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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
192/2006. (IX. 20.) Korm.

rendelete

az Európai Unió strukturális alapjaiból 
és Kohéziós Alapjából származó támogatások 

hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl  szóló 
1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben; az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban meg ál la -
pí tott fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
(a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõ be ve ze tõ ren del ke zés sel
egé szül ki:

„A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben; az
 Alkotmány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban
meg ál la pí tott fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:”

2.  §

(1) Az R. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„m) köz re mû kö dõ szer ve zet: az Eu ró pai Unió ál tal

nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val
meg va ló su ló, és egyes nem zet kö zi meg ál la po dá sok alap -
ján fi nan szí ro zott prog ra mok mo ni tor ing rend sze ré nek ki -
ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 102/2006. (IV. 28.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm. r.) 2.  §-a (1) be -
kez dé sé nek f) pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;”

(2) Az R. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek o) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg az (1) be kez -
dés a kö vet ke zõ p)–r) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„o) mo ni tor ing bi zott ság: a Korm. r. 2.  §-a (1) be kez dé -

sé nek h) pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;
p) Nem ze ti Fej lesz té si Terv: hely zet elem zést, stra té gi át 

a ter ve zett fej lesz té si te rü le tek pri o ri tá sa it, azok konk rét
cél ja it és a hoz zá juk kap cso ló dó pénz ügyi for rá sok meg je -

lö lé sét tar tal ma zó do ku men tum, me lyet a Ma gyar Köz tár -
sa ság ké szít az Eu ró pai Unió prog ra mo zá si irány el ve i nek,
cél ki tû zé se i nek meg fele lõen a fej lõ dés ben le ma ra dó
 régiók fej lõ dé sé nek és struk tu rá lis át ala ku lá sá nak elõ se gí -
té sé re a ki emelt szük ség le tek re figyelemmel;

q) pro jekt: a Korm. r. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek u) pont -
já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

r) struk tu rá lis ala pok: a Ta nács struk tu rá lis ala pok ra
vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
1999. jú ni us 21-ei 1260/1999/EK ren de le té ben meg ha tá -
ro zott ala pok.”

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

„(2) A ren de let ben sze rep lõ ki fi ze tõ ha tó ság, prog -
ram-ki egé szí tõ do ku men tum, pri o ri tás, in téz ke dés, vég sõ
ked vez mé nye zett ki fe je zé sek a Korm. r.-ben fog lal tak sze -
rint ér tel me zen dõk.”

3.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret Irá nyí tó Ha tó -

ság ve ze tõ je ve ze tõ be osz tá sú köz tiszt vi se lõ.
(2) A Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret Irá nyí tó Ha tó ság ve -

ze tõ jé nek ki ne ve zé sé ért és fel men té sé ért fe le lõs sze mélyt
e ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.”

4.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § (1) Az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó sá gok mû -

köd te té sé ért, to váb bá az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó sá -
gok ve ze tõ i nek ki ne ve zé sé ért és fel men té sé ért fe le lõs sze -
mélyt e ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

(2) Az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je ve ze tõ
be osz tá sú köz tiszt vi se lõ.”

5.  §

Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az új pá lyá za ti fel hí vá sok ki írá sát meg elõ zõ en a

fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos a pá lyá za ti ki -
írá sok tar tal má nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben a szak ma i lag
fe le lõs mi nisz te rek kel egyez te tést foly tat.”

6.  §

Az R. 18.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Az új pá lyá za ti fel hí vá sok ki írá sát meg elõ zõ en a

fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos a pá lyá za ti ki -
írá sok tar tal má nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben a szak ma i lag
fe le lõs mi nisz te rek kel egyez te tést foly tat.”
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7.  §

Az R. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„24.  § (1) A Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó ság ve ze tõ je

ve ze tõ be osz tá sú köz tiszt vi se lõ.
(2) A Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó ság mû köd te té sé ért,

to váb bá az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó sá gok ve ze tõ i -
nek ki ne ve zé sé ért és fel men té sé ért fe le lõs sze mélyt e ren -
de let mel lék le te ha tá roz za meg.”

8.  §

Az R. 26.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A Ko hé zi ós Alap ból tá mo ga tás ra ja va solt pro jek te -
ket a Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó ság ve ze tõ jé nek ja vas la -
tá ra a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos a Kor -
mány elé ter jesz ti.”

