té két a be ru há zá si költ ség és a
köz mû ve sí tés sel érin tett in gat la nok szá má nak há nya do sa
adja.

(3) A hoz zá já ru lás mér té ke: 463 500 Ft/in gat lan.
(4) A hoz zá já ru lás össze gét egy összeg ben, 2006. már -

ci us 31-ig kell meg fi zet ni.
(5) A hoz zá já ru lás össze gét a Pol gár mes te ri Hi va tal

11600006-00000000-12166248 szá mú „Észa ki te rü let
2. üte mû csa tor na be ru há zás” szám lá já ra kell meg fi zet ni.

El já rá si sza bá lyok
4.  § (1) A hoz zá já ru lás be sze dé sé rõl és a be fi ze tés el len -

õr zé sé rõl a Pol gár mes te ri Hi va tal gon dos ko dik.
(2) A Pol gár mes te ri Hi va tal ér te sí ti az érin tett in gat lan

tu laj do no sát, kö zös tu laj don ese tén a tu laj do no so kat a fi -
ze ten dõ hoz zá já ru lás ról, és a fi ze té si ha tár idõ rõl.

(3) Az zal a tu laj do nos sal szem ben, aki a hoz zá já ru lá si
be fi ze té si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, az ön kor mány zat a
kö ve te lé sét, és a ké se de lem bõl vagy a nem fi ze tés bõl ke -
let ke zõ egyéb több let kö ve te lé sét pol gá ri pe res úton ér vé -
nye sí ti.

Záró ren del ke zé sek
5. § (1) Je len ren de let ki hir de te té se nap ján, 2005. no -

vem ber 10-én lép ha tály ba.
(2) A ren de let ki hir de té se a Pol gár mes te ri Hi va tal hir de -

tõ táb lá ján való ki füg gesz tés sel tör té nik.”

III.

Az in dít vá nyok meg ala po zot tak.

1. Az Ét. Út épí té si és köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás cím
alatt a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

„28.  § (1) A he lyi épí té si sza bály zat ban, il le tõ leg a sza -
bá lyo zá si terv ben a te rü let re elõ írt ki szol gá ló uta kat és a
köz mû ve ket az új on nan be épí tés re szánt, il let ve a re ha bi li -
tá ci ó ra ki je lölt te rü le te ken leg ké sõbb az ál ta luk ki szol gált
épít mé nyek hasz ná lat ba vé te lé ig meg kell va ló sí ta ni. E kö -
te le zett ség tel je sí té se, ha jog sza bály vagy meg ál la po dás
arra mást nem kö te lez, a te le pü lé si – a fõ vá ros ban meg osz -
tott fel adat kö rük nek meg fele lõen a fõ vá ro si, il let ve a fõ vá -
ro si ke rü le ti – ön kor mány zat fel ada ta.
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(2) Ha a ki szol gá ló utat, il le tõ leg köz mû vet a te le pü lé si
ön kor mány zat meg va ló sí tot ta, an nak költ sé gét rész ben, de 
leg fel jebb a költ sé gek 90%-áig az érin tett in gat la nok tu laj -
do no sa i ra át há rít hat ja. A hoz zá já ru lás mér té két és a meg fi -
ze tés mód ját a te le pü lé si ön kor mány zat ren de let tel sza bá -
lyoz za. Az út épí té si és köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás nem ró -
ha tó ki, ha az út- és köz mû épí tés hez szük sé ges te rü let ki -
ala kí tá sa ér de ké ben ko ráb ban le jegy zett te lek ré szért járó
kár ta la ní tás össze gé nek meg ál la pí tá sa so rán az út és a
 közmû meg épí té sé bõl ere dõ ér ték nö ve ke dést figye lembe
vet ték.”

Az Ét. 1.  § (2) be kez dé se sze rint e tör vényt a sa já tos
épít mény faj ták, va la mint a mû em lék vé de lem alatt álló
épít mé nyek és te rü le tek te kin te té ben a rá juk vo nat ko zó
kü lön tör vényekkel, kor mány ren de le tek kel együtt, a ben -
nük fog lalt ki egé szí té sek kel és el té ré sek kel kell alkal -
mazni.

Az 1997-ben el fo ga dott Ét.-hez ké pest sa já tos épít -
mény faj tá kat sza bá lyoz az 1995-ben el fo ga dott Vt.

A Vt. 1.  § (1) be kez dés b) pont ja ér tel mé ben a Vt. ha tá -
lya ter jed ki arra a lé te sít mény re, amely a vi zek le fo lyá si és 
áram lá si vi szo nya it, mennyi sé gét, mi nõ sé gét, med rét,
part ját vagy a fel szín alat ti vi zek víz tar tó kép zõd mé nye it
be fo lyá sol ja vagy meg vál toz tat hat ja.

Az Ör. „csa tor na-köz mû be ru há zás hoz kap cso ló dó köz -
mû ve sí té si hoz zá já ru lás ról” szól.

A Vt. 4.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rint a te le pü lé si ön -
kor mány zat – a víz gaz dál ko dá si te vé keny sé gek, mint köz -
fel ada tok (köz szol gál ta tá sok) kö ré ben – kö te les gon dos -
kod ni a 2000 la kos egyen ér ték kel jel le mez he tõ szenny víz -
ki bo csá tás fe let ti szenny víz-el ve ze té si agg lo me rá ci ót al -
ko tó te le pü lé se ken a ke let ke zõ hasz nált vi zek (szenny -
vizek) szenny víz el ve ze tõ mû vel való össze gyûj té sé rõl,
tisz tí tá sá ról, a tisz tí tott szenny víz el ve ze té sé rõl, il le tõ leg a
más mó don össze gyûj tött szenny víz, to váb bá a szenny víz -
iszap ár ta lom men tes el he lye zé sé nek meg szer ve zé sé rõl.

A Vt. 7.  § (3) be kez dé se ki mond ja, hogy a he lyi ön kor -
mány zat tu laj do ná ban lévõ vi zek rõl és ví zi lé te sít mé nyek -
rõl a 9–10.  §-ok ban és a 13.  §-ban fog lal tak ra is fi gye lem -
mel a köz pon ti és az ön kor mány za ti költ ség ve tés ben meg -
ha tá ro zott pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá val, il let ve víz gaz -
dál ko dá si tár su lat út ján kell gon dos kod ni.

A Vt. 7.  § (4) be kez dé se meg ha tá roz za a (3) be kez dés -
ben meg je lölt fel ada tot. Ezek kö zött sze re pel a 4.  § (2) be -
kez dé sé nek b) pont já ban sze rep lõ fel adat el lá tá sá hoz
szük sé ges szenny víz el ve ze tõ, -tisz tí tó és -el he lye zést biz -
to sí tó lé te sít mé nyek meg va ló sí tá sa, bõ ví té se, mû köd te té se 
és fenn tar tá sa.

A Vt. 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za a fo ga lom meg ha -
tá ro zá so kat.

A 3. pont sze rint csa tor na: egy vagy egy ide jû leg több
víz gaz dál ko dá si fel adat (víz át ve ze tés, víz pót lás, bel víz el -
ve ze tés, me zõ gaz da sá gi és egyéb víz szol gál ta tás) el lá tá sá -
ra al kal mas ví zi lé te sít mény.

A 26. pont sze rint ví zi lé te sít mény: az a mû (ví zi köz mû), 
mû tárgy, be ren de zés, fel sze re lés vagy szer ke zet, amely -

nek ren del te té se, hogy a vi zek le fo lyá si, áram lá si vi szo -
nya it, mennyi sé gét vagy mi nõ sé gét, med ré nek vagy part -
já nak ál la po tát, a vi zek kár té te le i nek el há rí tá sa, a vi zek
hasz no sí tá sa – ide ért ve a ví zi köz mû vek kel vég zett köz -
üze mi te vé keny ség gel nyúj tott szol gál ta tást –, mi nõ sé gé -
nek és mennyi sé gé nek meg fi gye lé se, il let ve ás vá nyi és
föld ta ni ku ta tá sok vég zé se cél já ból vagy ás vá nyi nyers -
anyag ki ter me lé se cél já ból be fo lyá sol ja. A ví zi lé te sít mény 
le het köz cé lú és sa ját célú.

Köz cé lú ví zi lé te sít mény az a 26. pont b) al pont ja sze -
rint, amely az ál lam nak, il let ve a he lyi ön kor mány zat nak
tör vény ben meg ha tá ro zott víz gaz dál ko dá si fel ada ta it, kü -
lö nö sen a ví zi köz mû vek kel nyúj tott szol gál ta tást, a vi zek
kár té te lei el le ni vé del met, a víz kész le tek fel tá rá sát, meg -
óvá sát, hasz no sí tá sát, pót lá sát és ál la po tá nak fi gye lem mel
kí sé ré sét, a víz kész let tel való gaz dál ko dá sát szol gál ja.

A Vt. 8.  § (2) be kez dé se sze rint a he lyi köz cé lú ví zi lé te -
sít mé nyek, il let ve a köz cé lú ví zi mun kák költ sé ge it, ví zi -
tár su lat ese tén a ta gok a tár su la ti ér de kelt sé gi sza bá lyok
sze rint, ví zi tár su lat hi á nyá ban az ér de kel tek ér de kelt sé gük 
ará nyá ban kö te le sek vi sel ni (köz cé lú ér de kelt sé gi hoz zá -
já ru lás). A (3) be kez dés sze rint ví zi tár su lat hi á nyá ban a
költ sé ge ket az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló tör vény ren del ke zé sei sze rint le foly ta tott el já rás -
ban ho zott ha tá ro za tá val ér de kelt sé gük ará nyá ban az ér de -
kel tek re a jegy zõ veti ki.

A víz gaz dál ko dá si tár su la tok ról  szóló 160/1995.
(XII. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) a Vt. 45.  §
(7) be kez dé sé nek d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a víz gaz dál ko dá si tár su la tok meg ala ku lá sá val, mû kö -
dé sé vel, meg szû né sé vel és a köz cé lú ér de kelt sé gi hoz zá já -
ru lás sal kap cso lat ban tar tal maz sza bá lyo kat.

Az R. 24.  § (1) be kez dé se sze rint ha a víz gaz dál ko dá si
köz fel ada tok el lá tá sá val össze füg gõ – a tör vény és e jog -
sza bály sze rint meg ál la pí tott – ér de kelt sé gi te rü le ten ví zi -
tár su lat nem mû kö dik, az ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti 
tu laj don ban álló vi zek és köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek ke ze -
lõ je, il let ve tu laj do no sa – a Vt. 8.  § (2) be kez dé se alap ján – 
köz cé lú ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás meg ál la pí tá sát kez de -
mé nye zi.

Az R. 24.  § (2) be kez dé se ki mond ja, hogy az (1) be kez -
dés ben meg je lölt vi ze ket érin tõ – a Vt. 35.  § (1) be kez dés
b) pont ja sze rint köz fel ada tot ké pe zõ – köz cé lú ví zi lé te sít -
mé nyek és ví zi mun kák ér de kelt sé gi te rü le té nek meg ha tá -
ro zá sá ról, an nak ha tá ra it tar tal ma zó hely szín rajz el ké szí té -
sé rõl, a vi zek vagy a köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek tulajdo -
nosa, il le tõ leg ke ze lõ je gon dos ko dik.

Az R. 24.  § (3) be kez dé se úgy szól, hogy a meg ál la pí tott 
ér de kelt sé gi te rü le ten a (2) be kez dés ben meg je lölt köz cé lú 
ví zi lé te sít mé nyek és ví zi mun kák köz ér dek mér té ké ig ter -
je dõ költ sé ge i re fi gye lem mel az ér de kel te ket ter he lõ költ -
ség vi se lés ará nyát (ér de kelt sé gi arányt)

a) az egy ség nyi ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás össze ge, va -
la mint

b) a 13.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ér de kelt sé gi
egy ség ben mért in gat lan tu laj don, in gat lan hasz ná lat ha tá -
roz za meg.
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A (4) be kez dés sze rint a köz cé lú ér de kelt sé gi hoz zá já -
ru lás egy ség nyi össze gét az ér de kelt sé gi te rü le ten levõ in -
gat lan hasz ná la tá nak jel le gét, az ér de kelt sé gi te rü le ten
levõ föld te rü let mû ve lé si ágát, a ví zi mun kák nak és a ví zi -
lé te sít mé nyek nek az in gat lan ra gya ko rolt ha tá sát és köl -
csön ha tá sát ala pul véve kell meg ál la pí ta ni.

Az R. 13.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben az alap sza bály
sze rin ti ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás alap ját je len tõ ér de kelt -
sé gi egy ség

a) ví zi köz mû-tár su lat ese tén
1. az ér de kelt sé gi te rü le ten lévõ in gat lan nak az ér de -

kelt sé get meg ala po zó jog cí men tény le ge sen hasz nált ré -
szé re esõ víz fo gyasz tás vagy szenny víz ki bo csá tás alap -
sza bály ban meg ha tá ro zott mennyi sé ge, vagy

2. bel te rü le ti víz el ve ze tés ese té ben az ér de kelt sé gi te -
rü let – m2-ben meg ha tá ro zott – egy ség nyi ré sze;

b) ví zi tár su lat ese tén az ér de kelt sé gi te rü let – hek tár -
ban meg ha tá ro zott – egy ség nyi ré sze.

Az R. 25.  § (1) be kez dé se sze rint a köz cé lú ér de kelt sé gi
hoz zá já ru lás ki ve té sét a 24.  § (1) be kez dés ben meg je lölt
ál la mi szerv, il le tõ leg he lyi ön kor mány zat az ér de kelt sé gi
in gat lan fek vé se sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je meg ke re sé sé vel a tárgy évet meg elõ zõ év ben no -
vem ber 30-ig kez de mé nye zi.

A (2) be kez dés úgy ren del ke zik, hogy a meg ke re sés hez, 
il let ve a hoz zá já ru lás ki ve té sé nek kez de mé nye zé sé hez
csa tol ni kell

a) az ér de kelt sé gi te rü le tet meg ha tá ro zó hely szín raj zot, 
amely bõl a ter ve zett víz gaz dál ko dá si köz fel ada tok ra fi -
gye lem mel, az ér de kelt ség té nye meg ál la pít ha tó, to váb bá

b) a költ ség vi se lés sel, an nak mér té ké vel kap cso la tos, a
24.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rint meg ha tá ro zott ada -
tokat.

A (3) be kez dés sze rint a jegy zõ a ren del ke zés re álló
ada tok alap ján, il let ve hi va tal ból gon dos ko dik a köz cé lú
ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás meg ál la pí tá sá hoz, ki ve té sé hez
szük sé ges, a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le tén levõ in gat la -
nok in gat lan-nyil ván tar tá si ada ta i nak, a tény le ges in gat -
lan tu laj don nal és hasz ná lat tal össze füg gõ té nyek meg ál la -
pí tá sá ról.

A (4) be kez dés ki mond ja, hogy a köz cé lú ér de kelt sé gi
hoz zá já ru lást éven te kell meg ál la pí ta ni, il le tõ leg ki vet ni.
A be fi ze tés ha tár ide jét – a köz fel adat el lá tá sá nak üte me zé -
sé re – az ah hoz ren del ke zés re álló egyéb pénz esz kö zök
fel hasz ná lá sá ra is fi gye lem mel – egy összeg ben vagy
éven te több rész let ben úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az fe -
dez ze a köz cé lú ví zi mun kák meg va ló sí tá sá nak, a ví zi lé te -
sít mé nyek meg épí té sé nek költ sé ge it.

Az Ét. 28.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás csak 
a fen ti ke re tek kö zött, a Vt. sza bá lya i ra te kin tet tel ér tel -
mez he tõ a ví zi lé te sít mé nyek re, ezek kö zött a csa tor ná ra. A 
csa tor na mint ví zi lé te sít mény meg va ló sí tá sa, bõ ví té se,
mû köd te té se és fenn tar tá sa kö ré ben az ér de kel tek a költ sé -

ge ket a Vt. 8.  § (2) és (3) be kez dé se alap ján kö te le sek vi -
sel ni a Vt.-ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot -
ta, hogy a he lyi köz ha ta lom gya kor lá sá ba be le tar to zik az
is, hogy a he lyi ön kor mány zat olyan tár sa dal mi vi szo nyo -
kat sza bá lyoz zon a la kos ság ér de kei vé del mé ben, ame lye -
ket ma ga sabb szin tû jog sza bály még nem sza bá lyo zott.
[Pél dá ul: 23/2000. (VI. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
134, 136.]

Az Ör. 1., 2., 3. és 4.  §-a a csa tor na-köz mû re mint ví zi -
köz mû re vo nat ko zó ré szé ben azon ban ma ga sabb szin tû
jog sza bály ban, a Vt.-ben sza bá lyo zott tár sa dal mi vi szonyt
ren dez.

Meg ál la pít ha tó ugyan is, hogy a víz gaz dál ko dás sza bá -
lya it, a ví zi lé te sít mé nyek, ví zi mun kák lé te sí té se költ sé ge i -
nek vi se lé sét, ki ve té sét stb. a Vt.; a köz cé lú ér de kelt sé gi
hoz zá já ru lás sal kap cso la tos sza bá lyo kat pe dig az R. tar tal -
maz za.

Az Ör. 1., 2., 3. és 4.  §-a el len té tes a Vt. 8.  § (2)–(3) be -
kez dé se i vel, va la mint az R. 24.  § (1), (3)–(4) be kez dé sé -
ben fog lal tak kal, to váb bá az R. 25.  §-ával, ezért sér ti az
Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét. [Az Al kot mány bí ró ság 
ha son ló an dön tött a 12/2002. (III. 20.) AB ha tá ro zat tal le -
zárt ügy ben, ABH 2002, 487.]

2. Az Ör. nem csak az Ét. 28.  § (2) be kez dé sé re hi vat ko -
zik, mint amely sza bály alap ján a ren de le tet ki ad ták, ha -
nem az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 10.  §-ára is. Az Áht. 10.  §
(1) be kez dé se sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû -
kö dõ, il let ve jö ve de lem mel, be vé tel lel, va gyon nal ren del -
ke zõ jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve zet, to váb bá a jö ve de lem mel, be vé tel lel vagy va -
gyon nal ren del ke zõ bel föl di vagy kül föl di ter mé sze tes
sze mély kö te lez he tõ arra, hogy be fi ze té se i vel hoz zá já rul -
jon az ál lam ház tar tás al rend sze re i nek költ ség ve té se i bõl
el lá tan dó fel ada tok hoz.

A (2) be kez dés ki mond ja, hogy a fi ze té si kö te le zett ség
el sõ sor ban adó, il le ték, já ru lék, hoz zá já ru lás, bír ság vagy
díj for má já ban ír ha tó elõ.

A (3) be kez dés úgy szól, hogy fi ze té si kö te le zett sé get
elõ ír ni, a fi ze tés re kö te le zet tek kö rét, a fi ze té si kö te le zett -
ség mér té két, a ked vez mé nyek, men tes sé gek kö rét és mér -
té két, to váb bá elõ leg fi ze té si kö te le zett sé get meg ál la pí ta ni
– a díj és a bír ság ki vé te lé vel – csak tör vény ben, il let ve tör -
vény fel ha tal ma zá sa alap ján ön kor mány za ti ren de let ben
le het.

Az Áht. 10.  §-a az Al kot mány 70/I.  §-a alap ján a köz ter -
hek hez való hoz zá já ru lás ról szól. Eb ben a kör ben az a tör -
vény, amely ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az ön kor -
mány zat fi ze té si kö te le zett sé get ír hat elõ, a he lyi adók ról
 szóló 1990. évi C. tör vény (a továb biak ban: Hatv.).
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A Hatv. nem te szi le he tõ vé, hogy az ön kor mány zat csa -
torna-közmû be ru há zás hoz kap cso ló dó köz mû ve sí té si
hoz zá já ru lás ról ren del kez zen az Ör.-ben ír tak sze rint. Az
Ör.-t az ön kor mány zat az Áht. 10.  §-a alap ján sem ad hat ta
vol na ki.

3. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze -
rint, ha az in dít vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy an nak
egy ré szét az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ -
nek mi nõ sí ti és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi al -
kot má nyi ren del ke zé sek eset le ges sé rel mét – a már meg -
sem mi sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés sel össze füg gés ben –
ér dem ben nem vizs gál ja. [44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, 
ABH 1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 
1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 
361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
193, 200.].

Mi vel az Al kot mány bí ró ság az Ör.-t az Al kot mány
44/A.  § (2) be kez dé sé be üt kö zõ nek mi nõ sí tet te, ezért az
Ör.-nek az Al kot mány jog ál lam ra vo nat ko zó ren del ke zé -
sé vel, a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé vel való el len té tét és a
jog or vos lat hoz való jog sé rel mét nem vizs gál ta.

4. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 42.  §-ában fog lalt 
ren del ke zés alap ján az Al kot mány bí ró ság ál tal meg sem -
mi sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés ál ta lá nos sza bály ként a
ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap ján vesz ti ha tá lyát. Az Abtv.
43.  § (4) be kez dé se azon ban le he tõ sé get ad arra, hogy az
Al kot mány bí ró ság et tõl el té rõ en ha tá roz za meg az alkot -
mány elle nes jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zé sét, ha ezt a 
jog biz ton ság vagy az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen
fon tos ér de ke in do kol ja. A je len ügy kö rül mé nye it az
 Alkotmánybíróság úgy ítél te meg, hogy a jog biz ton ság kö -
ve tel mé nye és az érin tett sze mé lyek jo ga i nak vé del me a
ren de let – hatályba lépésének idõ pont já ra – vissza ha tó ha -
tá lyú meg sem mi sí té sét in do kol ja.

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

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 278/B/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1068/2006. (VII. 13.) Korm.

határozata

a Kormány kabinetjeirõl

1. a) A Kor mány gaz da sá gi, költ ség ve té si kér dé sek vé -
le mé nye zé sé re, ille tõ leg gaz da sá gi, költ ség ve té si dönté -
seinek elõ ké szí té sé re Gaz da sá gi Ka bi ne tet lé te sít. A Gaz -
da sá gi Ka bi net meg tár gyal ja a Kor mány szá má ra ké szí tett
gaz da sá gi tár gyú, va la mint költ ség ve té si kö te le zett ség vál -
la lást, ille tõ leg a fo lyó évi költ ség ve tés tõl el té rést ered mé -
nye zõ elõ ter jesz téseket.

Ha a Gaz da sá gi Ka bi net vé le mé nyét, ál lás fog la lá sát
igény lõ elõ ter jesz tést a Kor mány to váb bi elõ ké szí tés re, át -
dol go zás ra vagy ki egé szí tés re vissza ad ta, azt a Gaz da sá gi
Ka bi net nek ismételten meg kell tárgyalni.

b) A Gaz da sá gi Ka bi net
– ve ze tõ je:

a pénz ügy mi nisz ter;
– tag jai:

a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter,
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter,
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter,
a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos;

– ál lan dó meg hí vot tak:
a nem ka bi net tag mi nisz te rek,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke,
a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke,
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív irá -

nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos.
c) A Gaz da sá gi Ka bi net mû kö dé si fel té te le i rõl, va la -

mint tit kár sá gi és ügy vi te li fel ada ta i nak el lá tá sá ról a Pénz -
ügy mi nisz té ri um gon dos ko dik.

2. a) A Kor mány a nem zet biz ton ság gal kap cso la tos fel -
ada ta i nak össze han go lá sá ra, az ál lam és köz biz ton ság vé -
del mé vel össze füg gõ dön té se i nek elõ ké szí té sé re, va la mint 
e tárgy kö rök ben a kor mány za ti in téz ke dést igény lõ ak tu á -
lis kér dé sek meg vi ta tá sá ra és meg ol dá suk elõ se gí té sé re
Nem zet biz ton sá gi Ka bi ne tet létesít.

b) A Nem zet biz ton sá gi Ka bi net
– ve ze tõ je:

a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter;
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– tag jai:
a hon vé del mi mi nisz ter,
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,
a kül ügy mi nisz ter;

– ál lan dó meg hí vott:
a Pénz ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká ra.

c) A Nem zet biz ton sá gi Ka bi net mû kö dé si fel té te le i rõl,
va la mint tit kár sá gi és ügy vi te li fel ada ta i nak el lá tá sá ról a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal gon dos ko dik.

3. a) A Kor mány a tár sa da lom po li ti kai szem pont ból
nagy fon tos sá gú kér dé sek elõ ze tes meg vi ta tá sá ra, a kor -
mány za ti ke ze lé sük höz szük sé ges in téz ke dé sek meg ha tá -
ro zá sá ra, tár sa da lom po li ti kai je len tõ sé gû, ille tõ leg tár sa -
da lom po li ti kai kö vet kez mé nyek kel járó dön té se i nek elõ -
ké szí té sé re, va la mint az össz kor mány za ti mun ka és dön -
tés-elõ ké szí tés ho ri zon tá lis ko or di ná ci ó já nak ja ví tá sá ra
Tár sa da lom po li ti kai Ka bi ne tet lé te sít. A Tár sa da lom po li -
ti kai Ka bi net fel adat kö re a mi nisz te rek és más dön tés-elõ -
ké szí tõ vagy dön tés ho zó szer vek fel adat- és ha tás kö rét
nem érinti.

b) A Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net

– ve ze tõ je:

a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter;

– tag jai:

az egész ség ügyi mi nisz ter,

a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter,

az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter,

az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,

a pénz ügy mi nisz ter,

az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív irá -
nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos,

a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos.

A je len tõ sebb hosszú távú tár sa da lom po li ti kai kér dé sek 
meg vi ta tá sá ra a Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net ve ze tõ je
meg hív ja a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö két.

c) A Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net mû kö dé si fel té te le i -
rõl, va la mint tit kár sá gi és ügy vi te li fel ada ta i nak el lá tá sá ról 
a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um gon dos ko dik.

4. A Gaz da sá gi Ka bi net, a Nem zet biz ton sá gi Ka bi net,
va la mint a Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net (a továb biak ban
együtt: Ka bi net) ülé sén

a) a mi nisz tert az ál lam tit kár,
b) az ál la mi szerv ve ze tõ jét a tiszt sé ge sze rin ti helyet -

tese
he lyet te sít he ti.

5. A Ka bi net ülé sén a ve ze tõn, a ta go kon és az ál lan dó
meg hí vot ta kon kí vül más sze mély csak a Ka bi net ve ze tõ -
jé nek en ge dé lyé vel ve het részt.

6. A Ka bi net ülé sé re meg kell hív ni azt a mi nisz tert,
kor mány biz tost, ille tõ leg azon kor mány hi va tal ve ze tõ jét,
aki nek fel adat kö rét a tár gyalt na pi rend érin ti. A Ka bi net
ve ze tõ je az ülés re meg hív hat ja azt, aki nek je len lé tét a na -
pi rend tár gya lá sá nál in do kolt nak tart ja. Az ál lan dó és ese ti 
meg hí vot tak az ülé sen ta nács ko zá si jog gal vesz nek részt.

7. A Ka bi net a dön tés-elõ ké szí tés ke re té ben az elõ ter -
jesz tést át dol go zás ra vissza ad ja, to váb bi egyez te tés re utal -
ja, va la mint meg ha tá roz za az elõ ké szí tés sel össze füg gõ
fel ada to kat; e dön té se a Ka bi net tag ja i ra – ide ért ve a Ka bi -
net ve ze tõ jét is – kö te le zõ.

8. A Ka bi net az ál ta la tár gyalt elõ ter jesz tések kap csán
ál lást fog lal az ügyek ér de mé ben, en nek ke re té ben a Kor -
mány ré szé re vé le ményt nyil vá nít, ille tõ leg dön té si ja vas -
la tot tesz.

9. A Ka bi net az ál lás fog la lá sa it szó több ség gel hoz za.
Az ál lás fog la lást a vita után a Ka bi net ve ze tõ je mond ja ki.

10. A Ka bi net ülé sé rõl az ál lás fog la lás lé nye gét is tar -
tal ma zó em lé kez te tõ ké szül. Az em lé kez te tõ ben – dön tés -
re al kal mas mó don – be kell épí te ni az eset le ges el len vé le -
ményt és annak indokolását is.

11. A Ka bi net ve ze tõ je a Ka bi net ál lás fog la lá sá ról, va -
la mint az az zal kap cso la tos el len vé le mény rõl a Kor mány
ülésén beszámol.

12. A Ka bi net az ügy rend jét az e ha tá ro zat ban fog lal -
tak, va la mint a Kor mány ügy rend jé nek ala pul vé te lé vel
maga ál la pít ja meg, a mû kö dé sé vel össze füg gõ tit kár sá gi
és ügy vi te li fel ada to kat – a Ka bi net ve ze tõ je ál tal meg bí -
zott – tit kár lát ja el.

13. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg a Kor mány ka bi net je i rõl  szóló 1107/2002.
(VI. 18.) Korm. ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
1043/2003. (V. 19.) Korm. ha tá ro zat, az 1038/2004.
(IV. 27.) Korm. ha tá ro zat, az 1059/2004. (VI. 12.) Korm.
ha tá ro zat 1. és 3. pont ja, az 1113/2004. (X. 30.) Korm. ha -
tá ro zat, az 1130/2004. (XII. 1.) Korm. ha tá ro zat, az
1022/2005. (III. 10.) Korm. ha tá ro zat és az 1081/2005.
(VII. 27.) Korm. ha tá ro zat 1. pont ja ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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A Kormány
1069/2006. (VII. 13.) Korm.

határozata

a kormányzati (köz)alapítványok felülvizsgálatáról

A Kor mány – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló T/233. szá mú tör vényjavaslatban (a továb -
biak ban: tv. ja vas lat) fog lal tak ra is te kin tet tel – a kö vet ke -
zõ ha tá ro za tot hoz ta:

1. Meg kell vizs gál ni, hogy a Kor mány ál tal lét re ho zott 
köz ala pít vá nyok és a Kor mány, a mi nisz té ri u mok (mi nisz -
te rek) vagy or szá gos ha tás kö rû szer vek (ve ze tõi) ál tal ön -
ál ló an vagy a fel so rol tak bár me lyi ké vel kö zö sen 1994. ja -
nu ár 1-je elõtt ala pí tott, és je len leg is eb ben a for má ban
mû kö dõ ala pít vá nyok meg szün te té se in do kolt-e, arra mi -
lyen fel té te lek mel lett van le he tõ ség (a köz fel adat el lá tá sá -
nak mód ja, il let ve szer ve ze ti for má ja). Ha a meg szün te tés
nem in do kolt, en nek oka i ra, il let ve a meg szün te tés mel lõ -
zé sé re kell ja vas la tot tenni.

2. A vizs gá lat so rán fel kell tár ni, hogy a köz ala pít vá -
nyok, il let ve ala pít vá nyok mi lyen ön ál ló jogi sze mé lyi ség -
gel ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség gel ren del kez nek, fenn -
tar ta nak-e, il let ve mû köd tet nek-e ön ál ló jogi sze mé lyi ség -
gel ren del ke zõ in téz ményt. A Kor mány szá má ra ké szí ten -
dõ elõ ter jesz tésben ki kell tér ni arra, hogy az ilyen in téz -
mény to váb bi mû köd te té se mi lyen fel té te lek mel lett le het -
sé ges, il let ve az egy ál ta lán szük sé ges-e.

3. Az elõ ter jesz tésben szá mot kell adni az ál lam ház tar -
tá son kí vü li ala pí tó val kö zö sen lét re ho zott ala pít vá nyok -
ról is, e kör ben kez de mé nyez ni kell a társ ala pí tók nál az
ala pít vány meg szün te té sé nek a tv. ja vas lat el fo ga dá sá val
biz to sí tott új for má ját. En nek si ker te len sé ge ese tén pe dig
az er rõl való tá jé koz ta tás mel lett meg fon to lás tár gyá vá
kell ten ni ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve zet nek az ala pí tói
jo gok gya kor lá sá ra való ki je lö lé sét.

Fe le lõs: a ko or di ná ci ó ért:
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és
a pénz ügy mi nisz ter
a fe lül vizs gá la tért és ja vas lat 
ki dol go zá sá ért:
a kor mány za ti fe le lõs ként ki je lölt 
 mi nisz ter (or szá gos ha tás kö rû szerv 
 ve ze tõ je), il let ve 
az ala pít vány ala pí tó já nak mi nõ sü lõ 
 (ab ban ré szes) mi nisz ter (or szá gos ha tás-
 kö rû szerv ve ze tõ je)

Ha tár idõ: a fe lül vizs gá lat meg kez dé sé re:
azon nal

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
44/2006. (VII. 13.) ME

határozata

fõiskolai rektor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér tés ben tett elõ -
ter jesz té sé re – 

a Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko lán

dr. Ivá nyi Gá bor fõ is ko lai ta nárt – 2006. jú li us 1-jé tõl
ha tá ro zat lan idõ tar tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val 

meg bí zom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A pénzügyminiszter
k ö z l e m é n y e

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levõ helyi
önkormányzatok 2006. évi I. ütemû támogatásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: költ ség ve té si
tör vény) 6. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja alap ján az ön hi -
bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet ben levõ he lyi ön kor -
mány za tok 2006. évi I. ütem ben tá mo ga tás ban ré sze sül -
nek. A tá mo ga tás meg ha tá ro zá sa kor a 2005. évi jö ve de -
lemdif fe ren ci á ló dás mér sék lé se el szá mo lá sá nak egyen le -
gé bõl az ön kor mány za tot meg il le tõ összeg – a költ ség ve -
té si tör vény 6. szá mú mel lék let 1.4.3. pont ja alap ján –
a Pénz ügy mi nisz té ri um fe lül vizs gá la ta so rán figye lembe -
vételre ke rült.

1. Az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ön kor mány za tok
együt tes tá mo ga tá sa 27 586 240 ezer fo rint.

2. A 2. szá mú mel lék let sze rin ti ön kor mány za tok tá mo -
ga tá si igé nyé nek el is me ré sé re a tör vény sze rint nincs le he -
tõ ség.

A tá mo ga tá sok tör vény sze rin ti át uta lá sa – az elõ le gek
el szá mo lá sát figye lembe véve – 2006. jú li us hó nap tól kez -
dõ dõ en a net tó fi nan szí ro zás ke re té ben tör té nik.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

1. számú melléklet

Támogatásban részesülõ önkormányzatok

Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

Ba ra nya me gye

 1. Aba li get 10 439
 2. Áta 3 198
 3. Bak sa 2 741
 4. Ba ra nya je nõ 19 336
 5. Be sen ce 2 470
 6. Bo gád mind szent 18 526
 7. Bog dá sa 6 779
 8. Csá nyosz ró 9 431
 9. Di ós visz ló 28 829
10. Drá va cse pely 2 779
11. Drá va fok 13 197
12. Drá va i vá nyi 5 379

Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

13. Drá va szer da hely 1 300
14. Drá vasz tá ra 19 387
15. Ege rág 13 573
16. Gil ván fa 9 058
17. Göd re 9 962
18. Hegy szent már ton 16 023
19. Het ve hely 18 939
20. Ipacs fa 224
21. Iván battyán 3 536
22. Ká kics 5 510
23. Kem se 2 378
24. Kis asszony fa 1 832
25. Kis dér 1 692
26. Kis he rend 1 462
27. Kis ta pol ca 72
28. Kis tót fa lu 6 397
29. Li get 12 544
30. Lú zsok 3 378
31. Ma gyar bóly 10 102
32. Ma gyar lu ka fa 3 866
33. Ma gyar mecs ke 315
34. Ma gyar te lek 5 289
35. Mar kóc 243
36. Ma ró csa 4 714
37. Matty 4 047
38. Már fa 2 628
39. Má rok 9 055
40. Me zõd 4 639
41. Nagy csány 4 442
42. Nagy nyá rád 7 714
43. Oko rág 7 054
44. Okor völgy 1 938
45. Old 292
46. Ócsárd 12 061
47. Ózd fa lu 5 654
48. Palé 915
49. Pal ko nya 4 310
50. Pis kó 749
51. Rád fal va 5 429
52. Re ge nye 2 267
53. Sásd 71 096
54. Sellye 77 654
55. Sik lós nagy fa lu 9 190
56. So mogy hárs ágy 17 071
57. Só sver ti ke 10 643
58. Sza va 3 620
59. Szent ka ta lin 1 280
60. Szent lász ló 7 194
61. Szent lõ rinc 67 705
62. Szõ ke 599
63. Szõ kéd 639
64. Té seny 614
65. Var ga 2 113
66. Vá sá ros béc 3 568
67. Vázs nok 2 389
68. Ve lény 2 669
69. Ver send 21 810
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Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

70. Vil lány kö vesd 3 652
 71. Vo kány 33 631
 72. Za lá ta 8 142

Ba ra nya me gye össze sen: 693 373

Bács-Kis kun me gye

 73. Ágas egy há za 6 559
 74. Baja 171 606
 75. Ba lo ta szál lás 3 613
 76. Bács bo kod 15 586
 77. Bács bor sód 2 543
 78. Bácsszõ lõs 4 476
 79. Bát mo nos tor 15 351
 80. Bo ro ta 19 995
 81. Csá voly 28 457
 82. Csi ké ria 9 794
 83. Csó lyos pá los 2 716
 84. Du na egy há za 20 733
 85. Du na fal va 16 886
 86. Du na szent be ne dek 854
 87. Fok tõ 11 744
 88. Fü löp há za 24 595
 89. Gát ér 24 827
 90. Gé der lak 13 965
 91. Har ka kö töny 56 088
 92. Im re hegy 28 244
 93. Izsák 35 658
 94. Ka lo csa 214 371
 95. Kas kan tyú 19 749
 96. Ké les ha lom 10 184
 97. Kis kõ rös 74 241
 98. Kis szál lás 28 910
 99. Köm pöc 6 927
100. Ku na dacs 19 335
101. Kun ba ja 67 868
102. Kun ba racs 10 386
103. Kun pe szér 11 248
104. Mát étel ke 4 114
105. Or das 8 825
106. Pir tó 6 413
107. Rém 5 073
108. Szak már 9 145
109. Ta ta há za 38 883
110. Ti sza al pár 10 994
111. Ti sza ug 4 314
112. Uszód 25 828
113. Új te lek 4 014

Bács-Kis kun me gye össze sen: 1 095 112

Bé kés me gye

114. Al más ka ma rás 29 971
115. Bat to nya 102 991
116. Bé kés sám son 30 824
117. Bé késszen tand rás 29 099

Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

118. Bél me gyer 24 989
119. Bi ha rug ra 41 225
120. Bu csa 23 507
121. Csa ba csûd 44 937
122. Csa ná da pá ca 38 852
123. Do boz 25 487
124. Domb egy ház 26 939
125. Domb ira tos 28 172
126. Geszt 17 255
127. Hu nya 9 395
128. Kar dos 11 777
129. Ke ver mes 15 177
130. Két egy há za 21 482
131. Két sop rony 17 221
132. Kis domb egy ház 3 719
133. Kö rös nagy har sány 19 234
134. Kö rös új fa lu 15 651
135. Köt egyán 14 876
136. Kun ágo ta 9 200
137. Lõ kös há za 19 563
138. Ma gyar domb egy ház 6 143
139. Med gyes bo dzás 31 598
140. Me zõ gyán 27 590
141. Me zõ he gyes 64 619
142. Méh ke rék 7 907
143. Okány 30 582
144. Pusz ta ott la ka 27 107
145. Sar kad ke reszt úr 49 266
146. Sza bad kí gyós 15 871
147. Tar hos 12 674
148. Te lek ge ren dás 3 383
149. Tót kom lós 60 692
150. Új sza lon ta 630
151. Zsa dány 16 400

Bé kés me gye össze sen: 976 005

     Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

152. Bor sod me gyei ön kor mány zat 792 978
153. Aba új lak 1 608
154. Aba új szol nok 1 144
155. Aba új vár 7 024
156. Abod 4 282
157. Agg te lek 16 221
158. Alacs ka 13 049
159. Al só be rec ki 35 524
160. Al só gagy 2 470
161. Al só szu ha 1 655
162. Al só va dász 13 253
163. Arló 30 928
164. Ar nót 9 521
165. Árok tõ 12 438
166. Bak ta kék 15 548
167. Be ret 4 629
168. Ber zék 6 503
169. Bod rog ha lom 21 154
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Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

170. Bod rog ke resz túr 34 383
171. Bod rog kis fa lud 29 390
172. Bod ro go la szi 11 734
173. Bor sod geszt 9 005
174. Bor sod ná dasd 62 065
175. Bor sod szent györgy 20 514
176. Bód va len ke 4 640
177. Bózs va 552
178. Bükk ara nyos 16 004
179. Bükk mo gyo rósd 2 274
180. Bükk szent ke reszt 16 156
181. Bükk zsérc 14 576
182. Ci gánd 27 388
183. Cse nyé te 8 814
184. Cse rép fa lu 8 585
185. Cse rép vár al ja 7 232
186. Cser nely 28 451
187. Cso bád 16 407
188. Cso baj 10 862
189. Csok va o mány 15 913
190. Da mak 4 932
191. De tek 3 235
192. Dé des ta pol csány 20 579
193. Do ma há za 3 467
194. Ede lény 91 505
195. Eger lö võ 2 771
196. Emõd 84 764
197. Encs 44 777
198. Er dõ bé nye 9 227
199. Er dõ hor vá ti 33 331
200. Éger szög 3 506
201. Fan csal 2 074
202. Far kas lyuk 8 525
203. Fel sõ be rec ki 12 298
204. Fel sõ dob sza 16 671
205. Fel sõ gagy 3 528
206. Fel sõ te le kes 15 637
207. Fel sõ va dász 6 550
208. Fil ke há za 3 477
209. For ró 19 381
210. Fü zér 30 746
211. Fü zér kom lós 12 340
212. Fü zér rad vány 4 458
213. Gad na 355
214. Gagy bá tor 4 145
215. Gagy ven dé gi 1 827
216. Ga rad na 3 716
217. Ge lej 7 867
218. Go lop 11 286
219. Gö mör szõ lõs 2 789
220. Gönc 52 450
221. Gönc rusz ka 18 935
222. György tar ló 15 015
223. Hal maj 19 882
224. Há rom hu ta 5 522
225. Hegy meg 1 803
226. Hej ce 9 728

Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

227. He jõ bá ba 6 913
228. He jõ pa pi 14 407
229. Her ceg kút 12 750
230. Her nád pet ri 1 447
231. Her nád szur dok 3 711
232. Her nád vé cse 6 170
233. Hi das né me ti 23 263
234. Híd vé gar dó 23 298
235. Hol ló há za 21 498
236. Iro ta 767
237. Izsó fal va 25 871
238. Jár dán há za 22 166
239. Kar csa 26 303
240. Ka ros 3 988
241. Ka zinc bar ci ka 108 470
242. Kesz nyé ten 5 498
243. Kis gyõr 15 098
244. Kis hu ta 8 761
245. Kis ki nizs 3 171
246. Kis si ká tor 179
247. Kis to kaj 27 421
248. Kom lós ka 10 717
249. Kon dó 7 451
250. Ko vács vá gás 3 351
251. Kö röm 4 828
252. Krasz nok vaj da 15 590
253. Kupa 1 522
254. Ku ri tyán 19 901
255. Lak 18 712
256. Lá ca csé ke 706
257. Lád be se nyõ 3 234
258. Le gyes bé nye 56 204
259. Léh 2 757
260. Mak kos hoty ka 40 684
261. Mar to nyi 5 065
262. Mád 46 948
263. Má lyin ka 13 311
264. Me zõ csát 41 088
265. Me zõ kö vesd 169 551
266. Me zõ nagy mi hály 11 331
267. Me zõ nyá rád 7 394
268. Me zõ zom bor 5 926
269. Mi kó há za 13 221
270. Mis kolc 471 464
271. Mo nok 22 066
272. Mú csony 8 017
273. Nagy csécs 3 305
274. Nagy hu ta 1 801
275. Nagy roz vágy 35 938
276. Ne ké zseny 16 545
277. Né gyes 1 041
278. Nyí ri 128
279. Nyom ár 2 161
280. Olasz lisz ka 27 467
281. Or mos bá nya 19 377
282. Ózd 281 267
283. Pam lény 2 028
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Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

284. Pá cin 10 278
285. Pál há za 40 460
286. Pere 4 480
287. Per ku pa 7 371
288. Pusz ta fa lu 5 416
289. Pusz ta rad vány 4 213
290. Put nok 91 942
291. Ra gály 4 842
292. Ra ka ca 21 840
293. Rá sony sáp be rencs 3 005
294. Rát ka 20 020
295. Ré pás hu ta 21 046
296. Rév le ány vár 13 307
297. Ri cse 38 360
298. Ru da bá nya 25 431
299. Ru dolf te lep 28 294
300. Sa jó híd vég 9 525
301. Sa jó pál fa la 633
302. Sa jó pet ri 17 486
303. Sa jó püs pö ki 748
304. Sa jó se nye 2 308
305. Sa jó szent pé ter 99 553
306. Sa jó ve lezd 13 981
307. Sá ra zsa dány 4 977
308. Sá ros pa tak 168 097
309. Sáta 31 305
310. Sá to ral ja új hely 146 195
311. Sem jén 1 683
312. Sza ká csi 3 058
313. Sza la szend 14 641
314. Sza lon na 9 207
315. Szász fa 4 641
316. Sze gi 5 215
317. Sze gi long 9 770
318. Sze me re 11 508
319. Szend rõ 36 533
320. Szo mo lya 24 572
321. Szög li get 8 747
322. Szõ lõ sar dó 3 060
323. Szu ha fõ 5 401
324. Szu ha kál ló 12 353
325. Szu hogy 28 167
326. Tak ta ke néz 2 317
327. Tard 13 010
328. Tar do na 35 209
329. Tállya 44 135
330. Tel ki bá nya 7 668
331. Ti bold da róc 25 505
332. Ti sza bá bol na 7 638
333. Ti sza ke szi 13 928
334. Ti sza la dány 26 708
335. Ti sza tar ján 11 734
336. To kaj 165 534
337. Tolcs va 29 030
338. To mor 7 676
339. Tor na ná das ka 3 336
340. Tor na szent ja kab 7 171

Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

341. Trizs 3 969
342. Up pony 8 226
343. Új csa ná los 14 107
344. Vaj dács ka 15 364
345. Vá mos új fa lu 21 441
346. Vil mány 32 439
347. Viss 10 533
348. Visz ló 390
349. Vi zsoly 27 528
350. Zal kod 915
351. Zá dor fal va 7 057
352. Zu bogy 18 852
353. Zsuj ta 1 568

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
 össze sen: 5 257 877

Csong rád me gye

354. Amb róz fal va 12 685
355. Apát fal va 30 993
356. Ár pád ha lom 12 992
357. Ásott ha lom 11 557
358. Baks 7 396
359. Csa ná dal ber ti 14 784
360. Csa nád pa lo ta 38 738
361. Csany te lek 27 455
362. De re kegy ház 16 053
363. Deszk 31 532
364. Dóc 20 423
365. Eper jes 22 112
366. Fá bi án se bes tyén 65 355
367. Fel gyõ 29 572
368. Fe renc szál lás 4 348
369. Föl de ák 57 042
370. Ki rály he gyes 20 909
371. Ki szom bor 3 381
372. Klá ra fal va 12 645
373. Kü bek há za 7 384
374. Ma gyar csa nád 39 693
375. Ma ros le le 23 107
376. Mind szent 62 086
377. Nagy ér 10 848
378. Nagy tõ ke 9 901
379. Ó föl de ák 2 968
380. Ó pusz ta szer 18 425
381. Öt tö mös 43 067
382. Pit va ros 53 673
383. Pusz ta mér ges 55 257
384. Pusz ta szer 23 581
385. Rösz ke 39 431
386. Ru zsa 22 428
387. Szeg vár 38 282
388. Szék ku tas 29 277
389. Ti sza szi get 32 282
390. Tö mör kény 47 271
391. Új szen ti ván 28 520
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Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

392. Ül lés 27 020
393. Zá kány szék 22 609

Csong rád me gye össze sen: 1 077 082

Fej ér me gye

394. Al só szen ti ván 18 524
395. Ba kony cser nye 17 275
396. Csõsz 14 432
397. Enying 66 465
398. Han tos 19 271
399. Igar 4 042
400. Ká loz 32 775
401. Kis láng 13 667
402. Me zõ ko má rom 19 398
403. Nagy ka rá csony 15 000
404. Nagy lók 6 719
405. Pá kozd 21 174
406. Sza bad híd vég 5 015
407. Tor das 19 133
408. Ver eb 25 243
409. Vér tes bog lár 15 238

Fej ér me gye össze sen: 313 371

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

410. Agya gosszer gény 21 020
411. Ba kony szent lász ló 11 638
412. Bar bacs 5 508
413. Be ze nye 10 370
414. Bo gyosz ló 9 281
415. Bõ sár kány 19 482
416. Dar nó zse li 22 636
417. Du na re me te 4 546
418. Du na szeg 11 321
419. Du na szent pál 4 154
420. Du na szi get 34 435
421. Egyed 6 255
422. Ene se 30 156
423. Fa rád 2 731
424. Fe hér tó 2 581
425. Fer tõd 69 069
426. Gö nyû 22 135
427. Gyö mö re 19 703
428. Gyõr ság 23 513
429. Gyõr sö vény ház 25 776
430. Hé der vár 21 854
431. Hi mod 2 820
432. Ka pu vár 104 188
433. Kim le 3 608
434. Kis ba bot 626
435. Kis bajcs 13 129
436. Kis bo dak 1 023
437. Lé bény 16 084
438. Mar ko ta bö dö ge 3 592
439. Me csér 10 870

Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

440. Me zõ örs 13 614
441. Mó ri chi da 14 334
442. Nagy bajcs 10 572
443. Nagy lózs 7 000
444. Osli 30 613
445. Pan non hal ma 56 540
446. Páli 2 553
447. Páz mánd fa lu 8 573
448. Pér 24 507
449. Püs ki 10 822
450. Rá ba csa nak 17 709
451. Rá ba csé csény 2 606
452. Rá ba ke cöl 31 726
453. Rá ba por dány 9 060
454. Rá ba szen tand rás 3 050
455. Rá ba szent mi hály 5 168
456. Rá ba ta má si 4 785
457. Ra vazd 11 714
458. Rép ce vis 7 051
459. So ko ró pát ka 13 605
460. Szár föld 13 159
461. Sze re cseny 9 938
462. Szil sár kány 13 235
463. Táp 8 849
464. Tár nok ré ti 2 700
465. Té nyõ 13 447
466. Und 10 877
467. Új ró na fõ 6 000
468. Vár ba log 6 000
469. Vesz kény 1 388
470. Vit nyéd 28 877

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
 össze sen: 934 176

Haj dú-Bi har me gye

471. Ál mosd 62 684
472. Ba ga mér 16 282
473. Ba kon szeg 42 009
474. Bá ránd 51 512
475. Bedõ 20 564
476. Be rek bö ször mény 41 152
477. Be rettyó új fa lu 160 187
478. Bi har dancs há za 1 038
479. Bi har ke resz tes 70 083
480. Bi har nagy ba jom 46 382
481. Bi har tor da 34 769
482. Bojt 27 440
483. Csök mõ 50 889
484. Dar vas 4 367
485. De recs ke 62 883
486. Egyek 25 908
487. Esz tár 30 363
488. Föl des 25 854
489. Fur ta 28 372
490. Fü löp 26 164
491. Gá bor ján 38 660
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Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