9.  §

Az R. 27.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve ze tet a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a Ko hé zi ós Alap
köz re mû kö dõ szer ve zet mû köd te té sé ért – ezen be lül kü lö -
nö sen a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sa i nak ha té kony és jog -
sza bá lyok nak meg fe le lõ fel hasz ná lá sá ért – fe le lõs, az
e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott mi nisz ter rel
együt tes ren de let ben ha tá roz za meg.”

10.  §

Az R. 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„30.  § (1) Az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság a ne -

gyed év utol só nap ján, az éves je len tés hez pe dig ja nu ár
31-éig a Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret Irá nyí tó Ha tó ság
szá má ra meg kül di az in téz ke dé sek elõ re ha la dá sá ról  szóló
je len tést.

(2) A fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos a Kö -
zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret Irá nyí tó Ha tó ság és az ope ra tív
prog ram irá nyí tó ha tó sá gok je len té sei alap ján, éven te, feb -
ru ár 28-áig be szá mol a Kor mány nak a Kö zös sé gi Tá mo ga -
tá si Ke ret meg elõ zõ nap tá ri évi meg va ló sí tá sá ról.

(3) A Ko hé zi ós Alap vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ
szer ve ze te ket fel ügye lõ mi nisz te rek, va la mint az ope ra tív
prog ra mok ban érin tett mi nisz te rek a fej lesz tés po li ti ká ért
fe le lõs kor mány biz tos sal együt te sen fél éven te át te kin tik a
pro jek tek elõ re ha la dá sát és a szük sé ges in téz ke dé se ket.”

11.  §

Az R. 33.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap
a) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, a pénz -

ügy mi nisz ter, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter, hogy a struk tu rá lis ala pok és a Ko hé zi ós Alap fel -
hasz ná lá sá nak ál ta lá nos el já rá si sza bá lya it – az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egyet ér té sé vel – ren de let ben meg ál la pít sa;

b) az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság irá nyí tá sát el -
látó mi nisz ter, hogy az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság
ja vas la tá ra, a struk tu rá lis ala pok köz re mû kö dõ szerveze -
teit ren de let ben, il let ve ha a struk tu rá lis ala pok köz re mû -
kö dõ szer ve ze te más mi nisz té ri um irá nyí tá sa vagy fel -
ügye le te alatt áll, az érin tett mi nisz ter rel együt tes ren de let -
ben meg ál la pít sa;

c) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, hogy a
Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet mû köd te té sé ért
– ezen be lül kü lö nö sen a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sa i nak
ha té kony és jog sza bá lyok nak meg fe le lõ fel hasz ná lá sá ért – 
fe le lõs, az e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott mi nisz -
ter rel a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve ze tet együt tes
ren de let ben meg ál la pít sa.”

12.  §

Az R. 34.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„34.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek

vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:
a) a Ta nács 1999. jú ni us 21-ei, 1260/1999/EK ren de le -

te a struk tu rá lis ala pok ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé -
sek meg ál la pí tá sá ról;

b) a Ta nács 1999. jú ni us 21-ei, 1264/1999. és
1265/1999. szá mú ren de le te i vel mó do sí tott 1994. má jus
16-ai, 1164/1994/EK ren de le te a Ko hé zi ós Alap létre -
hozásáról.”

13.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

Záró rendelkezések

14.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 19.  §-a, az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból 
és Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel -
hasz ná lá sá ért fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 53/2005. (III. 26.)
Korm. ren de let 5., 11. és 12.  §-a, va la mint mel lék le te.

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

2006/115. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8499



Melléklet
a 192/2006. (IX. 20.) Korm. rendelethez

„Melléklet 
az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelethez

A rendeletben meghatározott egyes intézmények
mûködtetéséért felelõs személyek

Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret
Irá nyí tó Ha tó ság

Nem ze ti Fej lesz té si 
Ügy nök ség el nö ke

Gaz da sá gi Ver seny ké pes ség
Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó
Ha tó ság

Nem ze ti Fej lesz té si 
Ügy nök ség el nö ke

Kör nye zet vé de lem és Inf ra -
struk tú ra Ope ra tív Prog ram
Irá nyí tó Ha tó ság

Nem ze ti Fej lesz té si 
Ügy nök ség el nö ke

Hu mán erõ for rás-fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram és EQUAL
Kö zös sé gi Kez de mé nye zés
Irá nyí tó Ha tó ság