492. Gör be há za 37 820
493. Haj dú ba gos 55 476
494. Haj dú sám son 102 683
495. Haj dú szo vát 60 351
496. Hen ci da 13 637
497. Hor to bágy 12 927
498. Hosszú pá lyi 80 873
499. Kis mar ja 34 237
500. Ko kad 17 855
501. Ko má di 35 971
502. Ko nyár 8 191
503. Kö rös sza kál 51 122
504. Kör összeg apá ti 41 337
505. Lé ta vér tes 69 725
506. Ma gyar ho mo rog 28 609
507. Me zõ pe terd 7 865
508. Me zõ sas 35 579
509. Mi ke pércs 19 368
510. Mo nos tor pá lyi 27 718
511. Nagy ke re ki 37 508
512. Nagy rá bé 32 259
513. Nád ud var 29 960
514. Nyír adony 53 211
515. Nyír már ton fal va 12 448
516. Po csaj 55 106
517. Püs pök la dány 115 305
518. Sáp 22 273
519. Sár rét ud va ri 53 757
520. Szent pé ter szeg 46 389
521. Sze rep 27 390
522. Tég lás 28 431
523. Tépe 35 261
524. Ti sza cse ge 63 244
525. Ti sza gyu la há za 18 157
526. Told 9 693
527. Úji ráz 11 505
528. Új lé ta 38 430
529. Új szent mar gi ta 19 747
530. Új ti kos 19 596
531. Vá mos pércs 68 659
532. Ván csod 18 653
533. Zsá ka 16 578

Haj dú-Bi har me gye össze sen: 2 442 466

He ves me gye

534. He ves me gyei ön kor mány zat 30 042
535. Al deb rõ 19 467
536. An dor nak tá lya 1 490
537. At kár 27 278
538. Ba la ton 13 247
539. Be köl ce 13 275
540. Be se nyõ te lek 19 691
541. Bé la pát fal va 26 119
542. Bo co nád 14 752
543. Dor mánd 7 841
544. Eger szó lát 19 174

Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

545. Er dõ kö vesd 12 893
546. Fel deb rõ 16 176
547. Fü ze sa bony 17 923
548. Gyön gyös ha lász 4 939
549. Gyön gyös tar ján 2 721
550. He ves 45 203
551. He ves ve ze kény 3 834
552. Is ten me ze je 15 447
553. Ivád 8 532
554. Kis fü zes 458
555. Kis ná na 9 471
556. Komp olt 19 246
557. Ká pol na 7 577
558. Me zõ tár kány 21 275
559. Mi kó fal va 9 317
560. Mát ra bal la 18 810
561. Nagy kö ké nyes 10 454
562. Nagy vis nyó 3 097
563. Nagy út 15 255
564. Po rosz ló 44 255
565. Pé ter vá sá ra 18 961
566. Recsk 5 673
567. Sa rud 17 490
568. Szent do mon kos 4 341
569. Szü csi 14 152
570. Tar na bod 1 723
571. Visz nek 11 159
572. Vá mos györk 11 763
573. Vá ra szó 10 485
574. Vécs 3 408
575. Za ránk 1 832

He ves me gye össze sen: 580 246

Ko má rom-Esz ter gom me gye

576. Ko má rom-Esz ter gom me gyei 
ön kor mány zat

89 945

577. An na völgy 14 512
578. Ba jót 15 324
579. Csép 3 203
580. Epöl 4 300
581. Ete 650
582. Nagy sáp 7 665
583. Szo mor 9 877
584. Tar dos 29 308
585. Úny 2 989

Ko má rom-Esz ter gom me gye
  össze sen: 177 773

Nóg rád me gye

586. Nóg rád me gyei ön kor mány zat 155 306
587. Al só told 882
588. Ba las sa gyar mat 469 332
589. Bá tony te re nye 111 499
590. Ber ke nye 7 125
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Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

591. Bér 3 997
592. Bo kor 7 962
593. Bor sos be rény 15 658
594. Bu ják 10 411
595. Ce red 10 889
596. Cser hát ha láp 16 872
597. Cser hát su rány 10 934
598. Cser hát szen ti ván 4 467
599. Cseszt ve 2 824
600. Csé cse 10 134
601. Csi tár 6 732
602. De ber csény 1 196
603. Do rog há za 17 028
604. Ecseg 10 089
605. Egy há zas ger ge 10 746
606. End re fal va 9 771
607. Fel sõ pe tény 10 098
608. Fel sõ told 6 564
609. Gal ga gu ta 7 206
610. Ga ráb 2 563
611. He ren csény 15 224
612. Hé ha lom 22 280
613. Iliny 4 211
614. Ipoly tar nóc 7 618
615. Ka ran csal ja 9 568
616. Ku ta só 4 622
617. Lit ke 6 903
618. Luc fal va 21 887
619. Lu dány ha lá szi 14 954
620. Ma gyar nán dor 20 397
621. Márk há za 4 897
622. Mát ra mind szent 24 162
623. Mát ra szõ lõs 6 355
624. Mi hály ger ge 11 424
625. Mo ho ra 15 662
626. Nagy ke reszt úr 456
627. Nagy lóc 8 365
628. Nagy oro szi 8 895
629. Nem ti 5 336
630. Nóg rád mar cal 8 770
631. Nóg rád si pek 22 214
632. Nõ tincs 3 923
633. Õr ha lom 34 786
634. Õs agárd 2 789
635. Pász tó 13 519
636. Pi liny 21 235
637. Rom hány 29 331
638. Szal ma tercs 1 845
639. Szan da 2 633
640. Szen te 3 703
641. Szé csény 110 630
642. Szé csény fel fa lu 5 821
643. Szi las po gony 6 793
644. Szu ha 4 115
645. Szügy 11 515
646. Te res ke 15 833
647. Te rény 3 985

Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

648. Tol mács 7 466
649. Var sány 12 298
650. Za bar 2 558

Nóg rád me gye össze sen: 1 459 263

Pest me gye

651. Acsa 22 666
652. Aszód 69 792
653. Ber ne ce ba rá ti 36 482
654. Csö rög 3 781
655. Csõ vár 3 302
656. Gal ga györk 20 589
657. Ipoly da másd 12 794
658. Kar tal 45 118
659. Ke men ce 46 474
660. Kis ma ros 7 171
661. Kis né me di 33 282
662. Ko csér 16 093
663. Kós pal lag 18 124
664. Let kés 25 650
665. Má ri a noszt ra 27 883
666. Mi ke bu da 12 008
667. Nagy bör zsöny 27 463
668. Nagy ká ta 55 472
669. Nagy ma ros 26 397
670. Nyárs apát 24 960
671. Penc 7 392
672. Pe rõ csény 7 937
673. Pi lisszent lász ló 7 991
674. Püs pök hat van 28 211
675. Püs pök szi lágy 16 047
676. Rád 17 134
677. Szi get szent már ton 14 164
678. Szob 62 835
679. Szo ko lya 14 263
680. Szõd 8 739
681. Vác du ka 18 381
682. Vá ceg res 7 446
683. Vá char tyán 3 575
684. Vác rá tót 32 591
685. Vá mos mi ko la 15 861

Pest me gye össze sen: 798 068

So mogy me gye

686. So mogy me gyei ön kor mány zat 230 911
687. Al só bo gát 6 850
688. An docs 455
689. Ádánd 20 452
690. Bá bony me gyer 21 080
691. Bak há za 3 410
692. Ba la ton szent györgy 52 160
693. Barcs 30 720
694. Baté 946
695. Be deg kér 29 085
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Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

696. Ber zen ce 32 796
697. Bod rog 14 037
698. Bonnya 6 778
699. Bõ szén fa 9 868
700. Bu zsák 18 595
701. Cser én fa 6 391
702. Csom bárd 4 109
703. Csur gó 135 015
704. Ecseny 3 056
705. Edde 1 169
706. Fiad 3 337
707. Fõ nyed 4 998
708. Ga más 34 806
709. Gá los fa 13 521
710. Gyé ké nyes 14 470
711. Gyugy 1 205
712. Haj más 8 219
713. Hács 2 148
714. Há rom fa 26 577
715. He resz nye 5 711
716. He tes 5 797
717. Hol lád 2 919
718. Ho mok szent györgy 17 444
719. Inke 12 130
720. Ist ván di 4 278
721. Jákó 13 893
722. Ka dar kút 29 112
723. Ka pos gyar mat 8 705
724. Ka pos szer da hely 25 840
725. Ka rád 50 329
726. Kál mán csa 8 456
727. Ká nya 1 094
728. Ke re ki 2 896
729. Kis bár apá ti 11 285
730. Köt cse 4 666
731. Lad 2 142
732. Ma gyar atád 18 662
733. Mar ca li 80 501
734. Mer nye 11 086
735. Me zõ cso ko nya 14 988
736. Mik ló si 4 699
737. Mos dós 9 613
738. Nagy atád 30 004
739. Nagy ba jom 61 080
740. Nagy cse pely 7 417
741. Ná gocs 19 519
742. Nem es déd 6 437
743. Ne mes vid 16 341
744. Osz to pán 28 596
745. Öreg lak 10 186
746. Öt vös kó nyi 17 283
747. Õr ti los 6 658
748. Pa muk 9 512
749. Pa ta lom 6 600
750. Pat ca 417
751. Po lány 3 196
752. Ri nya be se nyõ 2 162

Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

753. Sán tos 11 701
754. Sá voly 7 339
755. Si mon fa 5 919
756. So mo dor 4 591
757. So mo gya csa 2 084
758. So mogy asza ló 4 987
759. So mogy dö röcs ke 7 381
760. So mogy eg res 2 459
761. So mogy fajsz 6 371
762. So mogy gesz ti 3 771
763. So mogy jád 25 503
764. So mogy meggyes 8 067
765. So mogy sám son 17 684
766. So mogy sárd 18 898
767. So mogy szent pál 5 000
768. So mogy ud var hely 17 798
769. So mogy vá mos 13 633
770. So mogy vár 40 821
771. Sza ba di 3 631
772. Szeg er dõ 5 274
773. Szen na 15 984
774. Szent ba lázs 15 015
775. Szent gá los kér 10 889
776. Szil vásszent már ton 3 816
777. Szo ro sad 520
778. Szó lád 10 464
779. Szõ lõs gyö rök 28 062
780. Szu lok 7 998
781. Tab 49 783
782. Ta rany 17 441
783. Ta szár 4 438
784. Te le ki 2 609
785. Ten gõd 5 472
786. Ti kos 1 687
787. Tö rök kop pány 15 241
788. Új vár fal va 3 438
789. Var ász ló 5 619
790. Vár da 11 451
791. Vése 38 748
792. Víz vár 9 488
793. Vörs 11 974
794. Zá kány 12 554
795. Zá kány fa lu 3 577
796. Zi mány 10 615
797. Zse lic kis fa lud 4 750
798. Zse lic kis lak 3 754
799. Zse lic szent pál 5 956

So mogy me gye össze sen: 1 833 073

    Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

800. Ajak 51 427
801. Anarcs 13 693
802. Apagy 20 040
803. Ara nyos apá ti 11 964
804. Bal kány 69 748
805. Bal sa 20 625
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Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

806. Ba ra bás 38 519
807. Bá tor li get 39 881
808. Benk 1 701
809. Be reg su rány 34 129
810. Ber kesz 23 052
811. Be se nyõd 10 991
812. Besz te rec 40 997
813. Biri 26 503
814. Bot pa lád 6 421
815. Bö köny 31 477
816. Buj 32 781
817. Cé gény dá nyád 31 713
818. Csa holc 11 700
819. Csa ro da 36 564
820. Cse göld 20 327
821. Csen ger 44 471
822. Csen ger si ma 10 544
823. Csen ge rúj fa lu 19 744
824. Dar nó 646
825. De me cser 53 928
826. Domb rád 50 436
827. Fá bi án há za 49 816
828. Fe hér gyar mat 48 124
829. Fü lesd 14 266
830. Ga csály 19 664
831. Gar bolc 50
832. Gá va ven csel lõ 22 840
833. Ge lé nes 13 801
834. Gem zse 11 977
835. Gesz te réd 20 921
836. Géb er jén 26 129
837. Gé gény 68 460
838. Gu lács 26 122
839. Gyõ röcs ke 2 923
840. Gyõr te lek 24 607
841. Gyü gye 1 339
842. Gyü re 17 480
843. Her mán szeg 9 525
844. He te fe jér cse 2 555
845. Ho dász 19 770
846. Ib rány 63 047
847. Ilk 5 478
848. Jánd 36 328
849. Jánk maj tis 35 309
850. Jár mi 12 786
851. Jéke 16 856
852. Kál ló sem jén 20 192
853. Kán tor já no si 6 926
854. Ke me cse 93 599
855. Kék 6 608
856. Kék cse 19 935
857. Ki sar 25 053
858. Kis hó dos 891
859. Kis lé ta 27 681
860. Kis na mény 11 264
861. Kis pa lád 13 118
862. Kissze ke res 2 176

Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

863. Kis vár da 149 214
864. Kis var sány 15 152
865. Ko csord 39 802
866. Kom lód tót fa lu 4 284
867. Ko mo ró 17 804
868. Köl cse 38 251
869. Kö mö rõ 14 879
870. Las kod 16 959
871. Le ve lek 18 438
872. Ló nya 11 723
873. Lö võ pet ri 13 875
874. Ma gos li get 9 927
875. Magy 23 449
876. Mánd 7 768
877. Má ria pócs 70 186
878. Má rok pa pi 15 366
879. Má té szal ka 188 098
880. Má tyus 5 678
881. Me zõ la dány 19 647
882. Méh te lek 20 257
883. Mérk 52 746
884. Mi lo ta 45 101
885. Na gyar 14 286
886. Nagy cser kesz 15 885
887. Nagy do bos 38 480
888. Na gye csed 82 059
889. Nagy ha lász 64 248
890. Nagy hó dos 3 151
891. Nagy sze ke res 8 002
892. Nagy var sány 28 804
893. Náb rád 39 007
894. Ne mes bor zo va 1 806
895. Nyír bá tor 170 021
896. Nyír bo gát 19 730
897. Nyír bog dány 58 725
898. Nyír csa holy 22 035
899. Nyír csá szá ri 16 288
900. Nyír derzs 4 496
901. Nyír gel se 19 672
902. Nyír gyu laj 20 220
903. Nyí rib rony 33 330
904. Nyír já kó 22 981
905. Nyír kar ász 52 021
906. Nyír ká ta 10 170
907. Nyír kércs 31 285
908. Nyír lö võ 14 140
909. Nyír lu gos 48 902
910. Nyír ma da 7 812
911. Nyír meggyes 22 693
912. Nyír mi hály di 21 992
913. Nyír pa rasz nya 20 205
914. Nyír tass 19 609
915. Nyír te lek 50 478
916. Nyír tét 41 087
917. Nyír tu ra 31 938
918. Nyír vas vá ri 15 619
919. Olcs va 2 481
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Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)

920. Ó fe hér tó 27 604
921. Ópá lyi 17 667
922. Ökö ri tó fül pös 26 305
923. Öm böly 160
924. Õr 3 876
925. Pa nyo la 17 072
926. Pap 19 780
927. Pa pos 5 214
928. Pa szab 20 777
929. Pát ro ha 22 460
930. Pá tyod 5 007
931. Pe nyi ge 34 076
932. Pet ne há za 54 035
933. Pi ri cse 14 638
934. Por csal ma 57 573

946. Sza bolcs ve res mart 31 110
947. Sza koly 15 111
948. Sza mo san gya los 5 925
949. Sza mos becs 871
950. Sza mos kér 4 765
951. Sza mos sá lyi 21 425
952. Sza mosszeg 29 455
953. Sza mos ta tár fal va 3 856
954. Sza mo súj lak 4 719
955. Szat már cse ke 16 317
956. Szé kely 18 668
957. Tar pa 33 203
958. Tá kos 7 154
959. Te rem 18 820
960. Ti bor szál lás 42 504
961. Ti sza a dony 10 958
962. Ti sza becs 52 120
963. Ti sza ber cel 21 661
964. Ti sza csé cse 8 756
965. Ti sza da da 22 719
966. Ti sza dob 25 263
967. Ti sza esz lár 34 347
968. Ti sza ka nyár 18 828
969. Ti sza ke re cseny 13 813
970. Ti sza kó ród 47 408
971. Ti sza lök 72 262
972. Ti sza nagy fa lu 19 122
973. Ti sza rád 8 359
974. Ti sza szal ka 45 307
975. Ti sza szent már ton 20 124
976. Ti sza te lek 23 771
977. Ti sza vas vá ri 116 479
978. Ti sza vid 1 952
979. Tisz ta be rek 7 463
980. Ti va dar 1 720
981. Tor nyos pál ca 17 038
982. Tu nyog ma tolcs 17 829
983. Tú rist ván di 23 907
 984. Túr ri cse 29 394
 985. Tyu kod 37 861
 986. Ura 27 344
 987. Usz ka 11 540

 988. Új domb rád 9 715
 989. Új fe hér tó 83 482
 990. Új ke néz 18 308
 991. Vaja 9 635
 992. Vas me gyer 10 492
 993. Vál laj 41 275
 994. Vá mos atya 6 745
 995. Vá mos oro szi 8 330
 996. Vá sá ros na mény 16 516
 997. Zaj ta 4 134
 998. Zá hony 59 941
 999. Zsa ro lyán 3 097
1000. Zsurk 6 688

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye
  össze sen: 5 253 588

       Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

1001. Ci bak há za 8 148
1002. Já nos hi da 36 104
1003. Jász ágó 6 171
1004. Jász bol dog há za 9 540
1005. Jász dó zsa 4 538
1006. Jász te lek 35 919
1007. Két pó 16 341
1008. Kis új szál lás 100 541
1009. Kun csor ba 15 071
1010. Kun he gyes 113 636
1011. Kun szent már ton 25 321
1012. Mes ter szál lás 37 372
1013. Na gyi ván 25 893
1014. Nagy rév 34 288
1015. Öcsöd 37 329
1016. Ör mé nyes 15 105
1017. Pusz ta mo nos tor 27 857
1018. Rá kó czi fal va 78 845
1019. Sze le vény 38 450
1020. Ti sza bõ 5 463
1021. Ti sza bu ra 15 955
1022. Ti sza derzs 19 892
1023. Ti sza föld vár 27 162
1024. Ti sza fü red 161 071
1025. Ti sza gyen da 9 138
1026. Ti sza i gar 22 057
1027. Ti sza i no ka 6 984
1028. Ti sza je nõ 28 707
1029. Ti sza kürt 30 391
1030. Ti sza örs 55 479
1031. Ti sza roff 12 971
1032. Ti sza sas 27 372
1033. Ti sza süly 33 104
1034. Ti sza szen tim re 50 977
1035. Ti sza szõ lõs 18 880
1036. Ti sza te nyõ 32 772
1037. Ti sza vár kony 22 225
1038. To maj mo nos to ra 34 142
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Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)



1039. Tö rök szent mik lós 22 570
1040. Új szász 164 794
1041. Ve zseny 14 269

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
  össze sen: 1 482 844

                    Tol na me gye

1042. At ta la 4 559
1043. Bá ta szék 55 707
1044. Bo gyisz ló 22 771
1045. Bony hád 47 406
1046. Csi kós töt tös 4 964
1047. Dom bó vár 211 961
1048. Fá cán kert 6 163
1049. Fel sõ ná na 7 681
1050. Fel sõ nyék 3 902
1051. Ger jen 28 144
1052. Grá bóc 3 294
1053. Györ köny 30 085
1054. Kaj dacs 19 840
1055. Kis szé kely 5 476
1056. Ko cso la 15 931
1057. Kö lesd 22 766
1058. Kurd 27 284
1059. Ma gyar ke szi 18 813
1060. Me di na 26 024
1061. Mór ágy 22 650
1062. Mõ csény 2 755
1063. Nagy szé kely 4 473
1064. Nagy szo koly 12 078
1065. Õcsény 6 287
1066. Pin ce hely 23 566
1067. Pusz ta hen cse 7 298
1068. Sza kály 7 476
1069. Szakcs 11 372
1070. Szed res 4 506
1071. Ten ge lic 56 045
1072. Te vel 7 322
1073. Tol na 9 515
1074. Tol na né me di 26 621
1075. Úji reg 1 711
1076. Vá rong 2 019

Tol na me gye össze sen: 768 465

                     Vas me gye

1077. Acsád 2 836
1078. Al só új lak 5 943
1079. Ba ján se nye 16 226
1080. Bejc gyer tyá nos 2 352
1081. Bér bal ta vár 7 851
1082. Cell dö mölk 7 921
1083. Cse hi mind szent 8 778
1084. Csep reg 95 806
1085. Csé nye 6 218

1086. Egy há zas he tye 18 829
1087. Egy há zas hol lós 1 857
1088. Ger se ka rát 13 684
1089. Hegy fa lu 31 069
1090. Is pánk 2 713
1091. Ják 83 576
1092. Káld 20 131
1093. Kám 2 743
1094. Ke me nes ká pol na 1 202
1095. Ke me nes ma ga si 2 794
1096. Ke me nes mi hály fa 3 974
1097. Ker kás ká pol na 1 111
1098. Két völgy 1 220
1099. Kon dor fa 7 595
1100. Kör mend 9 032
1101. Ma gyar szom bat fa 5 797
1102. Mer se vát 50
1103. Nagy köl ked 3 090
1104. Nagy rá kos 5 860
1105. Nagy si mo nyi 5 309
1106. Ne mes kol ta 2 835
1107. Olasz fa 3 233
1108. Or fa lu 2 000
1109. Õri ma gya rósd 6 018
1110. Õri szent pé ter 25 943
1111. Pan kasz 2 515
1112. Pe re nye 3 088
1113. Por pác 903
1114. Rá ba híd vég 4 536
1115. Rá tót 4 187
1116. Rum 7 877
1117. Sza kony fa lu 1 600
1118. Sza la fõ 7 321
1119. Szat ta 1 441
1120. Sze les te 6 782
1121. Szent pé ter fa 18 975
1122. Szer gény 1 786
1123. Szõ ce 4 746
1124. Te le kes 4 515
1125. Vas vár 69 317
1126. Ve le mér 2 817
1127. Vi szák 6 521

Vas me gye össze sen: 564 523

               Veszp rém me gye

1128. Ba la ton he nye 2 906
1129. Ba zsi 3 139
1130. Csab ren dek 10 476
1131. Csaj ág 8 494
1132. De ve cser 59 924
1133. Du dar 6 000
1134. Egy há zas ke szõ 8 321
1135. Hárs kút 4 112
1136. He rend 36 231
1137. Hosz tót 4 277
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1138. Ka polcs 16 793
1139. Ke me nesszent pé ter 10 090
1140. Le sen ce ist vánd 9 862
1141. Me gyer 656
1142. Me zõ lak 3 556
1143. Mind szent kál la 2 526
1144. Mo nos tor apá ti 9 614
1145. Mon osz ló 5 079
1146. Na gyesz ter gár 13 120
1147. Nagy pi rit 4 000
1148. Ne mes vi ta 5 326
1149. Nyi rád 3 585
1150. Olasz fa lu 8 258
1151. Öskü 23 113
1152. Som ló je nõ 6 608
1153. Som ló vá sár hely 11 565
1154. Sü meg 32 509
1155. Szent bék kál la 2 279
1156. Szen tim re fal va 3 633
1157. Ta ká csi 19 363
1158. Ta li án dö rögd 19 110
1159. Ukk 8 195
1160. Vá szoly 4 687
1161. Veszp rém gal sa 3 592
1162. Vi gánt pe tend 3 477
1163. Za la er dõd 1 186
1164. Za la gyö mö rõ 4 658
1165. Za la meggyes 1 224
1166. Za la szeg vár 5 831

Veszp rém me gye össze sen: 387 375

               Zala me gye

1167. Zala me gyei ön kor mány zat 83 406
1168. Al só ne mes apá ti 15 179
1169. Al só szen ter zsé bet 1 117
1170. Bá nok szent györgy 8 581
1171. Bar la hi da 6 044
1172. Bá za ke rettye 10 162
1173. Becs völ gye 25 609
1174. Be lez na 24 086
1175. Bors fa 7 236
1176. Cseszt reg 34 681
1177. Cson ka hegy hát 24 112
1178. Csö mö dér 24 223
1179. Csör nye föld 8 530
1180. Dob ron hegy 5 267
1181. Ege ra ra csa 2 081
1182. Esz te reg nye 26 793
1183. Fel sõ rajk 24 492
1184. Fi tye ház 24 180
1185. Ga ra bonc 21 988
1186. Gel se 16 176
1187. Gel se szi get 717
1188. Gé tye 2 689
1189. Gu tor föl de 24 582

1190. Gyû rûs 2 333
1191. Ha hót 41 964
1192. Ho mok ko má rom 6 116
1193. Hosszú völgy 4 871
1194. Ik lód bör dõ ce 7 756
1195. Kar macs 36 293
1196. Ká lóc fa 4 794
1197. Ke men dol lár 2 947
1198. Ke mén fa 2 331
1199. Ker ka ba ra bás 4 889
1200. Ker ka fal va 1 649
1201. Ker ka ku tas 2 692
1202. Ker ka tes kánd 4 388
1203. Ki li mán 5 088
1204. Kis bu csa 2 331
1205. Kis gör bõ 5 216
1206. Kis ku tas 3 105
1207. Kis szi get 4 052
1208. Kis vá sár hely 1 809
1209. Kus tán szeg 6 269
1210. Len ti 62 409
1211. Le te nye 74 055
1212. Lo vá szi 8 096
1213. Ma gyar szer da hely 7 140
1214. Mi hály fa 11 905
1215. Mi ke ka rá csony fa 9 788
1216. Mi lej szeg 8 567
1217. Mol ná ri 26 909
1218. Mu ra ke resz túr 14 490
1219. Mu ra sze me nye 4 721
1220. Nagy ku tas 7 029
1221. Ne mes apá ti 7 005
1222. Ne mes nép 2 130
1223. Ne mes pát ró 1 284
1224. Né met fa lu 6 620
1225. Nova 17 677
1226. Ol tárc 6 200
1227. Or bá nyos fa 1 950
1228. Pad ár 2 680
1229. Pa kod 5 908
1230. Páka 18 667
1231. Pál fi szeg 5 314
1232. Pór szom bat 6 202
1233. Pö lös ke 19 891
1234. Pusz ta ma gya ród 20 867
1235. Pusz ta szent lász ló 13 772
1236. Ra mo csa 335
1237. Ré dics 28 940
1238. Resz nek 5 285
1239. Rezi 25 959
1240. Ri gyác 312
1241. Sa lom vár 7 900
1242. Sár mel lék 37 163
1243. Sor más 8 347
1244. Söj tör 9 581
1245. Surd 32 195
1246. Sü meg cse hi 21 996
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1247. Sza la pa 3 508
1248. Szent györgy vár 1 566
1249. Szent györgy völgy 12 467
1250. Szent pé ter föl de 3 629
1251. Szent pé te rúr 15 173
1252. Sze pet nek 28 723
1253. Szé csi szi get 5 463
1254. Szil vágy 3 078
1255. Tor ma föl de 4 924
1256. Tor nyi szent mik lós 17 877
1257. Tót szent már ton 12 797
1258. Tür je 15 955
1259. Új ud var 14 280
1260. Vas pör 7 801
1261. Vár föl de 696
1262. Vár völgy 19 981
1263. Vin dor nya fok 3 527
1264. Vin dor nya szõ lõs 3 759
1265. Za la bak sa 22 494
1266. Za la bér 18 401
1267. Za la csány 6 315
1268. Za la lö võ 33 381
1269. Za la szán tó 9 029
1270. Za la szentg rót 67 901
1271. Za la szent már ton 268
1272. Za la szent mi hály 20 171
1273. Za la tár nok 6 634
1274. Za la vár 9 389
1275. Ze bec ke 260

Zala me gye össze sen: 1 491 560

ORSZÁG ÖSSZESEN: 27 586 240

2. számú melléklet

Támogatásban nem részesülõ önkormányzatok

Sor szám Ön kor mány zat neve

Ba ra nya me gye

1. Lip tód

2. Ma gyar szék

Bács-Kis kun me gye

3. Kis kun maj sa

Bé kés me gye

4. Csa ba sza ba di

5. Csár da szál lás

6. Ka mut

7. Ker tész szi get

Sor szám Ön kor mány zat neve

Csong rád me gye

8. Kö vegy

Fej ér me gye

9. Sár bo gárd

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

10. Csor na

11. Vé nek

12. Zsi ra

He ves me gye

13. Bo dony

14. Nosz vaj

15. Ti sza ná na

Nóg rád me gye

16. Ka rancs ke szi

17. Kis bár kány

18. Ma gyar géc

Pest me gye

19. Mo nor

So mogy me gye

20. Bol hó

21. Fonó

22. Gör ge teg

23. Pusz ta sze mes

24. So mogy szil

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

25. Csász ló

Tol na me gye

26. Für ged

27. Kis tor más

Vas me gye

28. Kõ szeg

Zala me gye

29. Óhíd

30. Pa csa

31. Za la ko már

2006/84. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6123

Sor szám Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás
(ezer Ft)



Közlemény
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

szolgálati titokköri jegyzékérõl

Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal szol gá -
la ti ti tok kö rét – fi gye lem mel a tör vény 4.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõk sze rint ál la pí tom
meg:

1. A nem zet kö zi szer ve ze tek kel kap cso la tos, il let ve ve -
lük foly ta tott tár gya lá sok ese tén a je len té sek, jegy zõ köny -
vek ada tai, ame lye ket a fe lek köl csö nö sen tit kos sá mi nõ sí -
te nek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: a fe lek ál tal köl csö nö sen meg ha tá ro zott ide ig, de
ma xi mum 10 évig.

2. Az EU in téz mé nye i vel (bi zott ság, mun ka bi zott ság
stb.) való együtt mû kö dés so rán ke let ke zett tár gya lá si
anya gok, je len té sek és jegy zõ köny vek ada tai a kö zös sé gi
sza bá lyo zás sal össz hang ban, ame lyet a fe lek köl csö nö sen
tit kos sá mi nõ sí tet tek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: a fe lek ál tal köl csö nö sen meg ha tá ro zott ide ig, de
ma xi mum 10 évig.

3. Ki emelt je len tõ sé gû nem zet gaz da sá gi, nem zet biz -
ton sá gi szak te rü le tek, il let ve ha di tech ni kai esz kö zök ku ta -
tás-fej lesz té sé re vo nat ko zó szer zõ dé sek és do ku men tu -
mok ada tai, amennyi ben ál lam ti tok ká nem mi nõ sül nek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes ségi 
ide je: 20 év.

4. A nem zet kö zi együtt mû kö dés so rán más or szá gok
ha di ipa rát irá nyí tó ille té kes szer ve ze tek kel kö tött olyan
együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok és ter vek ada tai, elõ ter -
jesz tések ada tai, je len té sek ada tai, ame lyet a fe lek köl csö -
nö sen szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí te nek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: a fe lek ál tal köl csö nö sen meg ha tá ro zott ide ig, de
ma xi mum 20 évig.

5. A ha di tech ni kai ter mé kek kül ke res ke del mi for gal -
ma zá sá val össze füg gõ ada tok, amennyi ben nem mi nõ sül -
nek ál lam ti tok nak.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi 
ide je: 20 év.

6. A ha di tech ni kai esz kö zök gyár tá sá val, a ha di tech ni -
kai szol gál ta tá sok kal kap cso la tos gaz dál ko dói ada tok
(mint az ága za ti össze sí té sek rész ada tai), amennyi ben ál -
lam ti tok nak nem mi nõ sül nek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes ségi 
ide je: 20 év.

7. A Ha di ipa ri Szak mai Bi zott ság és a Ha di tech ni kai
Ipa ri Bi zott ság te vé keny sé gé vel össze füg gõ, az ál lam ti tok
kö ré be nem tar to zó do ku men tu mok ada tai.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes ségi 
ide je: 20 év.

8. A Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi Tár ca kö zi Bi zott -
ság és a Ha di tech ni kai Kül ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Bi zott ság te vé keny sé gé vel össze füg gõ, az ál lam ti tok kö ré -
be nem tar to zó do ku men tu mok ada tai.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes ségi 
ide je: 20 év.

9. A ha di tech ni kai esz kö zök gyár tá sá val, ipa ri ja ví tá sá -
val kap cso la tos ter me lé si, ér té ke sí té si, be ru há zá si gaz dál -
ko dói ada tok (mint az ága za ti össze sí té sek rész ada tai), a
ha di tech ni kai ter me lõ ké pes ség re és az ez zel kap cso la tos
be ru há zá sok ra, a ha di ipa ri ex port-im port össze té te lé re és
irá nyult sá gá ra, a ha di tech ni kai esz kö zök ha zai el osz tá sá ra
vo nat ko zó rész ada tok, amennyi ben ál lam ti tok nak nem mi -
nõ sül nek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes ségi 
ide je: 20 év.

10. A ha di tech ni kai esz kö zök gyár tá sá nak, a ha di tech -
ni kai szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak en ge dé lye zé sé vel, az en -
ge dé lye sek el len õr zé sé vel össze füg gõ ada tok (mint az
össze sí té sek rész ada tai), amennyi ben ál lam ti tok nak nem
mi nõ sül nek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes ségi 
ide je: 20 év.

11. A ket tõs ren del te té sû ter mé kek ex port el len õr zé sé -
vel össze füg gõ, a ha di tech ni kai és ká bí tó szer pre kur zo rok
szak te rü le tet érin tõ ada tok, amennyi ben nem mi nõ sül nek
ál lam ti tok nak.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes ségi 
ide je: 20 év.

12. A ve szé lyes ka to nai ob jek tu mok kal kap cso la tos
ha tó sá gi el já rás so rán ke let ke zett do ku men tu mok ada tai,
amennyi ben ál lam ti tok nak nem mi nõ sül nek.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes ségi 
ide je: 20 év.

13. A Ne mes fém vizs gá ló és Hi te le sí tõ Igaz ga tó ság va -
gyon vé del mi terv do ku men tá ció ada tai és biz ton ság tech ni -
kai rend sze ré nek kód jai (mes ter kód, te le pí tõ kód, fel hasz -
ná lói kód, me cha ni kus kód).

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes ségi 
ide je: 10 év.

14. Az 1999–2005 kö zöt ti, va la mint a 2006. ja nu ár
1-jé tõl ér vé nyes egy sé ges so ro za tú ma gyar fém je lek terv -
raj za i nak ada tai.

A szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb érvényes ségi 
ide je: 10 év.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

6124 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/84. szám



MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
Alapító Okirata*

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 74/G.  §-a, az Al kot -
mány 35.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja, to váb bá a köz pén -
zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá -
nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví -
té sé vel össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2003. évi XXIV. tör vény 38.  §-ának (4) be kez dé se alap ján
a Fõ vá ro si Bí ró sá gon 1993. ja nu ár 21-én 3727. sor szám
alatt nyil ván tar tás ba vett Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si
Ala pít vány va gyo ná nak – az Ala pí tó hoz zá já ru lá sá val –
köz ala pít vány cél já ra tett fel aján lá sát el fo gad va, a ha zai
mû sza ki ku ta tás-fej lesz té si te vé keny ség fo lya ma tos sá gá -
nak fenn tar tá sa, el fo ga dott sá gá nak ja ví tá sa és nem zet gaz -
da ság szá má ra ha té ko nyan fel hasz nál ha tó vá té te le ér de ké -
ben, köz fel adat fo lya ma tos biz to sí tá sa cél já ból, az Ok ta tá -
si Mi nisz té ri um mal, mint a Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta -
tá si Ala pít ványt ala pí tó Or szá gos Mû sza ki Fej lesz té si
 Bizottság jog utód já val kö zö sen

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány

el ne ve zés sel – ha tá ro zat lan idõ re – köz hasz nú köz ala -
pít ványt hoz lét re, amely a Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta -
tá si Ala pít vány jog utód ja. A Köz ala pít vány lét re ho zá sa
nem érin ti az ál lam nak a fel adat el lá tá sá ra vo nat ko zó kö te -
le zett sé gét.

I. A Köz ala pít vány neve

Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Köz ala pít vány.
A Köz ala pít vány el ne ve zé se an gol nyel ven:
Bay Zol tán Fo un da ti on for App li ed Re se arch.
A Köz ala pít vány el ne ve zé se né met nyel ven:
Bay Zol tán Stif tung für an ge wand te Fors chung.
A Köz ala pít vány el ne ve zé se fran cia nyel ven:
Bay Zol tán Fon da ti on pour Re cher che App li qu ée.

II. A Köz ala pít vány szék he lye

1116 Bu da pest, Fe hér vá ri út 130.
A Köz ala pít vány a te vé keny sé gét a Szer ve ze ti és Mû -

kö dé si Sza bály za tá ban (a továb biak ban: SZMSZ) meg ha -
tá ro zott in té ze tek ben fej ti ki.

III. Ala pí tó

A Köz ala pít ványt a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
(Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.) és az Ok ta tá si Miniszté -
rium (Bu da pest V., Sza lay u. 10–14.) ala pít ja. Az ala pí tói
jo go kat a továb biak ban a Kor mány gya ko rol ja.

A Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal el nö ke a
Kor mány ne vé ben gya ko rol ja – az Ala pí tó Ok irat mó do sí -
tá sát ki vé ve – az Ala pí tót meg il le tõ jo go kat és tel je sí ti az
Ala pí tót ter he lõ kö te le zett sé ge ket, ide ért ve a Ku ra tó ri um
és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak ki je lö lé sét, va la mint az
éves be szá mo ló és a köz hasz nú sá gi je len tés ér té ke lé sét is.

IV. A Köz ala pít vány cél ja és te vé keny sé ge

1. A Köz ala pít vány a ma gyar or szá gi mû sza ki, ter mé -
szet tu do má nyi és üzem szer ve zé si al kal ma zott ku ta tá sok
tá mo ga tá sát tûzi ki cé lul.

2. A Köz ala pít vány cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben 
kü lö nö sen:

a) ku ta tó in té ze te ket és más ku ta tó he lye ket hoz lét re és
mû köd tet,

b) tá mo gat ja az al kal ma zott ku ta tást és kí sér le ti fej lesz -
tést,

c) al kal ma zott ku ta tást és kí sér le ti fej lesz tést vé gez a
gaz dál ko dó szer ve ze tek, ön kor mány za tok és egyéb szer -
ve ze tek ré szé re,

d) köz re mû kö dik a dok to ran du szok (PhD) kép zé sé ben, 
il let ve tá mo gat ja azt, ideért ve a pénz ügyi tá mo ga tás nyúj -
tá sát is.

3. A Köz ala pít vány köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dik
arra te kin tet tel, hogy a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: Khtv.) 26.  §
c) pont já nak 3. és 4. al pont ja sze rin ti aláb bi köz hasz nú te -
vé keny sé ge ket vég zi:

– tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás;
– ne ve lés és ok ta tás, ké pes ség fej lesz tés, is me ret ter -

jesz tés.

V. A Köz ala pít vány jel le ge

A Köz ala pít vány ál la mi fel ada tot el lá tó nyílt köz ala pít -
vány, amely nek köz hasz nú szol gál ta tá sa i ból bár ki ré sze -
sül het.

A Köz ala pít vány ál la mi fel adat ként lát ja el a IV. pont já -
ban meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ket, ame lyek nek jog sza -
bá lyi alap ja a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról 
 szóló 2003. évi XC. tör vény 8.  § (1) be kez dé sé nek a), b),
c), és f) pont ja i ban, il let ve a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi 
LXXX. tör vény 3.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro -
zott ál la mi fel adat.

A Köz ala pít vány nyílt, ah hoz pénz be li vagy más va -
gyon ren de lés sel, fel aján lá sok kal a XIV/3. pont ban fog lalt
ki vé tel lel bár mely bel föl di, ille tõ leg kül föl di ter mé sze tes
sze mély, jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke -
zõ szer ve zet csat la koz hat, aki, il let ve amely a Köz ala pít -
vány cél ja it, mû kö dé si sza bá lya it el fo gad ja.

VI. A Köz ala pít vány szer ve ze te és mû kö dé se

1. A Ku ra tó ri um

A Köz ala pít vány ke ze lõ, ügy dön tõ és kép vi se lõ szer ve
a 8 tag ból álló Ku ra tó ri um. A Ku ra tó ri um tag ja it 3 évre az
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Ala pí tó kép vi se lõ je kéri fel. A Ku ra tó ri um el nö ke az Ala -
pí tó val vagy azok kép vi se lõ jé vel sem fog lal koz ta tás ra irá -
nyu ló jog vi szony ban, sem egyéb ér de kelt sé gi vi szony ban
nem áll hat.

1.1. A Ku ra tó ri um tag jai
A Ku ra tó ri um el nö ke:
Dr. Brun ner Mi hály
A Ku ra tó ri um to váb bi tag jai:
Duda Ernõ
Dr. Gyu lai Jó zsef
Lu kács Pé ter
Ma gyar Já nos
Dr. Pap Lász ló
Szek fû Ba lázs
Dr. Vass Ilo na

1.2. A ku ra tó ri u mi ta gok dí ja zá sa
A Ku ra tó ri um tag ja it tisz te let díj nem il le ti meg, ugyan -

ak kor jo go sul tak a ku ra tó ri u mi tag ság gal szük ség kép pen
fel me rü lõ, szám lá val iga zolt költ sé ge ik meg té rí té sé re.

1.3. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik
a) a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val,
b) a tag le mon dá sá val,
c) a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek a Pol gá ri Tör vény könyv

74/C.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti vissza vo ná sá val,
d) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
e) a tag ha lá lá val,
f) az Ala pí tó Ok irat XIII. pont já ban meg ha tá ro zott

össze fér he tet len sé gi ok be kö vet kez té vel,
g) a köz tiszt vi se lõ ku ra tó ri u mi tag meg bí za tá sa meg -

szû nik a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak meg szûn té vel.

1.4. A Ku ra tó ri um ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik
a) in té zet lét re ho zá sa, il let ve meg szün te té se,
b) dön tés a va gyon köz ala pít vá nyi cé lok nak meg fe le lõ

fel hasz ná lá sá ról,
c) dön tés a csat la ko zás el fo ga dá sá ról,
d) dön tés a be fek te té sek rõl, tár sa ság ala pí tá sá ról vagy

az ab ban való rész vé tel rõl,
e) a Köz ala pít vány éves pénz ügyi ter vé nek, éves be -

szá mo ló já nak, to váb bá köz hasz nú sá gi je len té sé nek el fo -
ga dá sa,

f) a Köz ala pít vány SZMSZ-ének, Be fek te té si Sza bály -
za tá nak, va la mint a Köz ala pít vány mû kö dé sé vel, gaz dál -
ko dá sá val össze füg gõ egyéb sza bály za tok el fo ga dá sa,

g) mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa az SZMSZ-ben meg -
ha tá ro zott mun ka vál la lók fe lett,

h) ösz tön díj ado má nyo zá sa,
i) sa ját ügy rend jé nek el fo ga dá sa.

1.5. A Ku ra tó ri um el nö ké nek ha tás kö re
A Ku ra tó ri um el nö ke ön ál ló an dönt het min den olyan

ügy ben, ame lyet az Ala pí tó Ok irat nem utal a Ku ra tó ri um
ki zá ró la gos ha tás kö ré be, to váb bá a Köz ala pít vány más
szer vé nek vagy tiszt ség vi se lõ jé nek ha tás kö ré be, dön té sé -
rõl azon ban kö te les a Ku ra tó ri u mot utó lag tá jé koz tat ni.

1.6. A Ku ra tó ri um ülé sei
a) Ha tás kö rét a Ku ra tó ri um ülé se in gya ko rol ja. Az ülé -

se ket a Ku ra tó ri um el nö ke szük ség sze rint, de éven te leg -

alább két al ka lom mal hív ja össze. A Fel ügye lõ Bi zott ság
kez de mé nye zé sé re a Ku ra tó ri um ülé sét össze kell hív ni.

b) A Ku ra tó ri um ülé se it meg hí vó meg kül dé sé vel,
szük ség ese tén rö vid úton (e-ma il ben) kell össze hív ni.
A meg hí vó nak tar tal maz nia kell az ülés idõ pont ját, he lyét,
na pi rend jét. A meg hí vót az ülés ha tár nap ja elõtt leg alább
8 mun ka nap pal kell kéz be sí te ni, és mel lé kel ni kell a na pi -
ren dek hez tar to zó elõ ter jesz téseket is.

c) A Ku ra tó ri um ülé sé re elõ ter jesz tést nyújt hat be a
Ku ra tó ri um bár mely tag ja, to váb bá az Ala pí tó Ok irat ban
meg ha tá ro zott sze mé lyek, az ott meg je lölt tárgy kör ben.

d) A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak. A nyil vá nos sá got
a Ku ra tó ri um – adat vé del mi és sze mé lyi sé gi jo go kat érin tõ 
ese tek ben, konk rét na pi rend vo nat ko zá sá ban – egy sze rû
szó több ség gel ho zott ha tá ro za tá val ki zár hat ja (zárt ülés).

e) A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sen tag ja i nak 
több mint fele – köz tük az el nök – je len van, to váb bá a je -
len lévõ ta gok több sé ge nem áll az Ala pí tó val fog lal koz ta -
tás ra irá nyu ló vagy ér de kelt sé gi jog vi szony ban. Ha tá ro -
zat kép te len ség ese tén a Ku ra tó ri um ülé sét nyolc na pon be -
lül vál to zat lan na pi rend del az ülés el ma ra dá sát kö ve tõ
30 na pon be lü li idõ pont ra is mét össze kell hív ni.

f) A Ku ra tó ri um ülé se i rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, 
amely tar tal maz za a Ku ra tó ri um ülésén ho zott határoza -
tait. A jegy zõ köny vet az ülést le ve ze tõ el nök és egy fel kért 
tag hi te le sí ti. A Ku ra tó ri u mi ülés rõl ké szült jegy zõ köny vet 
meg kell kül de ni a Fel ügye lõ Bi zott ság ré szé re.

1.7. Ha tá ro zat ho za tal
a) A Ku ra tó ri um a dön té se ket egy sze rû szó több ség gel

hoz za meg, sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta
dönt. A ha tá ro za tok ér vé nyes sé gé hez az el nök igen sza va -
za ta szük sé ges.

A Ku ra tó ri um el nö ké nek igen sza va za ta hi á nyá ban az
adott na pi rend tár gyá ban új elõ ter jesz tést kell ké szí te ni, és
azt a so ron kö vet ke zõ ülé sen újabb sza va zás ra a Kurató -
rium elé kell ter jesz te ni. Ilyen eset ben a ha tá ro zat ho za tal
– az el nök sza va za tá tól füg get le nül – 2/3-os több ség gel
tör té nik.

b) A ha tá ro zat ho za tal ban nem ve het részt az a sze mély, 
aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont], 
élet tár sa (a továb biak ban együtt: hoz zá tar to zó) a ha tá ro zat
alap ján kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, il let ve a meg kö ten dõ
jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt le het. Nem mi nõ sül
elõny nek a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sai ke re té ben
a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li 
szol gál ta tás igény be vé te le.

c) Az ülés rõl tá vol lé võ ku ra tó ri u mi tag írás ban vagy
elekt ro ni kus úton is sza vaz hat.

d) Ülé sek kö zöt ti idõ szak ban a sza va zás írás ban vagy
elekt ro ni kus úton is tör tén het.

e) Az írás be li és az elekt ro ni kus úton tör té nõ sza va zás
rész le tes sza bá lya it az SZMSZ ha tá roz za meg.

f) A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it kü lön ha tá ro za tok köny -
vé ben kell nyil ván tar ta ni, amely bõl meg ál la pít ha tó a dön -
té sek tar tal ma, idõ pont ja, ha tá lya, to váb bá a mel let te és az
el le ne sza va zók szá ma, sze mé lye.
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2. A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek ope ra tív irá nyí tá sa

A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek ope ra tív irá nyí tá sát
vég zõ sze mély a Köz ala pít vány SZMSZ-ben meg ha tá ro -
zott leg ma ga sabb ve ze tõ be osz tá sú mun ka vál la ló ja. Fe lel
a Ku ra tó ri um dön té se i nek elõ ké szí té sé ért és a dön té sek
vég re haj tá sá ért.

2.1. Az ope ra tív ve ze tõ fel adat- és ha tás kö re:
a) irá nyít ja a Köz ala pít vány ku ta tá si te vé keny sé gét a

Ku ra tó ri um ál tal el fo ga dott irány el vek sze rint,
b) irá nyít ja a Köz ala pít vány gaz dál ko dá sát a Kurató -

rium dön té se i nek meg fele lõen, gon dos ko dik ar ról, hogy a
Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa meg fe lel jen a jog sza bá lyok -
nak, az Ala pí tó Ok irat nak és a Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i nak,

c) ta nács ko zá si jog gal részt vesz a Ku ra tó ri um ülé se in,
ja vas la tot te het a Köz ala pít vány stra té gi á já nak ki ala kí tá -
sá ra, va la mint a Ku ra tó ri um dön té se i nek tar tal má ra,

d) biz to sít ja a Ku ra tó ri um dön té se i nek vég re haj tá sát,
e) gon dos ko dik a Köz ala pít vány mû kö dé sé hez szük sé -

ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá ról,
f) a Ku ra tó ri um mun kál ta tói jog kö ré nek gya kor lá sá val

kap cso lat ban az SZMSZ-ben meg ha tá ro zott ja vas la to kat
tesz, és mun kál ta tói jo go kat gya ko rol a Köz ala pít vány
SZMSZ-ben meg ha tá ro zott al kal ma zot tai fe lett,

g) gaz dál ko dik a Köz ala pít vány va gyo ná val, és arra
kö te le zett sé ge ket vál lal hat az Ala pí tó Ok irat, a Kurató -
rium dön té sei és a Gaz dál ko dá si Sza bály zat ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint,

h) gon dos ko dik a Köz ala pít vány fel ada ta i nak tel je sí té -
sé vel kap cso la tos köz pon ti ügy vi te li fel ada tok el lá tá sá ról,

i) gya ko rol ja az SZMSZ-ben meg ha tá ro zott egyéb jo -
go kat.

3. Az in té ze tek

3.1. Az in té ze tek a Köz ala pít vány jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gei, ame lyek a Köz ala pít -
vány cél ja i nak meg va ló sí tá sát szol gá ló ope ra tív te vé keny -
sé get vég zik az SZMSZ-ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze -
rint. Az in té ze tek élén a Köz ala pít vánnyal mun ka vi szony -
ban lévõ igaz ga tók áll nak.

3.2. Az in té zet igaz ga tók fel adat- és ha tás kö re
a) ve ze tik az in té ze te ket, biz to sít ják a mun ka vég zés

sze mé lyi és tár gyi fel té te le it, fe lel nek az in té ze tek szak mai 
mun ká já ért,

b) gaz dál kod nak az in té ze tek Ku ra tó ri um ál tal jó vá ha -
gyott pénz ügyi ter vei sze rint, amellyel kap cso lat ban el szá -
mo lá si kö te le zett ség gel tar toz nak,

c) gya ko rol ják az SZMSZ-ben meg ha tá ro zott egyéb jo -
go kat.

VII. A Köz ala pít vány va gyo na

1. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na az ala pí tás hoz a
Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Ala pít vány ál tal ren del -
ke zés re bo csá tott, a 2004. de cem ber 31-i ál la pot sze rint
3 240 132 eFt, azaz há rom mil lió-kettõszáznegyvenezer-
 egyszázharminckettõ ezer fo rint össze gû va gyon.

2. A Köz ala pít vány va gyo ná nak to váb bi for rá sai, ame -
lyek nem a törzs va gyon nö ve lé sé re ren delt va gyo ni fel -
aján lá sok és be vé te lek:

a) költ ség ve té si tá mo ga tás,
b) a csat la ko zók va gyo ni hoz zá já ru lá sai,
c) más bel föl di vagy kül föl di ter mé sze tes és jogi sze -

mé lyek, va la mint ezek jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke -
zõ tár sa sá gai ál tal ado má nyo zott va gyon, vagy ál ta luk a
Köz ala pít vány nak nyúj tott in gye nes va gyo ni szol gál ta tás,

d) a Köz ala pít vány sa ját be vé te lei, így kü lö nö sen: szer -
zõ dé sek alap ján tel je sí tett szol gál ta tá sok el len ér té ke, pá -
lyá za ti úton el nyert tá mo ga tá sok, pénz ügyi mû ve le tek be -
vé te lei stb.