Nem ze ti Fej lesz té si 
Ügy nök ség el nö ke

Ag rár- és Vi dék fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram Irá nyí tó
Ha tó ság

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter

Re gi o ná lis Fej lesz té si Ope ra -
tív Prog ram és INTERREG
Kö zös sé gi Kez de mé nye zés
Irá nyí tó Ha tó ság

Nem ze ti Fej lesz té si 
Ügy nök ség el nö ke

Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó 
Ha tó ság

Nem ze ti Fej lesz té si 
Ügy nök ség el nö ke

Ko hé zi ós Alap kör nye zet vé -
del mi köz re mû kö dõ szer ve zet

kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter

Ko hé zi ós Alap köz le ke dé si
köz re mû kö dõ szer ve zet

gaz da sá gi és köz le ke dé si 
mi nisz ter

Ki fi ze tõ Ha tó ság pénz ügy mi nisz ter

”

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
66/2006. (IX. 20.) GKM

rendelete

a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról,
valamint ártájékoztatásáról szó ló 

43/1998. (VI. 24.) IKIM ren de let mó do sí tá sá ról

A ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény
12.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a ven dég lá tó üz le tek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ven dég lá tó üz le tek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról, va la mint
ár tá jé koz ta tá sá ról  szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM ren de let
mel lék le te

a) I. ka te gó ri á já nak 7. pont ja,
b) II. ka te gó ri á já nak 11. pont ja,
c) III. ka te gó ri á já nak 11. pont ja,
d) a gyors ki szol gá ló rend szer ben mû kö dõ ven dég lá tó

üz let tel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek 13. pont ja

ha tá lyát vesz ti.

2.  §

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

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

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés 
37/2006. (IX. 20.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat – 2006. ok tó ber 1-jei ha -
tállyal – a következõk szerint módosul:

Az Or szág gyû lés
az Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott ság ba
dr. Vas tagh Pál he lyett
dr. Avar ke szi Dez sõt

a bi zott ság el nö ké vé,

az Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott ság ba
dr. Avar ke szi De zsõ he lyett
dr. Sza bó Évát

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Nya kó Ist ván s. k., Pett kó And rás s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. szep tem ber 19-i ülés nap ján
 fogadta el.
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Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
37/2006. (IX. 20.) 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 és meg sem mi sí té sé re
irá nyu ló in dít vány, va la mint – hi va tal ból in dí tott – mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la -
pí tá sá ra irá nyu ló el já rás alap ján meg hoz ta az aláb bi

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság – hi va tal ból el jár va – meg ál -
la pít ja, hogy az Al kot mány 37.  § (3) be kez dé sét sér tõ mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nes hely zet jött
lét re an nak kö vet kez té ben, hogy az Or szág gyû lés a köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag -
jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII.
tör vény ben – a mi nisz ter he lyet te sí té se kap csán – nem sza -
bá lyoz ta a mi nisz ter jog al ko tó ha tás kö re át ru há zá sá nak ti -
lal mát.

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-ig te gyen ele -
get.

2. Az Al kot mány bí ró ság a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok
jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 31.  § (1) be kez -
dé se és 43.  § (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.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az in dít vá nyo zó ké rel met nyúj tott be a Kor mány
tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról és fe le lõs sé gé rõl
 szóló 1997. évi LXXIX. tör vény (a továb biak ban: Tv.1.)
12.  § e) pont ja al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra és meg sem -
mi sí té sé re. E ren del ke zés ér tel mé ben a mi nisz tert aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén „a jog sza bály ki adá sá ban a he lyet te sí tett
mi nisz ter po li ti kai ál lam tit ká ra he lyet te sí ti”. Az in dít vá -
nyo zó ál lás pont ja sze rint a jog al ko tás al kot má nyos és tör -