3. A Köz ala pít vány törzs va gyo na:

3.1. a) Bu da pest XI. ker., Fe hér vá ri út 130. sz. alat ti in -
gat lan, (3823/6 hrsz.) szék hely.

b) Sze ged, Der ko vits fa sor 2. sz. alat ti in gat lan,
(1667/A hrsz.) te lep hely.

c) Mis kolc-Ta pol ca, Bay Zol tán tér 1. sz. alat ti in gat -
lan, (45022 hrsz.) te lep hely.

3.2. A törzs va gyon ré sze az in du ló pénz va gyon ból a
Köz ala pít vány köz pon ti ügy in té zé sé nek he lyén (szék he -
lyén) fel me rü lõ tel jes mû kö dé si költ sé gek hat havi össze -
ge, ami tar tal maz za a Ku ra tó ri um tag ja i nak költ ség té rí té -
sét, va la mint a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak tisz te let dí ját
is. Ezt az össze get a Köz ala pít vány kö te les kü lön szám lán
ke zel ni.

3.3. A törzs va gyon gya ra pí tá sá ról a Gaz dál ko dá si Sza -
bály zat ren del ke zik.

3.4. A Köz ala pít vány in gat lan törzs va gyo na a Köz ala -
pít vány mû kö dé sét szol gál ja, ezért azt el ide ge ní te ni és
meg ter hel ni nem le het. A Köz ala pít vány kü lön szám lán
ke zelt, a törzs va gyon ré szét ké pe zõ pénz va gyo na nem
csök ken het.

4. A köz ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí tá sá ra a Köz ala pít -
vány tel jes va gyo na – a törzs va gyon ki vé te lé vel – fel hasz -
nál ha tó az óva tos va gyon gaz dál ko dás szem pont ja it szem
elõtt tart va. Az Ala pí tó Ok irat IV/2. pont já nak b) és
d) pont ja i ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás nyúj tá sá nak fel té -
te le it, for má ját és mód ját az SZMSZ ha tá roz za meg.

VIII. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa

1. A Köz ala pít vány kö te les tö re ked ni:
a) a Köz ala pít vány va gyo ná nak gya ra pí tá sá ra,
b) a po zi tív adó zás elõt ti ered mény re az éves be szá mo -

ló ered mény-ki mu ta tá sa sze rint, to váb bá arra, hogy
c) az in té ze tek ben fo lyó cél sze rin ti te vé keny ség költ -

sé ge it az eb bõl szár ma zó be vé te lek tel jes mér ték ben fe -
dez zék.

2. Az Ala pí tó fel ha tal maz za a Köz ala pít ványt arra,
hogy a va gyon nal ki zá ró lag köz hasz nú cél ja i nak meg va ló -
sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem ve szé lyez tet ve – a je len fe je -
zet 1. pont já ban fog lalt cél ki tû zés szem elõtt tar tá sá val –
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vál lal ko zá si te vé keny sé get foly tas son, amely nem le het el -
len té tes a Köz ala pít vány cél ja i val, és azok meg va ló sí tá sát
nem ve szé lyez tet he ti. Gaz dál ko dá sa so rán el ért ered mé -
nyét a Köz ala pít vány nem oszt ja fel, azt az Ala pí tó Ok irat -
ban meg ha tá ro zott te vé keny ség re for dít ja.

A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa a min den kor ha tá lyos
jog sza bá lyok, az Ala pí tó Ok irat, az SZMSZ, a Gaz dál ko -
dá si Sza bály zat és a gaz dál ko dás ra vo nat ko zó egyéb sza -
bály za tok, va la mint a Ku ra tó ri um dön té se i nek meg fele -
lõen tör tén het.

3. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben több sé gi irá nyí tást biz to sí tó be -
fo lyás sal ren del ke zik és amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad ja 
meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz ala pít vány ál -
tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi gaz dál ko dó
szer ve ze tet nem ala pít hat, gaz dál ko dó szer ve zet ben ré sze -
se dést nem sze rez het.

4. A Köz ala pít vány a pénz esz kö ze it – a köz ala pít vá -
nyok ra vo nat ko zó min den ko ri jog sza bá lyok kor lá tai kö -
zött – a Ku ra tó ri um ál tal jó vá ha gyott Be fek te té si Sza bály -
zat elõ írásai sze rint fek tet he ti be. A Köz ala pít vány nem
vé gez het a va gyo nát ve szé lyez te tõ pénz ügyi mû ve le te ket.

5. Ha a Köz ala pít vány költ ség ve té si ter ve, gaz dál ko dá -
sa a ren del te tés sze rû mû kö dést ve szé lyez tet né, az Ala pí tó
kép vi se lõ je rész le tes gaz dál ko dá si terv be mu ta tá sát kér he -
ti, abba – meg bí zott ja út ján is – be te kint het. A Köz ala pít -
vány ira ta i ba a Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság min -
den tag ja kor lá to zás nél kül be te kint het.

6. A Ku ra tó ri um min den év ben kö te les az Ala pí tó kép -
vi se lõ jé nek írás ban be szá mol ni a Köz ala pít vány elõ zõ évi
mû kö dé sé rõl. A nap tá ri év le zá rá sá val, il let ve for du ló nap -
já val – mint mér leg-for du ló nap pal – kö te les be szá mo lót
ké szí te ni. A be szá mo ló, va la mint a köz hasz nú sá gi je len tés 
el ké szí té sé nek és az Ala pí tó ré szé re tör té nõ meg kül dé sé -
nek ha tár ide je min den év má jus 31. nap ja.

7. A Köz ala pít vány be szá mo ló ját és a gaz dál ko dás leg -
fon to sabb ada ta it a Köz ala pít vány a Hi va ta los Ér te sí tõ ben
kö te les nyil vá nos ság ra hoz ni a szám vi tel rõl  szóló
2000. évi C. tör vény, va la mint a szám vi te li tör vény sze rin -
ti egyes egyéb szer ve ze tek be szá mo ló ké szí té si és könyv -
ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
224/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let alap ján. En nek ha tár -
ide je az év má jus 31. nap ja.

To váb bi ha tár idõk te kin te té ben a ha tá lyos jog sza bá lyi ren -
del ke zé sek figye lembe véte lével az SZMSZ ren del ke zik.

8. A Köz ala pít vány köz pon ti ügy in té zé sé nek he lyén
fel me rü lõ mû kö dé si költ sé gek össze ge nem ha lad hat ja
meg az éves pénz ügyi terv sze rin ti ki adá sok tíz szá za lé kos
mér té két. Ez az összeg tar tal maz za a Ku ra tó ri um tag ja i nak 
költ ség té rí té sét, va la mint a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak
tisz te let dí ját és költ ség té rí té sét is.

9. A Köz ala pít vány az ál ta la tá mo ga tás ban ré sze sí tet tel 
a tá mo ga tás cél ját, a fel hasz ná lás rend jét, az el szá mo lás
tar tal mát, a tel je sí tés ha tár ide jét, az el szá mo lást és bi zony -
la ta it – a Köz ala pít vány fo lya ma tos el len õr zé si jo gát ki -

köt ve – az el len õr zés mód ját, va la mint a szer zõ dés sze gés
kö vet kez mé nye it tar tal ma zó szer zõ dést köt. Az el szá mo -
lá sok kal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye ket az SZMSZ
mel lék le tét ké pe zõ Gaz dál ko dá si Sza bály zat tar tal maz za,
amely nem le het el len té tes az Ala pí tó Ok irat tal.

IX. A Fel ügye lõ Bi zott ság

1. A Köz ala pít vány te vé keny sé gét egy el nök bõl és két
tag ból álló Fel ügye lõ Bi zott ság el len õr zi. A meg bí za tás 3
évre szól, amely egy íz ben meg hosszab bít ha tó. Nem le het
a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja az a sze mély, aki a 
Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak el nö ke vagy tag ja; a Köz -
ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vü li más te vé keny ség ki -
fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re
irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza bály más képp
nem ren del ke zik; a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sa i ból 
ré sze sül – ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve -
he tõ nem pénz be li szol gál ta tá so kat –, il let ve a fen ti ek ben
meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá tar to zó ja.

2. A Köz ala pít vány Fel ügye lõ Bi zott sá gá nak tag jai:
El nök:
Ben ke Ákos
A Fel ügye lõ Bi zott ság to váb bi tag jai:
Gal báts Ka ta lin
Ko tán At ti la

3. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai tisz te let díj ban ré sze sül -
nek, amely nek mér té ke az el nök ese té ben a köz tiszt vi se lõi
il let mény alap há rom szo ros, a ta gok ese té ben két sze res
szor za tá nak meg fe le lõ összeg.

4. A Fel ügye lõ Bi zott ság el len õr zi, hogy a Köz ala pít -
vány a ha tá lyos jog sza bá lyok nak, az Ala pí tó Ok irat ban
fog lal tak nak és a bel sõ sza bály za tok nak meg fele lõen mû -
kö dik. Az el len õr zés ke re té ben a Fel ügye lõ Bi zott ság a
Ku ra tó ri um tól, an nak bár mely tag já tól, a Köz ala pít vány
bár mely mun ka vál la ló já tól tá jé koz ta tást, fel vi lá go sí tást
kér het, meg vizs gál hat ja a köny ve ket és az ira to kat, il let ve
azo kat szak ér tõ vel meg vizs gál tat hat ja.

5. A Fel ügye lõ Bi zott ság kez de mé nyez he ti a Kurató -
rium ülé sé nek össze hí vá sát, tag jai ta nács ko zá si jog gal
részt ve het nek a Ku ra tó ri um ülé se in.

6. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les a Ku ra tó ri u mot tá jé -
koz tat ni, és an nak össze hí vá sát kez de mé nyez ni, ha ar ról
sze rez tu do mást, hogy

a) a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán olyan jog sza bály -
sér tés vagy a Köz ala pít vány ér de ke it egyéb ként sú lyo san
sér tõ ese mény (mu lasz tás) tör tént, amely nek meg szün te té -
se vagy kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sa, il let ve eny hí té se a
Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük sé ges sé,

b) ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó tény
me rült fel.

7. Ha a Ku ra tó ri um el nö ke a Fel ügye lõ Bi zott ság in dít -
vá nyá nak meg té te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül nem hív ja
össze a Ku ra tó ri um ülé sét, úgy arra a Fel ügye lõ Bi zott ság
jo go sult.
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8. Ha a Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sa
ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a Fel -
ügye lõ Bi zott ság ha la dék ta la nul ér te sí ti a tör vényességi
fel ügye le tet el lá tó ügyész sé get.

9. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les meg vizs gál ni a mér le -
get, az ered mény-ki mu ta tást, a Ku ra tó ri um elé ter jesz tett
gaz dál ko dás ra vo nat ko zó fon to sabb je len té se ket, min den,
a gaz dál ko dás sal össze füg gõ, kü lö nö sen a vál lal ko zá si te -
vé keny ség foly ta tá sá ról, a be fek te té sek rõl, tár sa ság ala pí -
tá sá ról vagy az ab ban való rész vé tel rõl  szóló elõ ter jesz -
tést. A Fel ügye lõ Bi zott ság – szük ség ese tén kül sõ szak ér -
tõ be vo ná sá val – cél vizs gá la tot foly tat hat.

10. A Fel ügye lõ Bi zott ság a mû kö dé sé rõl és a ta pasz ta -
la ta i ról szük ség sze rint, de éven te leg alább egy al ka lom -
mal be szá mol az Ala pí tó kép vi se lõ jé nek. Be szá mo ló ját a
Ku ra tó ri um nak is meg kül di.

11. A Fel ügye lõ Bi zott ság az ál ta la meg ál la pí tott ügy -
rend sze rint fej ti ki te vé keny sé gét.

X. A könyv vizs gá ló

1. A Köz ala pít vány szám vi te li rend jé nek el len õr zé sét a 
Ku ra tó ri um ál tal pá lyáz ta tás út ján fel kért füg get len
könyv vizs gá ló lát ja el.

2. A könyv vizs gá ló kö te les fél éven ként a Köz ala pít -
vány köny ve it meg vizs gál ni és az éves szám vi te li be szá -
mo ló vizs gá la tá nak ered mé nyé rõl a Ku ra tó ri um nak je len -
tést ké szí te ni.

3. A könyv vizs gá ló fel ada tai el lá tá sa so rán jo go sult
vizs gál ni a Köz ala pít vány pénz tá rát, szer zõ dé se it, bank -
szám lá ját, jo go sult fel vi lá go sí tást kér ni a Köz ala pít vány
al kal ma zot ta i tól.

4. A könyv vizs gá ló zá ra dé ka és a Fel ügye lõ Bi zott ság
vé le mé nye nél kül a Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány éves gaz -
da sá gi be szá mo ló já nak el fo ga dá sá ról ér vé nye sen nem
hoz hat ha tá ro za tot.

5. A könyv vizs gá ló dí ját az ügy ve ze tõ igaz ga tó elõ ter -
jesz tése alap ján a fõ igaz ga tó ál la pít ja meg.

6. Nem le het könyv vizs gá ló
a) a Ku ra tó ri um el nö ke, tag ja,
b) olyan sze mély, aki a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá -

sán kí vül más te vé keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi -
szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi -
szony ban áll,

c) aki a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül
– ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat, il let ve

d) az a)–c) pon tok ban fel so rolt sze mé lyek hozzátar -
tozója.

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

1. Köz ala pít ványt ha tó sá gok, bí ró sá gok elõtt és har ma -
dik sze mé lyek kel szem ben a Ku ra tó ri um el nö ke kép vi se li.

Kép vi se le ti joga ön ál ló és tel jes körû. Az el nök e kép vi se -
le ti jo gát aka dá lyoz ta tá sa ese tén írás ban a Ku ra tó ri um nak
az Ala pí tó val fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban
vagy egyéb ér de kelt sé gi jog vi szony ban nem álló két tag já -
ra át ru ház hat ja, akik az alá írás jo gát csak együt te sen gya -
ko rol hat ják. Az át ru há zott jog kör ben el já ró ku ra tó ri u mi
ta gok az ál ta luk meg tett in téz ke dé sek rõl kö te le sek a Ku ra -
tó ri um el nö ké nek és a Ku ra tó ri um nak be szá mol ni.

2. A Ku ra tó ri um kép vi se let re a Köz ala pít vánnyal mun ka -
vi szony ban álló bár mely sze mélyt fel jo go sít hat, meg je löl ve a 
kép vi se le ti jog gya kor lá sá nak ter je del mét és mód ját.

XII. Ren del ke zés a Köz ala pít vány bank szám lá ja fe lett

1. A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let ti ren del ke zés -
hez min den eset ben két ren del ke zés re jo go sult (egy elsõ és 
egy má so dik he lyen alá író) sze mély együt tes alá írá sa
szük sé ges.

2. Elsõ he lyen a Ku ra tó ri um el nö ke és a Köz ala pít vány
SZMSZ-ben meg ha tá ro zott ma ga sabb ve ze tõ be osz tá sú
mun ka vál la ló ja, má so dik he lyen a Ku ra tó ri um ál tal erre
fel jo go sí tott sze mé lyek ír hat nak alá.

3. Az in té ze ti al szám lák fe let ti ren del ke zé si jo got az
SZMSZ sza bá lyoz za.

XIII. Össze fér he tet len sé gi sza bá lyok

1. A Köz ala pít vá nyon be lül nem tölt het be ve ze tõ tiszt -
sé get:

a) az, akit bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt jog erõ sen
sza bad ság vesz tés bün te tés re ítél tek, amíg a bün te tett elõ -
élet hez fû zõ dõ hát rá nyos jog kö vet kez mé nyek alól nem
men te sült,

b) a köz hasz nú szer ve zet meg szûn tét kö ve tõ két évig
az a sze mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be
– an nak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy évig –
ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény
sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki.

2. A Köz ala pít vány nem köt het szer zõ dést a Kurató -
rium tag já val, mun ka szer zõ dé sen kí vül a szer ve ze ti egy -
ség mun ka vál la ló já val, vagy ezek nek a Ptk. 685.  §-ának
b) pont já ban meg je lölt hoz zá tar to zó já val, to váb bá nem
köt het szer zõ dést olyan gaz da sá gi tár sa ság gal, amely ben a 
fel so rol tak bár me lyi ke tu laj do nos vagy ve ze tõ tiszt ség vi -
se lõ. A Ku ra tó ri um tag ja te kin te té ben – az Ala pí tó hoz zá -
já ru lá sá val – a Ku ra tó ri um ez alól a sza bály alól ki vé telt
te het.

3. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, ille tõ leg az an nak je lölt sze -
mély kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet
elõ ze tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide -
jû leg más köz hasz nú szer ve zet nél is be tölt.

4. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá ról 
dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az ál lam ház -
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tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A.  §-ának
(4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

XIV. Ve gyes ren del ke zé sek

1. A Köz ala pít vány cél ja i nak meg va ló su lá sa ér de ké -
ben egyéb jut ta tá so kat nyil vá nos, min den ki szá má ra hoz -
zá fér he tõ szol gál ta tás ként, il let ve pá lyá za ti tá mo ga tá so kat 
nyil vá nos, min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ pá lyá za ti rend -
szer ke re tei kö zött is nyújt hat, a Khtv. 15.  §-ában meg ha tá -
ro zott fel té te lek sze rint. A pá lyá zat fel té te le it a Köz ala pít -
vány a Hi va ta los Ér te sí tõ ben és hi va ta los hon lap ján hoz za
nyil vá nos ság ra.

2. A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az ál ta -
la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a
köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren det
ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a nyug -
el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek ré szé re 
nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet be li el lá tá -
sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj
min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.

3. A Köz ala pít vány szer ve ze te pár tok tól füg get len,
azok nak anya gi tá mo ga tást nem nyújt, tõ lük tá mo ga tást
nem fo gad el. Köz vet len po li ti kai te vé keny sé get nem foly -
tat; or szág gyû lé si kép vi se lõi, me gyei, fõ vá ro si ön kor -
mány za ti vá lasz tá son je löl tet nem ál lít, és sem köz vet len,
sem köz ve tett for má ban nem tá mo gat.

4. A köz hasz nú sá gi je len tés nek tar tal maz nia kell:
a) szám vi te li be szá mo lót,
b) a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sát,
c) a va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tást,
d) a cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát,
e) a köz hasz nú te vé keny ség rõl  szóló rö vid, tar tal mi be -

szá mo lót,
f) a köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, az ál la mi pénz alap -

tól, a he lyi ön kor mány zat tól, a ki sebb sé gi te le pü lé si ön -
kor mány zat tól, a te le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sá tól
és mind ezek szer ve i tõl ka pott tá mo ga tás mér té két,

g) a köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek
nyúj tott jut ta tá sok ér té két, ille tõ leg össze gét.

5. A Köz ala pít vány rend sze re sen, de éven te leg alább
egy al ka lom mal tá jé koz tat ja mû kö dé sé rõl a szak mai nyil -
vá nos sá got. A Köz ala pít vány te vé keny sé gé nek és gaz dál -
ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta it leg ké sõbb min den év má -
jus 31-éig a Hi va ta los Ér te sí tõ ben nyil vá nos ság ra hoz za és 
hon lap ján köz zé te szi.

6. A Köz ala pít vány SZMSZ-ében kell ren del kez ni:
a) olyan nyil ván tar tás ve ze té sé rõl, amely bõl a Ku ra tó -

ri um dön té se i nek tar tal ma, idõ pont ja és ha tá lya, il let ve a
dön tést tá mo ga tók és el len zõk szám ará nya megállapít -
ható,

b) a Ku ra tó ri um dön té se i nek az érin tet tek kel való köz -
lé se, il let ve nyil vá nos ság ra ho za ta li mód já ról,

c) a Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la to san ke let -
ke zett ira tok ba való be te kin tés rend jé rõl,

d) a Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá sai igény -
be vé te le mód já nak, be szá mo lói köz lé sé nek nyil vá nos sá -
gá ról, va la mint

e) spin-off tár sa sá gok lét re ho zá sá val, gaz da sá gi tár sa -
sá gok ban való rész vé tel lel össze füg gõ dön té sek elõ ké szí -
té sé nek el já rás rend jé rõl és fel ada ta i ról.

7. Az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zi az ál la mi költ -
ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás vagy az ál lam ál tal meg ha -
tá ro zott cél ra in gye ne sen jut ta tott va gyon fel hasz ná lá sát a
köz ala pít vá nyok nál (ide ért ve a Köz ala pít vány ál tal ala pí -
tott gaz da sá gi tár sa sá got is).

8. A Köz ala pít vány a Fõ vá ro si Bí ró ság nál tör té nõ nyil -
ván tar tás ba vé tel lel, ha tá ro zat lan idõ re jön lét re.

9. A Köz ala pít vány a Pol gá ri Tör vény könyv ben meg -
ha tá ro zott eset ben és mó don szû nik meg, eb ben az eset ben
a Köz ala pít vány nak az Ala pí tó ál tal ren del ke zés re bo csá -
tott va gyo na az Ala pí tót il le ti meg, azt a Köz ala pít vány
cél ja i hoz ha son ló cél ra kell for dí ta ni, és er rõl a nyil vá nos -
sá got is meg fele lõen tá jé koz tat ni kell.

10. A Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te li el -
já rá sá ban a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal el -
nö ke jo go sult el jár ni.

11. A Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát a Ma gyar Köz -
tár sa ság hi va ta los lap já ban, a Ma gyar Köz löny ben köz zé
kell ten ni.

12. A je len Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv nek, va la mint a Khtv. ren -
del ke zé sei, to váb bá az egyéb köz ala pít vá nyi tár gyú jog -
sza bá lyok és a kap cso ló dó pol gá ri jogi ren del ke zé sek az
irány adó ak.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 7.

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

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány
Alapító Okirata*

(egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (a továb biak ban:
Ala pí tó) a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/G.  §-a alap ján az 508/14/1953. MT ha tá ro -
zat tal lét re ho zott Or szá gos Mun ka vé del mi Tu do má nyos
Ku ta tó In té zet jog utód ja ként

közalapítvány

lét re ho zá sát ha tá roz ta el a kö vet ke zõ fel té te lek szerint:

* A Fõ vá ro si Bí ró ság 11.Pk.61.165/1995/24. sz. vég zé sé vel el ren del te az
Ala pí tó Ok irat ra vo nat ko zó vál to zás be jegy zé sét.
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1. Az Ala pí tó
A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (Bu da pest V., Kos -

suth La jos tér 1–3.)

2. A Köz ala pít vány neve 
Mun ka vé del mi Ku ta tá si Köz ala pít vány (a továb biak -

ban: Köz ala pít vány)

3. A Köz ala pít vány szék he lye 
1021 Bu da pest, Öt vös Já nos u. 2.

4. A Köz ala pít vány idõ tar ta ma 
A Köz ala pít vány ha tá ro zat lan idõ re jön lét re.

5. A Köz ala pít vány cél ja 
Az Al kot mány 70/D.  §-ában, to váb bá a mun ka vé de lem -

rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény 14.  §-a (1) be kez dé sé -
nek c) pont já ban és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, va la -
mint a nem zet kö zi egyez mé nyek ben rög zí tett mun ka vé -
del mi ku ta tá si ál la mi fel ada tok el lá tá sa. En nek ke re té ben:

a) Ma gyar or szá gon a mun ka vé del mi te vé keny ség re, a
ve szé lyes és ár tal mas ter me lé si té nye zõk fel tá rá sá ra, ha tá -
suk csök ken té sé re, il le tõ leg ki kü szö bö lé sé re, a mun ka biz -
ton ság ja ví tá sá ra irá nyu ló ku ta tá sok, fej lesz té sek vég zé se,
tá mo ga tá sa;

b) a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet mel lett mû kö dõ 
In for má ci ós Köz pont ma gyar nem ze ti köz pont ja fel ada ta i -
nak el lá tá sa, a mun ka vé del mi nem zet kö zi ku ta tá si ered -
mé nyek fi gye lem mel kí sé ré se, az ered mé nyek ha zai hasz -
no sí tá sá nak elõ se gí té se;

c) mun ka vé del mi, mun ka egész ség ügyi szak te rü le ten
az in for má ció gyûj tés ben, -fel dol go zás ban, -szol gál ta tás -
ban való rész vé tel;

d) or szá gos szin tû mun ka vé del mi kon cep ci ók, sza bá -
lyo zá sok, prog ra mok ki dol go zá sá hoz se gít ség nyúj tás;

e) az a)–d)) pon tok ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sát
biz to sí tó va gyon hasz no sí tá sa.

5/A. A Köz ala pít vány jel le ge
A Köz ala pít vány a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló

1997. évi CLVI. tör vény (Khtv.) 5.  §-ában meg je lölt ki e -
mel ten köz hasz nú te vé keny sé get foly ta tó szer ve zet, mi vel
ál la mi köz fel ada tot lát el. A Khtv. 26.  § c) pont já nak 3. és
4. al pont já ban meg ha tá ro zott köz hasz nú te vé keny sé gek
kö zül az aláb bi a kat foly tat ja: tu do má nyos te vé keny ség,
ku ta tás, ok ta tás.

6. A Köz ala pít vány az 5. pont ban meg ha tá ro zott cél ja i -
nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben

– sa ját mun ka szer ve ze té vel ku ta tá so kat vé gez, más hol
meg va ló su ló ku ta tá so kat szer vez és fi nan szí roz;

– tu do má nyos kon fe ren ci á kat, szak mai fó ru mo kat ren -
dez;

– ku ta tá si ered mé nyek fel hasz ná lá sá val elem zé se ket,
ér té ke lé se ket, kon cep ci ó kat ké szít;

– be kap cso ló dik nem zet kö zi ku ta tó cso por tok mun ká -
já ba;

– tu do má nyos ered mé nyek meg fe le lõ pub li ká lá sá ról
gon dos ko dik;

– a cé lok meg va ló sí tá sát elõ se gí tõ – ál la mi lag elis -
mert – szak ké pe sí tést nyúj tó, il let ve egyéb szak tan fo lya -
mo kat szer vez és va ló sít meg;

– a ke ze lõ szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott, a cé lok meg -
va ló sí tá sá hoz szük sé ges egyéb fel ada to kat lát el.

7. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na és törzs va gyo na
a) Az Ala pí tó a Köz ala pít vány in du ló va gyo na ként a

Köz ala pít vány nak átad 402 000 000 Ft ér té kû in gat lant és
esz köz ál lo mányt. A va gyon rész le te zé sét az Ala pí tó Ok -
irat 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

Így a Köz ala pít vány in du ló va gyo na: 402 000 000 Ft.
A Köz ala pít vány a mû kö dés fo lya ma tos sá gá nak biz to -

sí tá sa ér de ké ben az in du ló va gyo non be lül törzs va gyont
ké pez. A törzs va gyon nem ide ge nít he tõ el, és nem ter hel -
he tõ meg. A törzs va gyon ér té ke: 192 000 000 Ft.

A törzs va gyont a Bu da pest II., Völgy u. 20/A. (hrsz.
11403) és a Bu da pest II., Völgy u. 20/B. (hrsz. 11402/2)
alat ti in gat la nok ké pe zik.

b) A törzs va gyon ér té ke a ke ze lõ szer ve zet (Kurató -
rium) dön té se alap ján nö vel he tõ, to váb bá a Köz ala pít -
vány hoz tör té nõ csat la ko zás ese tén nö vek szik, ha a csat la -
ko zó ado mány jut ta tá sá ra ez zel a fel té tel lel ke rül sor.

8. A Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sa
a) A Köz ala pít vány cél já ra fel hasz nál ha tó
– a törzs va gyon ho za dé ka,
– a törzs va gyon hoz nem tar to zó va gyon, il le tõ leg an -

nak ho za dé ka,
– a csat la ko zó ado má nyok fel hasz nál ha tó ré sze,
– a vál lal ko zá si te vé keny ség ho za dé ka.
b) A Köz ala pít vány cél já ra köz vet le nül fel nem hasz -

nál ha tó és nem hasz no sít ha tó ter mé szet be ni ado má nyo kat
ér té ke sí te ni kell. Az így be fo lyó össze get kell – az ado má -
nyo zó ren del ke zé se it is figye lembe véve – a Köz ala pít -
vány va gyo ná ban el he lyez ni.

c) A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az ál ta -
la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a
köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren det
ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a nyug -
el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek ré szé re 
nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet be li el lá tá -
sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj
min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.

d) A Köz ala pít vány va gyo ná ból tá mo ga tás ki zá ró lag a
tá mo ga tás ban ré sze sí tett sze méllyel kö tött szer zõ dés alap -
ján nyújt ha tó, mely szer zõ dés nek tar tal maz nia kell a tá mo -
ga tás cél ját, az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és bi zony -
la ta it, az el len õr zés mód ját, va la mint a szer zõ dés sze gés
kö vet kez mé nye it.
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9. Csat la ko zás a Köz ala pít vány hoz
A Köz ala pít vány nyi tott, ah hoz bár mely bel föl di, il le tõ -

leg kül föl di ter mé sze tes és jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség -
gel nem ren del ke zõ szer ve zet csat la koz hat, ha a Köz ala -
pít vány cél já val egyet ért, és azt tá mo gat ni kí ván ja. A tá -
mo ga tás tör tén het pénz be li vagy ter mé szet be ni ado -
mánnyal. Az ado mányt a ke ze lõ szer ve zet vissza uta sít hat -
ja, ha an nak el fo ga dá sa a Köz ala pít vány cél ja i nak meg va -
ló sí tá sát, vagy a Köz ala pít vány ha zai, il le tõ leg nem zet kö zi 
meg íté lé sét ked ve zõt le nül érin te né.

9/A. A Köz ala pít vány köz vet len po li ti kai te vé keny sé get 
nem foly tat, szer ve ze te pár tok tól füg get len és azok nak tá -
mo ga tást nem nyújt, pár tok tól tá mo ga tást nem kap, or -
szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi se lõ je löl tet nem ál -
lít és nem tá mo gat.

10. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé ge
A fel hasz nál ha tó va gyon gya ra pí tá sa ér de ké ben a Köz -

ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get is foly tat hat, ez a te -
vé keny sé ge csak má sod la gos le het. A Köz ala pít vány csak
olyan gaz dál ko dó szer ve zet ben ve het részt, amely ben leg -
alább több sé gi irá nyí tást biz to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik
[Ptk. 74/G.  § (4) be kez dés], és amely ben fe le lõs sé ge nem
ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz ala pít -
vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi gaz -
dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer ve -
zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

A Köz ala pít vány a gaz dál ko dá sa so rán el ért ered ményt
nem oszt hat ja fel, azt az Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro zott
te vé keny ség re for dít hat ja. A Köz ala pít vány va gyon ke ze -
lé si és be fek te té si sza bály za tát az Ala pí tó Ok irat 2. szá mú
mel lék le te tar tal maz za.

11. A Köz ala pít ványt ke ze lõ szer ve zet
a) A Köz ala pít vány ke ze lé sét Ku ra tó ri um vég zi, amely
aa) meg ha tá roz za sa ját mû kö dé si rend jét,
ab) jó vá hagy ja a Köz ala pít vány éves fel adat- és költ -

ség ter vét,
ac) éven te meg ha tá roz za az egyes köz ala pít vá nyi cé lok 

fi nan szí ro zá sá ra for dít ha tó össze ge ket,
ad) pá lyá za tok ese tén meg ha tá roz za a pá lyá za ti fel té te -

le ket,
ae) dönt az egyes tá mo ga tá sok ról, ezek mér té ké rõl,
af) dönt a vál lal ko zás ban való rész vé tel rõl,
ag) dönt az egyes ado má nyok el fo ga dá sá ról,
ah) dönt egyes va gyon tár gyak ér té ke sí té sé rõl és az ér -

té ke sí tés mód já ról,
ai) el fo gad ja a Ku ra tó ri um el nö ke ál tal ké szí tett éves

be szá mo lót és az az zal egy ide jû leg elõ ter jesz tett köz hasz -
nú sá gi je len tést,

aj) meg ha tá roz za a Köz ala pít vány mun ka szer ve ze tét,
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát,

ak) gya ko rol ja a mun ka szer ve zet ve ze tõ je fe lett a mun -
kál ta tói jo go kat,

al) dönt min den egyéb ügy ben, amit az Ala pí tó Ok irat,
il le tõ leg a szer ve ze ti mû kö dé si sza bály zat a ha tás kö ré be
utal.

b) A Kura tó ri um 8 tag ból áll.

c) A Kura tó ri um tag ja it, il let ve kö zü lük an nak el nö két
az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség ja vas la tá ra az Ala pí tó kéri fel ha tá ro zat lan idõ re, a te -
vé keny ség sze rint ille té kes kor mány za ti szer vek, a tu do -
má nyos élet és az üz le ti vi lág ne ves szak em be rei kö ré bõl.

d) A Kura tó ri um szük ség sze rint ülé se zik, éven te leg -
alább egy al ka lom mal kö te les ülést tar ta ni. A Kura tó ri um
ha tá ro zat ké pes, ha ülé sén a ta gok több mint fele je len van.
Dön té se it nyílt sza va zás sal – az e) pont ban fog lal tak ki vé -
te lé vel –, egy sze rû szó több ség gel hoz za. Sza va zat egyen -
lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt. A Kura tó ri um ülé se i -
re ta nács ko zá si jog gal meg kell hív ni a Fel ügye lõ Bi zott -
ság tag ja it, a könyv vizs gá lót és a mun ka szer ve zet ve ze tõ -
jét. A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak, az ülé se ket az el nök
ve ze ti.

e) Két har ma dos több sé gû dön tés szük sé ges az aa), ab), 
ac), af), ah), ai), aj) és ak) pon tok ban em lí tett ese tek ben.

f) A Ku ra tó ri um ülé se it írás ban, a na pi rend meg je lö lé -
sé vel az el nök hív ja össze. A meg hí vót úgy kell ki kül de ni,
hogy a cím zet tek leg alább 15 nap pal – sür gõs eset ben
3 nap pal – az ülés elõtt át ve hes sék. A Ku ra tó ri um bár me -
lyik tag ja jo go sult akár elõ ze tesen írás ban, akár az ülé sen
szó ban új na pi ren di pont fel vé te lét in dít vá nyoz ni. A Ku ra -
tó ri um ülé sét 15 na pon be lül ak kor is össze kell hív ni, ha
leg alább há rom tag vagy a Fel ügye lõ Bi zott ság az ülés
össze hí vá sát a cél meg je lö lé sé vel írás ban kéri.

g) A Kura tó ri um ülé se i rõl és dön té se i rõl rész le tes jegy -
zõ köny vet kell fel ven ni. A jegy zõ köny vet az el nök és a
jegy zõ könyv ve ze tõ írja alá.

A Ku ra tó ri um olyan nyil ván tar tást kö te les ve zet ni,
amely bõl meg ál la pít ha tó a dön té se i nek idõ pont ja, tar tal -
ma, ha tá lya, a dön tést tá mo ga tók és el len zõk (a le het sé ges
sze mé lyek) szám ará nya.

A Ku ra tó ri um dön té se it az érin tet tek kel ha la dék ta la nul
szó ban és ezen fe lül 15 na pon be lül írás ban is – te le fax,
pos tai le vél vagy e-ma il út ján – kö te les kö zöl ni.

A dön té sek nyil vá nos ság ra ho za ta lát a Köz ala pít vány
szék he lyén tör té nõ ki füg gesz tés sel kell biz to sí ta ni.

A Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la to san ke let ke -
zett ira tok ba való be te kin tés re bár ki jo go sult, ki vé ve, ha a
be te kin tés sze mé lyi sé gi vagy adat vé del mi jo go kat sér te ne. 
A be te kin tés re a Ku ra tó ri um el nö ké hez be nyúj tott írás be li
ké re lem alap ján, an nak be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon
be lül le he tõ sé get kell biz to sí ta ni, és rög zí te ni kell, hogy a
be te kin tõ mi lyen ira to kat te kin tett meg. A be te kin tõ ké rel -
mé re – a má so lá si költ sé gek meg té rí té se el le né ben – má so -
la tot kell ké szí te ni.

h) A Ku ra tó ri um a lét re jöt té tõl szá mí tott 60 na pon be -
lül a je len Ala pí tó Ok irat ban fog lal tak be tar tá sa mel lett
ügy ren det ké szít, amely ben meg ha tá roz za a mû kö dé si
rend jét.
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i) A Ku ra tó ri um tag jai tisz te let díj ban ré sze sül nek, és a
ku ra tó ri u mi mû kö dé sük kel kap cso lat ban fel me rült iga zolt
költ sé ge ik meg té rí té sé re igényt tart hat nak. A tisz te let díj
mér té két a Ku ra tó ri um ha tá roz za meg. A havi tisz te let díj
nem le het több a min den ko ri mi ni mál bér nél.

j) A Kura tó ri um össze té te le a kö vet ke zõ:
El nök:
Né met hy Zol tán
Ta gok:
Bor hi di Gá bor
Dr. Ka me nicz ky Ist ván
Ke le men La jos
Dr. Mol nár Jenõ
Dr. Sö rös Éva
Vígh Ká roly
Dr. Walz Géza
k) A Ku ra tó ri um tag ja i nak tiszt sé ge meg szû nik
– az Ala pí tó ál ta li vissza hí vás sal,
– a tag ha lá lá val,
– a tag ké rel mé re, az Ala pí tó vissza hí vá si jo gá nak egy -

ide jû gya kor lá sá val.
l) Az Ala pí tó nak a c) és k) pon tok ban meg ha tá ro zott jo -

ga it az Ala pí tó kép vi se le té ben a fog lal koz ta tás po li ti kai és
mun ka ügyi mi nisz ter gya ko rol ja.

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

ma) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
mb) bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, il let ve a meg kö -

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

12. A Köz ala pít vány Fel ügye lõ Bi zott sá ga
a) A Köz ala pít vány nál 5 tagú Fel ügye lõ Bi zott ság mû -

kö dik. Tag ja it az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka -
ügyi Fõ fel ügye lõ ség és a Pénz ügy mi nisz té ri um ja vas la tá ra 
az Ala pí tó kéri fel ha tá ro zat lan idõ tar tam ra. A Fel ügye lõ
Bi zott ság tag jai ma guk kö zül el nö köt vá lasz ta nak.

A Fel ügye lõ Bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg.
Ha tá ro zat ké pes, ha va la mennyi tag ja je len van. Ha tá ro za -
ta it egy sze rû szó több ség gel hoz za.

b) Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja,
il let ve könyv vizs gá ló ja az a sze mély, aki

ba) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja,
bb) a Köz ala pít vánnyal a meg bi za tá sán kí vül más te vé -

keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza -
bály más ként nem ren del ke zik,

bc) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül –
ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li jut ta tást, il let ve

bd) a ba)–bc) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek
hoz zá tar to zó ja.

c) A Fel ügye lõ Bi zott ság el len õr zi a Ku ra tó ri um és a
mun ka szer ve zet mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát. Szük ség
sze rint el len õr zést tart hat, amely nek so rán a Köz ala pít -
vány köny ve i be és ira ta i ba be te kint het, azo kat meg vizs -
gál hat ja, a Ku ra tó ri um bár mely tiszt ség vi se lõ jé tõl fel vi lá -
go sí tást és tá jé koz ta tást kér het. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag -
jai a Ku ra tó ri um ülé se in ta nács ko zá si jog gal részt ve het -
nek.

A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les az in téz ke dés re jo go sult
Ku ra tó ri u mot tá jé koz tat ni és an nak össze hí vá sát kezd mé -
nyez ni, ha ar ról sze rez tu do mást, hogy

ca) a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán olyan jog sza bály -
sér tés, vagy a Köz ala pít vány ér de ke it egyéb ként sú lyo san
sér tõ ese mény (mu lasz tás) tör tént, amely nek meg szün te té -
se vagy kö vet kez mé nyé nek el há rí tá sa, il let ve eny hí té se az
in téz ke dés re jo go sult Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük sé -
ges sé,

cb) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó
tény me rül fel.

Az in téz ke dés re jo go sult Ku ra tó ri u mot a Fel ügye lõ Bi -
zott ság in dít vá nyá ra – an nak meg té te lé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül – össze kell hív ni. E ha tár idõ ered mény te len el -
tel te után a Ku ra tó ri um össze hí vá sá ra a Fel ügye lõ Bi zott -
ság is jo go sult.

Ha a Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sa ér -
de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a Fel -
ügye lõ Bi zott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni a tör -
vényességi fel ügye letet gya kor ló szer vet.

d) A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke kér he ti a Ku ra tó ri um
el nö ké tõl a Ku ra tó ri um össze hí vá sát, ha a Fel ügye lõ Bi -
zott ság tu do má sá ra ju tott in for má ci ók alap ján va la mely
fon tos kér dés ben dön tés szük sé ges. A Ku ra tó ri um el nö ke
ilyen eset ben 15 na pon be lül kö te les a Ku ra tó ri um ülé sét
össze hív ni.

e) A Fel ügye lõ Bi zott ság, il let ve an nak meg bí zá sá ból a 
Fel ügye lõ Bi zott ság elnö ke – a Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za -
ta lá tól szá mí tott 5 na pon be lül – bár mely ku ra tó ri u mi ha tá -
ro zat új ra tár gya lá sát kez de mé nyez he ti.

f) A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai a ku ra tó ri u mi ta gok kal
azo nos mér té kû tisz te let díj ban ré sze sül nek.

g) A Fel ügye lõ Bi zott ság össze té te le a kö vet ke zõ:
Dr. Ágos ton Gab ri el la
Bán la ki Lí via
Dr. Ker tész Lász ló
Pi ri si Ká roly
Dr. Vár ko nyi Ta más
h) Az Ala pí tó a) pont ban meg ha tá ro zott jo ga it az Ala -

pí tó kép vi se le té ben a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka -
ügyi mi nisz ter gya ko rol ja.

13. A Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja

a) A Köz ala pít vány nál könyv vizs gá ló mû kö dik.
A könyv vizs gá lót a ku ra tó ri um bíz za meg 3 éves idõ tar -
tam ra.
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b) Nem le het a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja a Ku ra -
tó ri um tag ja, to váb bá az a sze mély, aki a Köz ala pít vány nál 
más te vé keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban
vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll,
vagy a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül, il -
le tõ leg ilyen sze mély hoz zá tar to zó ja.

c) A könyv vizs gá ló

– be te kint het a Köz ala pít vány köny ve i be,

– a Köz ala pít vány dol go zó i tól fel vi lá go sí tást kér het,

– meg vizs gál hat ja a Köz ala pít vány pénz tá rát, ér ték pa -
pír- és áru ál lo má nyát, szer zõ dé se it és bank szám lá ját,

– el lát ja a Ku ra tó ri um ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat.

13/A. A Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je nem le -
het olyan sze mély, aki ko ráb ban olyan más köz hasz nú
szer ve zet tiszt ség vi se lõ je volt – an nak meg szû né sét meg -
elõ zõ 2 év ben leg alább 1 évig –, ame lyik az adó zás rend jé -
rõl  szóló tör vény sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te
ki. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, il le tõ leg an nak je lölt sze mély
kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze -
tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg
más köz hasz nú szer ve zet nél be tölt.

14. A Köz ala pít vány mun ka szer ve ze te

A Köz ala pít vány és a Ku ra tó ri um mû kö dé sé vel, gaz dál -
ko dá sá val kap cso la tos fel ada to kat az igaz ga tó ál tal ve ze -
tett mun ka szer ve zet lát ja el. A mun ka szer ve zet gon dos ko -
dik a köz ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges
ku ta tá si-szak mai te vé keny ség el lá tá sá ról, il le tõ leg meg -
szer ve zé sé rõl, a ku ra tó ri u mi ülé sek elõ ké szí té sé rõl, a ho -
zott dön té sek vég re haj tá sá nak ope ra tív és ad mi niszt ra tív
se gít sé gé rõl, va la mennyi, a gaz dál ko dás sal-mû kö dés sel
össze füg gõ ad mi niszt rá ci ós fel adat el vég zé sé rõl.

15. A do lo gi és sze mé lyi ki adá so kat a Köz ala pít vány
va gyo ná nak ho za dé ka ter hé re, ha ez nem le het sé ges, a
törzs va gyon fe let ti va gyon ter hé re kell el szá mol ni.

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

a) A Köz ala pít vány jogi sze mély. Kép vi se le tét és a
bank szám la fe let ti ren del ke zé si jo got az Ala pí tó ál tal ki je -
lölt azok a ku ra tó ri u mi ta gok lát ják el, akik az Ala pí tó val
nem áll nak al kal ma zá si vagy ér de kelt sé gi vi szony ban. A
bank szám la fe let ti ren del ke zés hez min den eset ben két
kép vi se le ti jog gal fel ru há zott sze mély alá írá sa szük sé ges.

b) A Köz ala pít vány éves be szá mo lót, va la mint köz -
hasz nú je len tést ké szít, ame lye ket min den év áp ri lis 30-ig
meg küld az Ala pí tó kép vi se le té ben el já ró fog lal koz ta tás -
po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter nek és a csat la ko zók nak.

c) A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá ról 
dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az ál lam ház -

tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A.  § (4) be -
kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

17. A Ku ra tó ri um – a nyil vá nos ság ra ho za tal ér de ké -
ben – a Köz ala pít vány te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá -
nak leg fon to sabb ada ta it, a mû kö dé sé re, szol gál ta tá sai
igény be vé te le mód já ra vo nat ko zó in for má ci ó kat, be szá -
mo ló it kö te les két or szá gos na pi lap ban – a Ma gyar Nem -
zet ben és a Nép sza bad ság ban – köz zé ten ni.

18. A Köz ala pít vány mó do sí tá sa és meg szû né se
a) A Köz ala pít ványt az Ala pí tó mó do sít hat ja, de en nek

so rán cél ja it, és a meg va ló sí tá suk ér de ké ben ki fej ten dõ te -
vé keny sé ge ket csak bõ vít he ti, ki ter jeszt he ti, ha an nak el lá -
tá sá ra a va gyo ni hely zet meg fe le lõ ala pot ad.

b) A Köz ala pít ványt a bí ró ság az Ala pí tó ké rel mé re
meg szün te ti, ha az Ala pí tó Ok irat ban jel zett köz fel ada tok
irán ti szük ség let meg szûnt, vagy e köz fel ada tok el lá tá sá -
nak biz to sí tá sa más mó don, il le tõ leg más szer ve ze ti ke ret -
ben ha té ko nyab ban meg va ló sít ha tó. A Köz ala pít vány
meg szû né se ese tén a Köz ala pít vány va gyo na – a hi te le zõk
ki elé gí té se után – az Ala pí tót il le ti meg, aki kö te les azt a
meg szûnt Köz ala pít vány cél ja i hoz ha son ló cél ra for dí ta ni, 
és er rõl a nyil vá nos sá got meg fele lõen tá jé koz tat ni.

19. Bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel
Az Ala pí tó tu do má sul ve szi, hogy a Köz ala pít vány lét -

re jöt té hez az Ala pí tó Ok irat bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te -
le szük sé ges.

20. A je len Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény, va la mint a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi 
CLVI. tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Bu da pest, 2006. má jus 11.

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

1. számú melléklet az Alapító Okirathoz

I. Közalapítvány vagyonába kerülõ ingatlanok

Te rü let m2 Pi a ci ér ték E Ft

 Budapest II., Öt vös Já nos u.
1–3. (Hrsz. 11399)

6 827 96 098

 Budapest II., Völgy u. 20/A
(Hrsz. 11403)

2 217

 Budapest II., Völgy u. 20/B
(Hrsz. 11402/2)

4 436 191 634

 Budapest II., Völgy u. 30.
(Hrsz. 11387/1)

3 232 67 524

 Igal, He gyi út 15. (Hrsz. 342) 1 172 18 790
In gat lan ér ték össze sen: 374 046
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II/1. Üzletrész gazdasági társaságokban

Pi a ci ér ték E Ft

 3516/91. Korm. hat.
OMTKI Zaj tech ni kai Kft.

3 200

3516/91. Korm. hat.
OMTKI Mi nõ ség vizs gá ló Kft.

3 300

Össze sen: 6 500

II/2. Közalapítvány vagyonába kerülõ egyéb befektetett
eszközök

Pi a ci ér ték E Ft

 – Szel le mi ter mé kek 354

– Mû sze rek 2 572

– Szá mí tó gé pek 926

– Ügy vi te li gé pek 253

– Egyéb gé pek 1 524

– Be ren de zé sek 2 604

– Jár mû vek 330

Va gyon ér ték össze sen: 8 563

III. Egyéb vagyonérték becsült értéke, mely az
átalakulási vagyonmérleg értékelése alapján pontosodik

For gó esz kö zök

– Kész le tek vá sá rolt ál lo má nyá nak tény le ges
be szer zé si áron ki mu ta tott köny vi ér té ke, mely -
bõl az anyag kész let 4000 E Ft össze gû ál lo má -
nya in kur rens. A sa ját ter me lé sû kész le tek 1994. 
évi tény le ges köz vet len ön költ sé gen ke rült
szám ba vé tel re, mely nek va gyon ér té ket ké pe zõ
össze vont ér té ke 28 761 E Ft

– Köve te lé sek kö zött 30 na pon túli ve võ ál lo -
mány 30%-os, 180 na pon túli ve võ tar to zás
50%-os le írás vég re haj tá sá val figye lembe vett
ér té ke 22 774 E Ft

– Egyéb kö ve te lé sek kö zött a la kás épí té si hi tel -
nyúj tás ból szár ma zó kö ve te lés bõl a 15 éven túli
meg té rü lés ál lo má nyá nál 70%-os le ér té ke lés
alap ján az össze vont ér ték 2 133 E Ft

– Átfu tó be vé te lek és ki adá sok esz kö zök ér té -
két nö ve lõ egyen le ge 1 714 E Ft

– Pén zesz kö zök bank ki vo na tok kal, pénz tár je -
len tés sel iga zolt záró ér té ke 1 642 E Ft

– Aktív idõ be li el ha tá ro lás a nyil ván tar tás sze -
rin ti rész le te zés sel egye zõ en 1 539 E Ft

Esz köz ál lo mány össze sen
(I.–II/1.–II/2.–III.) 447 672 E Ft

IV. Forrásoldal

– Sa ját tõke a mér leg esz köz ál lo má nyá nak kö -
te le zett sé gek kel csök ken tett ér té ké vel egye -
zõ en 402 007 E Ft

– Rövid le já ra tú kö te le zett sé gek – szál lí tó ál -
lo mány fo lyó szám la-ki vo nat tal, hi te lek bank -
ki vo nat tal, adó- és egyéb köz tar to zá sok
ana li ti kus nyil ván tar tás sal iga zolt ér té ke 42 711 E Ft
– Passzív át fu tó el szá mo lá sok a nyil ván tar tás
sze rin ti ér ték kel egye zõ en 194 E Ft
– Passzív idõ be li el ha tá ro lás nyil ván tar tás
sze rin ti ér té ke 2 760 E Ft
For rás ál lo mány össze sen 447 672 E Ft
Az in té ze ti va gyon az 1994. de cem ber 31-i
va gyon mér leg esz köz ál lo má nyá nak kö te le -
zett ség gel csök ken tett ér té ke ke re kít ve

402 000 E Ft,
azaz négy száz -
két mil lió fo rint

2. számú melléklet az Alapító Okirathoz

A Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány
vagyonkezelési és befektetési szabályzata

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya az 1139/1995.
(XII. 28.) Korm. ha tá ro zat ban a Mun ka vé del mi Ku ta tá si
Köz ala pít vány nak (a továb biak ban: Köz ala pít vány) in du -
ló va gyon ként át ad ta az Or szá gos Mun ka vé del mi Tu do -
má nyos Ku ta tó In té zet (a továb biak ban: OMTKI) tel jes
va gyo nát. Je len sza bály zat a Köz ala pít vány tu laj do ná ba
ke rült és a mû köd te tés so rán vál to zó va gyon meg õr zé sé -
nek, mû köd te té sé nek, gya ra pí tá sá nak ke re te it szabá lyoz za.