vényi rend je alap ján a mi nisz tert a ren de let al ko tás ban nem 
he lyet te sít he ti a po li ti kai ál lam tit kár. Az in dít vá nyo zó hi -
vat ko zott arra, hogy a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi
XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) 1.  § (1) be kez dé se és 8.  § 
(1) be kez dé se alap ján mi nisz te ri ren de le tet csak mi nisz ter
(il let ve a mi nisz ter el nök) ad hat ki. Az Al kot mány 7.  §
(2) be kez dé se ér tel mé ben a jog al ko tás rend jé nek sza bá -
lyo zá sa mi nõ sí tett több sé get igény lõ tárgy kör. Az egy sze -
rû szó több ség gel el fo ga dott jog ál lá si tör vény mi nisz te ri
ren de let al ko tás-he lyet te sí té si sza bá lya – ér velt az in dít vá -
nyo zó – a Jat. 1.  § (1) be kez dé sé vel, va la mint 8.  § (1) be -
kez dé sé vel el len té tes, ez ál tal sér ti az Al kot mány 7.  §
(2) be kez dé sét. Az in dít vá nyo zó föl ve tet te to váb bá az Al -
kot mány 37.  § (3) be kez dé sé nek sé rel mét is.

2. A Tv.1.-et – 2006. jú li us 1-jé vel – ha tá lyon kí vül he -
lyez te a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Tv.2.) 77.  §
(5) be kez dé se. A jog sza bály vál to zás ra te kin tet tel az Al -
kot mány bí ró ság fel hív ta az in dít vá nyo zót, hogy nyi lat koz -
zék: in dít vá nyát fenn tart ja-e az új sza bá lyo zás ra néz ve. Az 
in dít vá nyo zó – a fen tebb is mer te tett ér ve i nek fenn tar tá sa
mel lett – a Tv.2.-nek a mi nisz te rek he lyet te sí té sé re irá -
nyuló 31.  § (1) be kez dé se és 43.  § (1) be kez dé se al kot má -
nyos sá gi vizs gá la tát és meg sem mi sí té sét kér te.

Mind eze ken túl me nõ en az in dít vá nyo zó újabb ké rel met
is meg fo gal ma zott: A Tv.2. 14.  § (2) be kez dé se ér tel mé -
ben a mi nisz ter el nök nor ma tív uta sí tás for má já ban fel ada -
to kat ha tá roz hat meg a mi nisz te rek és a Kor mány irá nyí tá -
sa alatt álló szer vek ve ze tõi szá má ra. Az in dít vá nyo zó sze -
rint e ren del ke zés az Al kot mány 7.  § (2) be kez dé sé be és
37.  § (2) be kez dé sé be üt kö zik, mert az Al kot mány e ren -
del ke zé sei ér tel mé ben a mi nisz te rek te vé keny sé gé nek
nem a mi nisz ter el nök uta sí tá sa szab ha tárt, ha nem – ahogy
az Al kot mány fo gal maz – a jog sza bá lyok, il let ve a Kor -
mány ha tá ro za tai je löl he tik ki te vé keny sé gük ke re te it. Az
Al kot mány bí ró ság a Tv.2. 14.  § (2) be kez dé se te kin te té -
ben elõ ter jesz tett új ké rel met el kü lö ní tet te és azt új el já rás -
ban bí rál ja el.

II.

1. Az Al kot mány irány adó ren del ke zé sei sze rint:
„7.  § (2) A jog al ko tás rend jét tör vény sza bá lyoz za,

amely nek el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi -
se lõk két har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”

„A Kor mány

33.  § (1) A Kor mány
a) mi nisz ter el nök bõl és
b) mi nisz te rek bõl 

áll.
(2) A mi nisz ter el nö köt az ál ta la ki je lölt mi nisz ter he -

lyet te sí ti.
(...)”
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„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.

(2) A mi nisz te rek a jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek és a
Kor mány ha tá ro za ta i nak meg fele lõen ve ze tik az ál lam -
igaz ga tás nak fel adat kö rük be tar to zó ága it, és irá nyít ják az
alá juk ren delt szer ve ket. A tár ca nél kü li mi nisz te rek el lát -
ják a Kor mány ál tal meg ha tá ro zott fel ada ta i kat.

(3) A Kor mány tag jai tör vény ben vagy kor mány ren de -
let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján fel adat kö rük ben el jár -
va ren de le tet ad nak ki, ame lyek tör vénnyel és kor mány -
ren de let tel nem le het nek el len té te sek. A ren de le te ket a hi -
va ta los lap ban ki kell hir det ni.” [Az Al kot mány 37.  §
(3) be kez dé sé nek szö ve gét a 2006. évi LIV. tör vény 2.  §-a
ál la pí tot ta meg.]