1. A szabályzat hatálya

A sza bály zat ha tá lya a Köz ala pít vány tu laj do ná ban lévõ 
va gyon ra (im ma te ri á lis ja vak, tár gyi esz kö zök, be fek te tett
esz kö zök, va la mint for gó esz kö zök kö te le zett sé gek kel
csök ken tett ré szé re) ter jed ki.

2. A közalapítványi vagyon volumene, összetétele

A Köz ala pít vány va gyo na az 1139/1995. (XII. 28.) Korm.
ha tá ro zat ál tal át adott in du ló va gyon.

A Köz ala pít vány in du ló va gyo na: 402 000 E Ft.
Szer ke ze te:
93% tár gyi esz kö zök (in gat la nok),
2% be fek te tett pénz ügyi esz kö zök (ré sze se dé sek),
5% for gó esz kö zök.

3. A Közalapítvány vagyonának tagozódása

A va gyon alap ve tõ ren del te té se a köz ala pít vá nyi cé lok
tar tós, fo lya ma tos és ha té kony szol gá la ta. En nek ér de ké -
ben a köz ala pít vá nyi va gyo non be lül el kell kü lö ní te ni a
törzs va gyont és a vál lal ko zá si célú va gyont.

Törzs va gyon: a Köz ala pít vány egé szé nek ér de ke it szol -
gá ló, fo lya ma tos mû kö dést biz to sí tó va gyo ni kör, me lyet
az Ala pí tó Ok irat mel lék le te té te le sen rög zít.
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Vál lal ko zá si célú va gyon: a Köz ala pít vány törzs va gyon 
nél kül szá molt sza bad ren del ke zé sû va gyo na, amellyel a
Köz ala pít vány – az ide tar to zó va gyon ér té ké ig – pi a ci tí -
pu sú vál lal ko zá sok ban ve het részt.

4. A közalapítványi vagyon mûködtetésének célja

A köz ala pít vá nyi va gyon ke ze lé sé nek cél ja a köz ala pít -
vá nyi va gyon nal olyan gaz dál ko dás, amely az ala pí tói va -
gyon meg õr zé se, le he tõ ség sze rin ti gya ra pí tá sa mel lett
anya gi fe de ze tet biz to sít a köz ala pít vá nyi cé lok el éré sé re.

5. A vagyon feletti döntési jogkörök

A Köz ala pít ványt – a vo nat ko zó jog sza bá lyok és e sza -
bály zat ke re tei kö zött – meg il le tik mind azok a jo gok, és
ter he lik mind azon kö te le zett sé gek, ame lyek a tu laj do nost
ál ta lá ban meg il le tik, il let ve ter he lik.

A köz ala pít vá nyi va gyon fel hasz ná lá sá ról a Köz ala pít -
vány Kura tó ri u ma dönt.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya mint ala pí tó (a továb -
biak ban: Ala pí tó) a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u mát fel ha tal -
maz ta, hogy a Köz ala pít vány va gyo ná val vál lal koz zék, az
ab ból szár ma zó jö ve de lem a Köz ala pít vány cél ja i nak
meg va ló sí tá sát szol gál ja.

Szük ség ese tén a ku ra tó ri um dön té se alap ján a va gyon
egy ré sze is fel hasz nál ha tó a köz ala pít vá nyi cé lok ra.

A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa a té rí tés men tes va gyon -
át ru há zás le he tõ sé gét ki zár ja.

A Köz ala pít vány tu laj do no si jo go sít vá nya it nem ru ház -
hat ja át.

A Ku ra tó ri um dönt a Köz ala pít vány va gyo ná nak szer -
ke ze ti össze té te lé rõl, és meg ha tá roz za a be fek te té si stra té -
gia irá nyát.

A Ku ra tó ri um ál tal ki tû zött stra té gi ai cé lok ér de ké ben
vég re haj tan dó fel ada to kat a Köz ala pít vány mun ka szer ve -
ze te dol goz za ki, és hajt ja vég re. E fel ada tok vég re haj tá sá -
ról a mun ka szer ve zet fo lya ma to san, de leg alább éven te be -
szá mol.

A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány va gyo ni hely ze te és be -
vé te lei is me re té ben éven te dönt a Köz ala pít vány cél jai kö -
zött fel so rolt fel ada tok vég re haj tá sá hoz fel hasz nál ha tó
pénz esz kö zök mér té ké rõl, fel osz tá suk mód já ról.

6. A közalapítványi befektetések biztonsági szabályai

Ál ta lá nos sza bá lyok

A Köz ala pít vány a köz ala pít vá nyi cé lok el lá tá sá ra idõ -
le ge sen fel nem hasz nált esz kö ze it (a továb biak ban: sza -
bad köz ala pít vá nyi esz köz) jog sza bály ál tal meg en ge dett
for mák ban (a továb biak ban: be fek te té si for mák) fek tet he ti 
be, il let ve ilyen be fek te té si for mák ban tart hat ja.

A Köz ala pít vány csak sa ját esz kö ze it fek tet he ti be.

A Köz ala pít vány csak olyan vál lal ko zás ban ve het részt,
amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg a va gyo ni hoz zá já -
ru lá sá nak mér té két.

A köz ala pít vá nyi be fek te té sek nek össz hang ban kell
len ni ük a Köz ala pít vány rö vid és hosszú távú kö te le zett sé -
ge i vel, fenn tart va a fo lya ma tos fi ze tõ ké pes sé gét.

A Köz ala pít vány vál lal ko zá sa a köz ala pít vá nyi fel ada -
tok el lá tá sát nem ve szé lyez tet he ti.

A be fek te té se ket úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az egyes
be fek te té sek ho za ma a le he tõ leg ki sebb mér ték ben függ -
jön más be fek te té sek ho za má tól.

A Köz ala pít vány nak el kell ke rül nie, hogy be fek te té si
üz let me ne té ben akár a be fek te té si for mák, akár a be fek te -
té si köz ve tí tõk te kin te té ben egy ol da lú koc ká za ti füg gõ ség
ala kul jon ki.

Be fek te té se i nél ügyel nie kell arra, hogy be fek te té si
port fó li ó ja ága zat, te rü le ti el he lyez ke dés, a be fek te tett
összeg és a meg szer zett ré sze se dés nagy sá ga te kin te té ben
ará nyos le gyen.

A Köz ala pít vány tar tóz ko dik a nem zet kö zi gya kor lat -
ban nagy koc ká za tú nak ítélt be fek te té si for mák tól, így kü -
lö nö sen a csúcs tech no ló gi ák hoz, nagy fo kú in gat lan-be -
fek te té sek hez kap cso ló dó be fek te té sek tõl.

A Köz ala pít vány be fek te té si cél lal mû kö dõ gaz da sá gi
tár sa sá gok ban is vá sá rol hat ré sze se dést. A meg vá sá rol ni
kí vánt ér de kelt ség tu laj do no sa, ve ze tõ ál lá sú dol go zó ja,
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja, könyv -
vizs gá ló ja nem le het a Köz ala pít vány al kal ma zott ja vagy
tiszt ség vi se lõ je, va la mint fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja és
könyv vizs gá ló ja, il let ve ezek hoz zá tar to zó ja.

A Köz ala pít vány ren del ke zé sé re bo csá tott ál la mi tá mo -
ga tá sok – ki vé ve, ha az ado má nyo zó más ként nem ren del -
ke zik – csak az ál lam ál tal ga ran tált ér ték pa pí rok ban he -
lyez he tõk el.

A Köz ala pít vány a ren del ke zé sé re álló sza bad esz kö ze i -
vel a je len sza bály zat ban meg ha tá ro zott ke re tek kö zött
sza ba don vál lal koz hat.

Bár mely köz ala pít vá nyi va gyon elem ér té ke sí tés re, vál -
lal ko zás ba vi te lé re ki zá ró lag úgy ke rül het sor, ha azt meg -
elõ zi az adott va gyon elem szak ér tõ vel tör té nõ értékbecs -
lése.

A vál lal ko zás ba fek te tett va gyon nal a ren del ke zé sé re
álló in for má ci ók alap ján a leg na gyobb jö ve del met, va -
gyon gya ra po dást biz to sí tó mó don kell gaz dál kod ni.

A Köz ala pít vány az adott pénz ügyi év idõ tar ta ma alatt
leg fel jebb a sza bad köz ala pít vá nyi esz kö zök 45%-os mér -
té ké ig ad hat ugyan azon be fek te tõi szer ve zet szá má ra ér -
ték pa pír-bi zo má nyo si, ér ték pa pír-ke ze lé si és érték -
papír-kereskedelmi meg bí zást.

7. A vagyonkezelés alaptípusai

A köz ala pít vá nyi tu laj don ta go zó dá sa alap ján a köz ala pít -
vá nyi va gyon ke ze lés ben két alap tí pust kü lö nít he tünk el:

a) A törzs va gyon nak a Köz ala pít vány cél ja i nak meg fe -
le lõ gaz da sá gos üze mel te té si és hasz no sí tá si fel ada ta i nak
el lá tá sát, fenn tar tá sát, az ér ték nö ve lé sü ket szol gá ló mun -
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ká la tok irá nyí tá sát vég zõ va gyon ke ze lés, amely biz to sít ja
a Köz ala pít vány cél já ra ren del ke zés re álló in gat la nok fo -
lya ma tos ké szen lé tét.

Ezt a tí pu sú va gyon ke ze lést vég zõ szer ve zet a ke ze lés -
be adott va gyont nem ér té ke sít he ti.

b) A for ga lom ké pes köz ala pít vá nyi va gyon ke ze lé se.
A Köz ala pít vány tu laj do ná ban lévõ for ga lom ké pes va -

gyon olyan ke ze lé sét je len ti, mely nek so rán a Ku ra tó ri um
dön té sei alap ján a köz ala pít vá nyi va gyon ele me ket – a köz -
ala pít vá nyi cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges for -
rá sok fo lya ma tos biz to sít ha tó sá ga mel lett és ér de ké ben – a 
va gyon ke ze lõ cél sze rû en kon ver tál hat ja és a je len sza -
bály zat ban fog lalt elõ írások be tar tá sá val min den kor a leg -
ked ve zõbb mó don és esz kö zök kel hasz no sít hat ja.

8. A vagyonkezelõ szervezet

A köz ala pít vá nyi va gyon köz pon ti ke ze lõ je és a tu laj do -
no si jo gok ki zá ró la gos bir to ko sa a Köz ala pít vány Ku ra tó -
ri u ma.

A Ku ra tó ri um ren del ke zik az át vett köz ala pít vá nyi va -
gyon e sza bály zat ban meg ha tá ro zott el vek és be fek te té si
sza bá lyok sze rin ti hasz no sí tá sá ról és új ra be fek te té sé rõl.

Ezen be lül
a) meg ha tá roz za a Köz ala pít vány be fek te té se i nek

össze té te lét le já ra tát,
b) a Köz ala pít vány mun ka szer ve ze te köz re mû kö dé sé -

vel szer ve zi és bo nyo lít ja a Köz ala pít vány be fek te té si ügy -
le te it,

c) a mun ka szer ve ze ten ke resz tül ve ze ti a va gyon ke ze -
lés be át adott sza bad köz ala pít vá nyi esz kö zök nyil ván tar -
tá sát,

d) a mun ka szer ve ze ten ke resz tül fo lya ma to san el len õr -
zi a tu laj do ná ban lévõ va gyon össze té te lét, a mû köd te tés -
sel kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sát,

e) a mun ka szer ve zet az eset leg igény be vett ta nács adó
szak mai se gít sé gé vel vég zi a be fek te té si stra té gi ák ér té ke -
lé sét, az ér té ke sí té sek el len õr zé sét,

f) a Ku ra tó ri um sa ját dön té se alap ján a va gyon ke ze lés -
hez kap cso ló dó mû ve le tek vég re haj tá sá val meg bí zan dó
part ne re ket ke ret meg ál la po dá sok, va la mint a köz ala pít vá -
nyi va gyon 5%-át meg ha la dó egye di meg bí zá sok ese tén
nyílt vagy zárt kö rû pá lyá zat út ján, a köz ala pít vá nyi va -
gyon 5%-át el nem érõ egye di meg bí zá sok ese té ben a meg -
bí zott sze mé lyét a tõle vár ha tó gon dos ság gal köz vet le nül
vá laszt ja ki.

9. Záró rendelkezés

Je len sza bály zat a Mun ka vé del mi Ku ta tá si Köz ala pít -
vány Ala pí tó Ok ira tá nak mel lék le tét ké pe zi.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány
Alapító Okirata*

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (a to váb bi ak ban:
Ala pí tó) a je len Ala pí tó Ok irat tal a Pol gá ri Tör vény könyv -
rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény 74/G. §-a alap ján, to váb bá
az Al kot mány 35. §-ának (1) be kez dés f) pont ja és
70/G. §-ának (1) be kez dé se, a fel sõ ok ta tás ról szó ló
2005. évi CXXXIX. tör vény 66. §-ának (4) be kez dé se és a
104. §-ának (1) be kez dés e) pont ja, va la mint a kul tu rá lis
ja vak vé del mé rõl és a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá -
nos könyv tá ri el lá tás ról és köz mû ve lõ dés rõl szó ló 1997.
évi CXL. tör vény 73.  §-ának (1)–(2) be kez dé se alap ján ki -
e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve zet ként mû kö dõ

közalapítványt

hoz lét re ha tá ro zat lan idõ re az aláb bi fel té te lek szerint:

I. Ala pí tó

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (Bu da pest, V. Kos -
suth tér 1–3.). Az Ala pí tó kép vi se le tét az ok ta tá si mi nisz -
ter lát ja el és gya ko rol ja – az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak 
ki vé te lé vel – az Ala pí tót meg il le tõ jo go kat és kö te le zett sé -
ge ket, ide ért ve az éves be szá mo ló és a köz hasz nú sá gi je -
len tés ér té ke lé sét is. A Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott -
ság tag ja it, az ok ta tá si mi nisz ter fel ké ré se és elõ ter jesz tése
alap ján a Kor mány je lö li ki.

II. A Köz ala pít vány neve

Nem ze ti Ki vá ló sá go kért Köz ala pít vány.

III. A Köz ala pít vány szék he lye

1146 Bu da pest, Aj tó si Dü rer sor 19–21.

IV. A Köz ala pít vány jel le ge

1. A Köz ala pít vány ál la mi köz fel ada tot el lá tó nyílt
köz ala pít vány, amely nek köz hasz nú szol gál ta tá sa i ból bár -
ki ré sze sül het. Ezen fe lül a Köz ala pít vány cél ja i nak meg -
va ló su lá sa ér de ké ben egyéb jut ta tá so kat nyil vá nos, min -
den ki szá má ra hoz zá fér he tõ, il let ve pá lyá za ti rend szer ke -
re tei kö zött is nyújt hat a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: Khtv.)
15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint. A pá lyá zat fel -
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té te le it a Köz ala pít vány a Nép sza bad ság, mint or szá gos
na pi lap ban, va la mint a Köz ala pít vány hi va ta los hon lap ján
hoz za nyil vá nos ság ra.

2. A Köz ala pít vány nyílt, ah hoz pénz be li vagy más va -
gyon ren de lés sel, fel aján lá sok kal bár mely bel föl di, ille tõ -
leg kül föl di ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet csat la koz hat, aki,
il let ve amely a Köz ala pít vány cél ja it, mû kö dé si sza bá lya it
el fo gad ja. A csat la ko zás el fo ga dá sá ról a Köz ala pít vány
Ku ra tó ri u ma dönt. En nek so rán a Ku ra tó ri um a csat la koz -
ni kí vá nó szer ve zet rõl, in téz mény rõl vagy sze mély rõl ren -
del ke zés re álló ada to kat és – cél hoz kö tött fel aján lá sok
ese tén – a meg je lölt célt mér le ge li. Vissza uta sít hat ja a fel -
aján lást, ha an nak cél ja rész ben vagy egész ben el tér a Köz -
ala pít vány cél ja i tól. Az el fo ga dott cél tá mo ga tást el kü lö ní -
tet ten kell ke zel ni, és a meg ha tá ro zott cé lok ra kell fordí -
tani.

A Ku ra tó ri um kö te les vissza uta sí ta ni a fel aján lást, ha
– a csat la koz ni kí vá nó jogi vagy ma gán sze mély te vé -

keny sé ge a köz ala pít vá nyi cé lok kal össze egyez tet he tet -
len,

– a fel aján lás cél ja el len té tes a Köz ala pít vány cél ja i val.

3. A Köz ala pít vány szer ve ze te pár tok tól füg get len, azok -
nak anya gi tá mo ga tást nem nyújt, és tõ lük tá mo ga tást nem
fo gad el; köz vet len po li ti kai te vé keny sé get nem foly tat; or -
szág gyû lé si kép vi se lõ je löl tet, me gyei, fõ vá ro si önkor mány -
za ti vá lasz tá son je löl tet nem ál lít, és nem tá mo gat.

V. A Köz ala pít vány cél ja, te vé keny sé ge

1. a) A Köz ala pít vány a di ák ott hon ként mû kö dõ Nem -
ze ti Ki vá ló sá gok Kol lé gi u má nak fenn tar tó ja.

b) A Köz ala pít vány cél ja a ki e mel ke dõ en te het sé ges
di á kok kép zé sé nek tá mo ga tá sa az aláb bi ak sze rint:

– a ki emel ke dõ ké pes sé gû te het sé gek tu do má nyos
szin tû, egyé ni fel ké szí té se, a dok to ri kép zés be be von ha tók 
meg fe le lõ szín vo na lú után pót lá sá nak, il let ve a ku ta tói
után pót lás biz to sí tá sa;

– a tu dás ala pú gaz da ság és tár sa da lom igé nye i nek
meg fe le lõ in no va tív mun ka erõ kép zé se, a ku ta tói kép zés
és to vább kép zés erõ sí té se;

– mû hely ként mû kö dõ, tu to ri tá mo ga tás ra épü lõ, ma -
gas szín vo na lú, in ter ak tív kép zé si for mák biz to sí tá sa az
in no va tív ké pes sé gek fej lesz té se ér de ké ben;

– a ma gyar or szá gi szak kol lé gi u mi há ló zat pá lyá za ti
úton tör té nõ tá mo ga tá sa.

2. A Köz ala pít vány ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve -
zet ként mû kö dik arra te kin tet tel az Al kot mány 35.  §-ának
(1) be kez dés f) pont já ban és 70/G.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben, a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
66.  §-ának (4) be kez dé sé ben és a 104.  §-ának (1) be kez dés
e) pont já ban, va la mint a kul tu rá lis ja vak vé del mé rõl és a
mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról
és köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör vény

73.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott köz fel -
ada tot lát el.

A Köz ala pít vány Khtv. 26.  § c) pont já nak 3., 4., 5., 6. és
11. al pont ja sze rin ti aláb bi köz hasz nú te vé keny sé ge ket
vég zi:

 3. tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás,

 4. ne ve lés és ok ta tás, ké pes ség fej lesz tés, is me ret ter -
jesz tés,

 5. kul tu rá lis te vé keny ség,

 6. kul tu rá lis örök ség meg óvá sa,

11. hát rá nyos hely ze tû cso por tok tár sa dal mi esély -
egyen lõ sé gé nek elõ se gí té se.

3. A Köza la pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az ál ta -
la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a
Köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren -
det ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a
nyug el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek
ré szé re nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet -
be ni el lá tá sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé -
gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.

4. A Köz ala pít vány az ál ta la tá mo ga tás ban ré sze sí tet -
tel, ösz tön dí jas sal a tá mo ga tás cél ját, a fel hasz ná lás rend -
jét, az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és bi zony la ta it – a
Köz ala pít vány fo lya ma tos el len õr zé si jo gát ki köt ve – az
el len õr zés mód ját és a szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nye it
tar tal ma zó szer zõ dést köt. Az el szá mo lá sok kal szem ben
tá masz tott kö ve tel mé nye ket a Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat (a továb biak ban: SZMSZ) mel lék le tét ké pe zõ
Va gyon ke ze lé si Sza bály zat tar tal maz za, amely nem le het
el len té tes az Ala pí tó Ok irat tal.

VI. A Köz ala pít vány va gyo na, a köz ala pít vá nyi va gyon
fel hasz ná lá sa

1. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na az Ala pí tó ál tal a
Köz ala pít vány ja vá ra az ala pí tás sal egy ide jû leg ren delt
20 mil lió Ft, azaz húsz mil lió fo rint, amely bõl 5 mil lió Ft,
azaz öt mil lió fo rint a törzs va gyon, ame lyet a Köz ala pít -
vány mû kö dé sé hez nem hasz nál hat fel.

2. A Köz ala pít vány cél já ra fel hasz nál ha tó:

a) a költ ség ve tés bõl nyúj tott tá mo ga tás tárgy év re  szóló 
ré sze,

b) a Köz ala pít vány – törzs va gyon fe let ti – in du ló va -
gyo na, il let ve an nak ho za dé ka,

c) a csat la ko zók ado má nya i nak fel hasz nál ha tó ré sze,

d) a vál lal ko zá si te vé keny ség ho za dé ka vagy egyéb sa -
ját be vé tel.

3. A Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sá ról az
Ala pí tó Ok irat ban, va la mint an nak ke re tei kö zött az
SZMSZ-ben, to váb bá az SZMSZ mel lék le tét ké pe zõ Va -
gyon ke ze lé si Sza bály zat ban fog lal tak nak meg fele lõen a
Ku ra tó ri um dönt.

6138 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/84. szám



4. A Ku ra tó ri um a Ku ra tó ri um el nö ké nek elõ ter jesz -
tésével min den gaz da sá gi év kez de te elõtt költ ség ve té si
ter vet ké szít, amely ben vár ha tó be vé te le it és ki adá sa it je le -
ní ti meg. A költ ség ve té si terv ben a be vé te lek nek és a ki -
adá sok nak egyen súly ban kell len ni ük. A költ ség ve té si terv 
hi ányt nem tar tal maz hat.

5. A Köz ala pít vány a gaz da sá gi év vé gén mér le get ké -
szít, ame lyet a Fel ügye lõ Bi zott ság vé le mé nyez. A gaz dál -
ko dás ér té ke lé se kor kü lön kell vá lasz ta ni a vál lal ko zá si és
köz ala pít vá nyi célú te vé keny ség köz vet len költ sé ge it és
be vé te le it, va la mint a Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge it.
A mér le get és a Fel ügye lõ Bi zott ság je len té sét nyil vá nos -
ság ra kell hoz ni.

6. Ha a Köz ala pít vány költ ség ve té si ter ve, gaz dál ko dá -
sa a ren del te tés sze rû mû kö dést ve szé lyez tet né, az Ala pí tó
rész le tes gaz dál ko dá si terv be mu ta tá sát kér he ti, abba meg -
bí zott ja út ján be te kint het. A Köz ala pít vány ira ta i ba a Ku -
ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság min den tag ja kor lá to zás
nél kül be te kint het. A köz hasz nú szer ve zet mû kö dé sé vel
kap cso la to san ke let ke zett ira tok ba – a sze mé lyi sé gi jo gok
vé del me és az adat vé de lem sza bá lya i nak be tar tá sá val –
bár ki be te kint het.

7. A Ku ra tó ri um min den év ben feb ru ár 28-áig kö te les
az Ala pí tó nak írás ban be szá mol ni a Köz ala pít vány elõ zõ
évi mû kö dé sé rõl, jú ni us 30-áig pe dig va gyo ni hely ze té rõl
és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta i ról.

8. A Köz ala pít vány a VI.1. pont ban meg ha tá ro zott va -
gyont és a min den ko ri költ ség ve té si tá mo ga tást hi tel fe de -
ze te ként nem hasz nál hat ja, hi telt nem ve het fel.

9. A Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge nem ha lad hat ja
meg az éves ter ve zett költ ség ve tés ki adá sa i nak a tíz szá za -
lé kos mér té két. A Ku ra tó ri um el nö ké nek havi tisz te let dí ja
nem le het ma ga sabb, mint a köz tiszt vi se lõi il let mény alap
négy sze re se, az el nök he lyet tes havi tisz te let dí ja nem le het
ma ga sabb, mint a köz tiszt vi se lõi il let mény alap há rom szo -
ro sa, a Kura tó ri um tag ja i nak havi tisz te let dí ja nem le het
ma ga sabb, mint a köz tiszt vi se lõi il let mény alap két sze re se. 
A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ké nek havi tisz te let dí ja nem le -
het ma ga sabb, mint a köz tiszt vi se lõi il let mény alap há rom -
szo ro sa, a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak havi tisz te let dí ja
nem le het ma ga sabb, mint a köz tiszt vi se lõi il let mény alap
két sze re se.

VII. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A Köz ala pít vány a fel hasz nál ha tó va gyo na gya ra pí -
tá sa ér de ké ben vál lal ko zá si te vé keny sé get is foly tat hat. A
Köz ala pít vány csak olyan vál lal ko zás ban ve het részt,
amely nem ve szé lyez te ti a Köz ala pít vány cél ja it és mû kö -
dé sét. Vál lal ko zá si te vé keny sé ge so rán a VI.1. pon tok ban
meg ha tá ro zott va gyont és a min den ko ri költ ség ve té si tá -
mo ga tást nem hasz nál hat ja fel. A Köz ala pít vány csak köz -
hasz nú cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem ve -
szé lyez tet ve foly tat hat vál lal ko zá si te vé keny sé get. Gaz -

dál ko dá sa so rán el ért ered mé nyét nem oszt ja fel, azt az
Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro zott te vé keny ség re for dít ja.

2. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást biz -
to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge
nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz -
ala pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi
gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer -
ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

3. A Köz ala pít vány be fek te té si te vé keny sé get a Ku ra -
tó ri um ál tal el fo ga dott Be fek te té si Sza bály zat alap ján
foly tat hat, amely nem le het el len té tes az Ala pí tó Ok irat tal.

VIII. A Köz ala pít vány dön tés ho zó és ke ze lõ szer ve

1. A Köz ala pít vány leg fõbb dön tés ho zó és ke ze lõ szer -
ve a 7 tagú Ku ra tó ri um. A Ku ra tó ri um el nö ké nek és tag ja i -
nak meg bí za tá sa 5 évre szól.

A Ku ra tó ri um el nö ke:
Kon dor Imre
A Ku ra tó ri um el nök he lyet te se:
Kéz di Gá bor
A Ku ra tó ri um to váb bi tag jai:
Cser mely Pé ter
Man herz Ká roly
Lu das sy Má ria
Dok to ran du szok Or szá gos Szö vet sé gé nek kép vi se le té -

ben:
Lasz to vi cza Lász ló
Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe ren ci á ja

kép vi se le té ben:
Ku cse ra Ta más Ger gely

2. A ku ra tó ri u mi tiszt ség meg szû nik:
– a ku ra tó ri u mi tag ság meg szû né sé vel,
– a tiszt ség rõl tör té nõ le mon dás sal,
– a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek a Ptk. 74/C.  § (6) be kez -

dé se alap ján tör té nõ vissza vo ná sá val,
– a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val.

3. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:
– le mon dás sal,
– a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek a Ptk. 74/C.  § (6) be kez -

dé se alap ján tör té nõ vissza vo ná sá val,
– a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
– a ku ra tó ri u mi tag ha lá lá val,
– a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val.

4. A Ku ra tó ri um el nö ké nek, il let ve tag ja i nak össze fér -
he tet len sé gé re a Pol gá ri Tör vény könyv, ille tõ leg a Khtv.
8. és 9.  §-ai nak ren del ke zé sei az irány adók. A kura tó ri u mi
ta gok nem le het nek egy más és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag -
ja i nak kö ze li hoz zá tar to zói [Ptk. 685.  § b) pont és Ptk.
74/C.  §].

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

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sült, vagy
b) bár mi lyen elõny ben ré sze sül, il let ve a meg kö ten dõ

jog ügy let ben vagy tá mo ga tás ról  szóló dön tés ben egyéb -
ként ér de kelt. Nem mi nõ sül elõny nek a Köz ala pít vány cél
sze rin ti jut ta tá sai ke re té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül
igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tás igény be vé te le.

6. A Ku ra tó ri um tag jai tisz te let díj ban és költ ség té rí tés -
ben ré sze sül het nek, amely nek fel té te le it, össze gét és el -
szá mo lá sá nak rend jét – az Ala pí tó kép vi se le té ben el já ró
ok ta tá si mi nisz ter elõ ze tes jó vá ha gyá sá val – a Köz ala pít -
vány ön ál ló sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni.

IX. A Ku ra tó ri um el nö ké nek fel ada tai

1. A Ku ra tó ri um el nö ke az Ala pí tó ál tal e tiszt ség re je -
lölt sze mély. Az el nök az Ala pí tó val füg gõ sé gi, ér de kelt -
sé gi vi szony ban álló ku ra tó ri u mi tag nem le het.

2. Az el nök fel ada tai:
– irá nyít ja a Köz ala pít vány te vé keny sé gét, mû kö dé sét,
– kép vi se li a Köz ala pít ványt,
– fi gye lem mel kí sé ri a di ák ott hon lét re ho zá sát és mû -

kö dé sét,
– fi gye lem mel kí sé ri a di ák ott hon prog ram ja it, a szak -

kol lé gi u mok szá má ra ki íran dó pá lyá za to kat,
– fo lya ma to san tá jé koz tat ja a nyil vá nos sá got a Köz ala -

pít vány te vé keny sé gé rõl,
– gon dos ko dik a Köz ala pít vány éves be szá mo ló já nak

és köz hasz nú sá gi je len té sé nek nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról.

3. Az el nök fel ada ta it aka dá lyoz ta tá sa ese tén az Ala pí -
tó ál tal je lölt el nök he lyet tes lát ja el, he lyet te sí tés idõ tar ta -
ma alatt meg tett in téz ke dé se i rõl az el nök és a Kura tó ri um
felé be szá mo lá si kö te le zett sé ge van.

X. A Ku ra tó ri um mû kö dé se

1. A Ku ra tó ri um ki zá ró la gos dön té si jog kö ré be tar to zik:
a) a pá lyá za tok ki írá sa, el bí rá lá sa, a szer zõ dés kö tés sel,

a tel je sít ményel fo ga dás sal kap cso la tos fel té te lek meg ha tá -
ro zá sa;

b) az SZMSZ, an nak mel lék le tét ké pe zõ Va gyon ke ze -
lé si Sza bály zat, Be fek te té si Sza bály zat el fo ga dá sa és mó -
do sí tá sa az ok ta tá si mi nisz ter jó vá ha gyá sá val;

c) a Köz ala pít vány va gyo na fe let ti ren del ke zés az
SZMSZ-nek meg fele lõen;

d) a Köz ala pít vány cél ja i nak el éré sé hez a mû kö dé si
fel té te lek meg ha tá ro zá sa és biz to sí tá sa;

e) a Köz ala pít vány hoz való csat la ko zás ról való dön tés
és a csat la ko zás fel té te le i nek meg ha tá ro zá sa;

f) a Köz ala pít vány mun ka ter vé nek, éves gaz dál ko dá si
ter vé nek, va la mint a mér le gé nek jó vá ha gyá sa és az el nök
be szá mo ló já nak el fo ga dá sa;

g) dön tés az éves be szá mo lók jó vá ha gyá sá ról és a köz -
hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sá ról, il let ve nyil vá nos ság ra
ho za ta lá nak mód já ról;

h) a Köz ala pít vány gaz dál ko dá si el ve i nek és sza bá lya i -
nak meg ha tá ro zá sa;

i) dön tés vál lal ko zás in dí tá sá ról;
j) a Köz ala pít vány cél já ra ren del ke zés re álló anya gi

esz kö zök fel hasz ná lá sa fel té te le i nek, for rá sa i nak és ér té -
ke lé si szem pont ja i nak meg ha tá ro zá sa;

k) a Köz ala pít vány mun ka vál la ló i val mun ka vi szony,
il let ve mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony lé te sí té -
se, mó do sí tá sa és meg szün te té se;

l) dön tés a könyv vizs gá ló sze mé lyé rõl és dí ja zá sá ról;
m) dön tés a Köz ala pít vány ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok -

ról és a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se;
n) mind az, amit az SZMSZ a Kura tó ri um ki zá ró la gos

ha tás kö ré be utal, vagy amit a Kura tó ri um a tiszt ség vi se lõk 
jog kö ré bõl a sa ját ha tás kö ré be von, ki vé ve az ala pí tói jo -
go kat érin tõ kér dé se ket.

2. A Ku ra tó ri um ülé se i nek rend je, az ülé sek és a köz -
ala pít vá nyi ira tok nyil vá nos sá ga:

a) A Ku ra tó ri um dön té si jo ga it ülé se in gya ko rol ja. A
Ku ra tó ri um szük ség sze rint, de éven te leg alább két al ka -
lom mal ülé se zik. A Ku ra tó ri u mot az el nök he lyet tes írás -
be li ér te sí tés sel hív ja össze a ki tû zött idõ pont elõtt leg -
alább 8 nap pal. Az el nök a Ku ra tó ri um össze hí vá sá val
egy ide jû leg meg kül di az ülés na pi rend jét és na pi rend hez
ké szült elõ ter jesz tést. Össze kell hív ni a Ku ra tó ri u mot, ha
leg alább há rom tag ja vagy a Fel ügye lõ Bi zott ság írás ban
kez de mé nye zi, a kez de mé nye zés tõl szá mí tott 30 na pon
be lül.

b) A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sen tag ja i nak 
több mint fele je len van, to váb bá a je len lévõ ta gok több sé -
ge nem áll az Ala pí tó val füg gõ sé gi jog vi szony ban. Ha tá -
ro zat kép te len ség ese tén a Ku ra tó ri um ülé sét nyolc na pon
be lül vál to zat lan na pi rend del is mét össze kell hív ni, az
ülés el ma ra dá sát kö ve tõ 30 na pon be lü li idõ pont ra.

c) A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it nyílt sza va zás sal és a je -
len lé võk egy sze rû szó több sé gi sza va za tá val hoz za. Sza va -
zat egyen lõ ség ese tén a le ve ze tõ el nök sza va za ta dönt. Va -
la mennyi ku ra tó ri u mi tag két har ma dá nak szó több sé ge
szük sé ges az SZMSZ meg ál la pí tá sá hoz és mó do sí tá sá hoz, 
az éves gaz dál ko dá si terv és mér leg meg ál la pí tá sá hoz, az
éves be szá mo ló jó vá ha gyá sá hoz, to váb bá éves szin ten a
mû kö dé si költ sé gek fe de zé sé re szol gá ló for rá sok fel hasz -
ná lá sá hoz.

d) A Ku ra tó ri um ülé sei – amennyi ben a Ku ra tó ri um el -
té rõ en nem ren del ke zik – nyil vá no sak. Zárt ülés el ren de lé -
sé re ak kor van le he tõ ség, ha az ülés té má ja adat vé del mi
vagy sze mé lyi sé gi jo go kat érint.

e) A Ku ra tó ri um ülé se i rõl em lé kez te tõt kell ké szí te ni.
Az em lé kez te tõ ben a Ku ra tó ri um ülé se in el hang zot tak lé -
nye gét kell rög zí te ni. Az em lé kez te tõ nek tar tal maz nia kell 
a ku ra tó ri u mi ülé sek idõ pont ját, a ha tá ro za tok szó sze rin ti
szö ve gét, a dön tés ha tá lyá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket, a
dön tést tá mo ga tók és az azt el len zõk szám ará nyát, sze mé -
lyét. Az em lé kez te tõt a ku ra tó ri u mi ülé sek le ve ze tõ el nö -
ke, az em lé kez te tõ ké szí tõ je és a hi te le sí tõ je írja alá. Az
em lé kez te tõt a Ku ra tó ri um ira tai kö zött meg kell õriz ni.

6140 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/84. szám



Az em lé kez te tõ alap ján kell ve zet ni a Ha tá ro za tok köny -
vét, amely be be kell ve zet ni a ha tá ro zat tar tal mát, idõ pont -
ját, ha tá lyát, a dön tést tá mo ga tók, el len zõk ará nyát, sze -
mé lyét.

f) A ku ra tó ri u mi ülés rõl ké szült em lé kez te tõt meg kell
kül de ni a Fel ügye lõ Bi zott ság ré szé re.

g) A Ku ra tó ri um dön té se it az érin tet tek kel írás ban, iga -
zol ha tó mó don, a nyil vá nos ság gal kör le vél ben, hon lap ján
és a Köz ala pít vány szék he lyén el he lye zett fa li új ság ra tör -
té nõ ki füg gesz tés sel (hir det mé nyi úton) köz li. Az éves be -
szá mo ló ját, gaz dál ko dá sá nak, mû kö dé sé nek és szol gál ta -
tá sai igény be vé te le mód já nak leg fon to sabb ada ta it – szék -
he lyén el he lye zett fa li új ság ra tör té nõ ki füg gesz tés sel –
nyil vá nos ság ra hoz za, va la mint a köz hasz nú sá gi je len tést
a Nép sza bad ság or szá gos na pi lap út ján, va la mint hon lap -
ján te szi közé.

XI. A Fel ügye lõ Bi zott ság

1. A Köz ala pít vány el len õr zõ szer ve a 3 tagú Fel ügye lõ 
Bi zott ság. A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ké nek és tag ja i nak
meg bí za tá sa 5 évre szól.

2. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja az a
sze mély, aki a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak el nö ke vagy
tag ja, a köz hasz nú szer ve zet tel a meg bí za tá sán kí vü li más te -
vé keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza bály
más képp nem ren del ke zik; a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta -
tá sa i ból ré sze sül – ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül
igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tá so kat –, il let ve a fen -
ti ek ben meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá tar to zó ja.

3. A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke:
Tö rök Imre
A Fel ügye lõ Bi zott ság to váb bi tag jai:
Ko wa lik Ta más
Vin cze Il di kó

4. A fel ügye lõ bi zott sá gi tiszt ség meg szû nik:
– a tag ság meg szû né sé vel,
– a tiszt ség rõl tör té nõ le mon dás sal,
– a tiszt ség bõl tör té nõ vissza hí vás sal,
– a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val.
A fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság meg szû nik:
– a tag ság ról tör té nõ le mon dás sal,
– a tag ság ból tör té nõ vissza hí vás sal,
– a tag ha lá lá val,
– a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val.

5. A Fel ügye lõ Bi zott ság a Ku ra tó ri um mû kö dé sé re vo -
nat ko zó sza bá lyok és az Ala pí tó Ok irat ren del ke zé se i nek
figye lembe véte lével az ügy rend jét maga ha tá roz za meg.

6. A Fel ügye lõ Bi zott ság el len õr zi a Köz ala pít vány
mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát, így kü lö nö sen:

– a ku ra tó ri u mi ülé sek rõl ké szült em lé kez te tõk figye -
lembe véte lével vizs gál ja a ku ra tó ri u mi dön té sek össz -
hang ját a jog sza bá lyok kal, az Ala pí tó Ok irat tal, az
SZMSZ-szel és az ügy rend del,

– az éves könyv vizs gá lói je len tés figye lembe véte lével
vizs gál ja a pénz ügyi-gaz dál ko dá si te vé keny ség össz hang -
ját, az éves szám adá so kat és a mér le get,

– jo go sult cél vizs gá la tot foly tat ni, ha a köz ala pít vá nyi
cé lok meg va ló sí tá sát, il let ve a pénz ügyi-gaz dál ko dá si te -
vé keny ség sza bály sze rû sé gét ve szé lyez tet ve lát ja, vagy ha 
erre az Ala pí tó vagy a Ku ra tó ri um fel ké ri,

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

7. A Fel ügye lõ Bi zott ság te vé keny sé gé nek ered mé nyé -
rõl az Ala pí tó nak éven te je len tést tesz, amely rõl a Ku ra tó -
ri u mot is tá jé koz tat ja.

8. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai tisz te let díj ban és költ -
ség té rí tés ben ré sze sül het nek, amely nek össze gét és el szá -
mo lá sá nak rend jét – az Ala pí tó kép vi se le té ben el já ró ok ta -
tá si mi nisz ter elõ ze tes jó vá ha gyá sá val – a Köz ala pít vány
ön ál ló sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni.

9. A Fel ügye lõ Bi zott ság ha tás kö ré re egyéb kér dé sek -
ben a Khtv. 11.  §-ának ren del ke zé sei al kal ma zan dók. A
Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja a Ku ra tó ri um ülé se in ta nács ko -
zá si jog gal részt ve het.

XII. Könyv vizs gá ló

1. A Köz ala pít vány szám vi te li rend jé nek el len õr zé sét a 
Ku ra tó ri um ál tal meg bí zott füg get len könyv vizs gá ló lát ja
el. A Köz ala pít vány köny ve lé si, gaz dál ko dá si fel ada ta i -
nak el len õr zé sét pá lyáz ta tás út ján fel kért könyv vizs gá ló
vé gez he ti.

2. A könyv vizs gá ló kö te les fél éven ként a Köz ala pít -
vány köny ve it meg vizs gál ni, és en nek, to váb bá az éves
mû kö dés vizs gá la tá nak ered mé nyé rõl a Ku ra tó ri um nak a
vizs gá la tot köve tõen je len tést ké szí te ni.

3. Fel ada tai el lá tá sa so rán a könyv vizs gá ló kü lö nö sen

a) jo go sult fe lül vizs gál ni a Köz ala pít vány pénz tá rát,
szer zõ dé se it, bank szám lá ját,

b) jo go sult fel vi lá go sí tást kér ni a Köz ala pít vány al kal -
ma zot ta i tól.

4. A könyv vizs gá ló zá ra dé ko lá sa és a Fel ügye lõ Bi -
zott ság vé le mé nye nél kül a Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány
éves gaz da sá gi be szá mo ló já nak el fo ga dá sá ról ér vé nye sen
nem hoz hat ha tá ro za tot.

5. A könyv vizs gá ló dí ját a Ku ra tó ri um ál la pít ja meg.

6. Nem le het könyv vizs gá ló az a sze mély, aki a Köz ala -
pít vány Ku ra tó ri u má nak el nö ke vagy tag ja; a Köz ala pít -
vánnyal a meg bí za tá sán kí vü li más te vé keny ség ki fej té sé -
re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá -
nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha a jog sza bály más kép -
pen nem ren del ke zik; a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá -
sá ból ré sze sül – ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül
igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tá so kat –, il let ve a
fen ti ek ben meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá tar to zó ja.
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XIII. A Köz ala pít vány tit kár sá ga

1. A Ku ra tó ri um mun ká já nak elõ ké szí té sét és szer ve -
zé sét a tit kár ság lát ja el.

2. A tit kár ság fel ada tai:
a) a Ku ra tó ri um mû kö dé si fel té te le i nek meg te rem té se

és fo lya ma tos biz to sí tá sa,
b) a Ku ra tó ri um dön té se i nek elõ ké szí té se,
c) a Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i nak – ope ra tív, ad mi niszt -

ra tív – vég re haj tá sa,
d) a köz ala pít vá nyi va gyon ke ze lé sé vel össze füg gõ

pénz ügyi és szám vi te li fel ada tok ko or di ná lá sa, az éves
pénz ügyi terv, a Ku ra tó ri um éves be szá mo ló já nak el ké szí -
té se és az ügy vi te li fel ada tok el lá tá sa.

3. A tit kár sá got a tit kár ve ze ti, aki fe lett a mun kál ta tói
jo go kat a Ku ra tó ri um el nö ke gya ko rol ja an nak figye -
lembe véte lével, hogy a Köz ala pít vány mun ka vál la ló i val
mun ka vi szony, il let ve mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog -
vi szony lé te sí té se, mó do sí tá sa és meg szün te té se a Ku ra tó -
ri um ki zá ró la gos dön té si jog kö ré be tar to zik.

4. A tit kár Köz ala pít vány al kal ma zot tai fe lett mun kál -
ta tói jog kör rel ren del ke zik, an nak figye lembe véte lével,
hogy a Köz ala pít vány mun ka vál la ló i val mun ka vi szony, il -
let ve mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony lé te sí té se, 
mó do sí tá sa és meg szün te té se a Ku ra tó ri um ki zá ró la gos
dön té si jog kö ré be tar to zik.

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

1. A Köz ala pít vány kép vi se le tét a Ku ra tó ri um el nö ke
lát ja el. Az el nö köt aka dá lyoz ta tá sa ese tén az el nök he lyet -
tes he lyet te sí ti. Eb ben az eset ben az el nök he lyet test tel jes -
kö rû en meg il le ti az el nök jog kö re. Az el nök he lyet tes nek a
he lyet te sí tés idõ tar ta ma alatt meg tett in téz ke dé se i rõl az el -
nök és a Kura tó ri um felé be szá mo lá si kö te le zett sé ge van.

2. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány al kal ma zott já nak
kép vi se le ti jo got biz to sít hat, meg je löl ve a kép vi se le ti jog
gya kor lá sá nak mód ját, ille tõ leg ter je del mét.

3. A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe lett a Ku ra tó ri um
el nö ke és el nök he lyet te se jo go sult ren del kez ni. A bank -
szám la fe let ti ren del ke zés hez min den eset ben a két ren del -
ke zés re jo go sult sze mély együt tes alá írá sa szük sé ges.

XV. Záró ren del ke zé sek

1. A Köz ala pít vány ré szé re nyúj tott cél tá mo ga tás be -
szá mo lá si rend jé re és gaz dál ko dá sá ra az ala pít vá nyok gaz -
dál ko dá sá ról  szóló 115/1992. (VII. 25.) Korm. ren de let -
ben fog lalt sza bá lyok az irány adók.

2. Az ala pít vá nyi va gyon ka ma tai ke ze lé sé nek és fel -
hasz ná lá sá nak sza bá lya it a Köz ala pít vány va gyon ke ze lé si
sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni.

3. A Köz ala pít vány meg szûn tét kö ve tõ két évig nem le -
het más köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je az a
sze mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be an -
nak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy évig ve -

ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény
sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki. A ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ, il let ve az en nek je lölt sze mély kö te les va la -
mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze tesen tá jé koz -
tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg más köz hasz -
nú szer ve zet nél is be tölt. Ezen össze fér he tet len sé gi sza -
bály vo nat ko zik a Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bizott ság
tag ja i ra is.

4. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá ról 
dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A.  §-ának
(4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

5. A Köz ala pít vány a Pol gá ri Tör vény könyv ben meg -
ha tá ro zott ese tek ben és mó don szû nik meg, eb ben az eset -
ben a Köz ala pít vány nak az Ala pí tó ál tal ren del ke zés re bo -
csá tott va gyo na az Ala pí tót il le ti meg, azt a Köz ala pít vány
cél ja i hoz ha son ló cél ra kell for dí ta ni, és er rõl a nyil vá nos -
sá got is meg fele lõen tá jé koz tat ni kell.

6. A köz hasz nú sá gi je len tés nek tar tal maz nia kell:
– a szám vi te li be szá mo lót,
– a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sát,
– a va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tást,
– a cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát,
– a köz hasz nú te vé keny ség rõl  szóló rö vid, tar tal mi be -

szá mo lót,
– a köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, az ál la mi pénz alap -

tól, a he lyi ön kor mány zat tól, a ki sebb sé gi te le pü lé si ön -
kor mány zat tól, a te le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sá tól
és mind ezek szer ve i tõl ka pott tá mo ga tás mér té két,

– a köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek
nyúj tott jut ta tá sok ér té két, ille tõ leg össze gét.

A köz hasz nú sá gi je len tés be bár ki be te kint het, és ar ról
sa ját költ sé gé re má so la tot ké szít het.

A Köz ala pít vány kö te les a köz hasz nú sá gi je len té sét a
tárgy évet kö ve tõ év ben, leg ké sõbb jú ni us 30-áig sa ját hon -
lap ján és Nép sza bad ság or szá gos na pi lap ban köz zé ten ni.

7. A Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te li el já -
rá sá ban az ok ta tá si mi nisz ter jo go sult el jár ni.

8. A je len Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv nek a Köz ala pít vány ról
 szóló ren del ke zé sei, va la mint a Khtv. ren del ke zé sei, to -
váb bá az egyéb köz ala pít vá nyi tár gyú jog sza bá lyok és a
kap cso ló dó pol gá ri jogi ren del ke zé sei az irány adó ak.

9. A Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát a Ma gyar Köz tár -
sa ság hi va ta los lap já ban, a Ma gyar Köz löny ben köz zé kell 
ten ni.

Bu da pest, 2006. már ci us 21.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Az Országos Rádió és Televízió Testület
közleménye

Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let az 1996. évi
I. tör vény 40.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott
fel ha tal ma zás alap ján az Ügy rend jét az aláb bi ak szerint
módosítja:

Az Ügy rend 20.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi (4) be kez dés (5) be kez dés re változik:

„(4) A Tes tü let a Pa nasz bi zott ság ál lás fog la lá sát ha tá -
lyon kí vül he lye zi és az el já rást meg szün te ti, ha a pa nasz -

bi zott sá gi el já rás so rán a pa nasz ér de mi dön tés nél kü li
elutasításának lett volna helye.

(5) A Pa nasz bi zott ság össze té te lé re, a tag ság fel té te le i -
re, meg szû né sé re, a ta gok jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re, va -
la mint az össze fér he tet len sé gi nyi lat ko zat meg té te lé re vo -
nat ko zó to váb bi ren del ke zé se ket, il let ve a Pa nasz bi zott ság 
el já rá sá nak rész le tes sza bá lya it az Rttv. 47–48.  §-a és a
Panaszbizottság Ügyrendje határozza meg.”

Országos Rádió és Televízió Testület
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He lyes bí tés:  A Ma gyar Köz löny 2006. évi 54. szá má ban ki hir de tett, az egyes in gat la nok mû em lék ké nyil vá ní tá sá ról, il let ve mû em lé ki vé dett sé gé nek
meg szün te té sé rõl szó ló 11/2006. (V. 9.) NKÖM ren de let 34. §-a (4) be kez dé sé nek szö ve ge he lye sen:

„(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1951 és 1960 kö zött Zsan da Já nos ter vei alap ján épült ró mai ka to li kus temp lom épí té sze ti és tör té ne ti ér té ke i nek meg -
õrzése.”

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 72. szá má ban kihirdetett, 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 szó ló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 132/2006. (VI. 15.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.)

– 3. §-ában a fel ve ze tõ mon dat he lye sen:
,,A Kr. 40. §-a (11) be kez dé sé nek má so dik és har ma dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:”

– az R. mel lék le té ben a
„00002 Kró ni kus és ál ta lá nos re ha bi li tá ci ós el lá tás 1,2”
szö veg rész he lye sen:
00015 Kró ni kus és ál ta lá nos re ha bi li tá ci ós el lá tás 1,2”
„00003 Ki emelt re ha bi li tá ci ós el lá tás (on ko ló gi ai, kar di o ló gi ai, 

gyer mek-egész ség ügyi, moz gás szer vi, pá lyá za ti úton 
be fo ga dott hos pi ce  ellátás) 1,5”

szö veg rész he lye sen:
,,00016 Ki emelt re ha bi li tá ci ós el lá tás (on ko ló gi ai, kar di o ló gi ai, 

gyer mek-egész ség ügyi, szak mai mi nõ sí té sû moz gás szer vi) 
és pá lyá za ti úton be fo ga dott hos pi ce el lá tás 1,5”

„00004 Köz pon ti ideg rend sze ri sé rül tek és tar tós lég zés bé nul tak 3,3”
szö veg rész he lye sen:
,,00017 Köz pon ti ideg rend sze ri sé rül tek és tar tós lég zés bé nul tak 3,3”

(Kéz irat hi ba)
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ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT!

2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó jogi szol gál ta tó

és tá jé koz ta tó köz pont já ba köl tö zik, ahol a meg szo kott ki ad vá nyo kon kí vül bõ vebb szol gál ta tá sok

(jog sza bály ke re sés, iro dai és nyom dai szol gál ta tá sok, ter mék tá mo ga tás, in ter net ká vé zó, ol va só sa rok stb.)

áll nak az ügy fe lek ren del ke zé sé re. Az új el ér he tõ sé gek:

Köz löny Cent rum 1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány utca - Nyár utca sar kán)

tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu, www.koz lony cent rum.hu
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj egy évre 90 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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