2. A Jat. vo nat ko zó sza bá lyai ér tel mé ben:
„1.  § (1) A jog al ko tó szer vek a kö vet ke zõ jog sza bá lyo -

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

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

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

„Mi nisz te ri ren de let

8.  § (1) A mi nisz ter fel adat kör ében és tör vény ben, tör -
vényerejû ren de let ben vagy kor mány ren de let ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján ad ki ren de le tet.”

3. A Tv.1. – már nem ha tá lyos ren del ke zé sei – sze rint:
,,12.  § A mi nisz tert aka dá lyoz ta tá sa ese tén
a) az Or szág gyû lés ülé sén a po li ti kai ál lam tit kár – an -

nak aka dá lyoz ta tá sa ese tén a mi nisz ter el nök ál tal ki je lölt
má sik mi nisz ter – he lyet te sí ti;

b) a Kor mány ülé sén a po li ti kai ál lam tit kár he lyet te sí ti;
c) az Or szág gyû lés bi zott sá ga ülé sén a po li ti kai ál lam -

tit kár, aka dá lyoz ta tá sa ese tén a mi nisz ter ál tal ki je lölt ál la -
mi ve ze tõ vagy ál lás fog la lás ra jo go sult köz tiszt vi se lõ, il -
let ve a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
42.  §-a (2) be kez dé se a) pont já nak al kal ma zá sa ese tén a
hi va tá sos ál lo mány tag ja kép vi sel he ti;

d) a köz tár sa sá gi el nök in téz ke dé sé nek kez de mé nye zé -
sé ben és in téz ke dé sé nek el len jegy zé sé ben a mi nisz ter el -
nök ál tal ki je lölt má sik mi nisz ter he lyet te sí ti;

e) a jog sza bály ki adá sá ban a he lyet te sí tett mi nisz ter
po li ti kai ál lam tit ká ra he lyet te sí ti.

(...)”

4. A Tv.2. vizs gál ni kért ren del ke zé sei ér tel mé ben:
„31.  § (1) A mi nisz tert aka dá lyoz ta tá sa ese tén – a

(2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – az ál -
lam tit kár he lyet te sí ti.

(2) A mi nisz tert a köz tár sa sá gi el nök in téz ke dé sé nek
kez de mé nye zé sé ben és in téz ke dé sé nek el len jegy zé sé ben,
va la mint az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén az Or szág -
gyû lés ülé sén és az Eu ró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ in téz mé nye i ben a mi nisz ter el nök ál tal ren de let -
ben ki je lölt má sik mi nisz ter he lyet te sí ti.

(3) Az ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén a mi nisz tert az 
Or szág gyû lés bi zott sá ga ülé sén az ál ta la ve ze tett mi nisz té -
ri um ál lo má nyá ba tar to zó, ál lás fog la lás ra jo go sult, ve ze tõi 
meg bí za tás sal ren del ke zõ sze mély he lyet te sí ti.”

„43.  § (1) Az ál lam tit kár – tör vény ben meg ha tá ro zott
ki vé te lek kel – a mi nisz ter tel jes jog kö rû he lyet te se.

(2) Egy mi nisz té ri um ban egy ál lam tit kár mû köd het.”

III.

1. A mi nisz te ri ren de let ki adá sá ban tör té nõ helyette -
sítés sza bá lyát ere de ti leg a Jat. tar tal maz ta. A Jat. 1997.
au gusz tus 1-jé ig ha tály ban volt 8.  § (2) be kez dé se a kö vet -
ke zõ kép pen ren del ke zett: „Mi nisz te ri ren de let ki adá sá ra a
mi nisz ter aka dá lyoz ta tá sa ese tén a mi nisz té ri u mi ál lam tit -
kár, az utób bi aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ügy kör sze rint
ille té kes mi nisz ter he lyet tes jo go sult.”

A Jat. 8.  § (2) be kez dé sét a Tv.1. 53.  § (2) be kez dé se he -
lyez te ha tá lyon kí vül, és al ko tott – a mi nisz te ri ren de let al -
ko tás he lyet te sí té sé re vo nat ko zó – új sza bályt sa ját ren del -
ke zé sei kö zött (s nem a Jat. mó do sí tá sa ként). A Tv.1.
12.  §-ában fog lalt sza bá lyok a po li ti kai ál lam tit kár „he -
lyet te sí té si jo gá ról” ren del kez tek az Or szág gyû lés, a Kor -
mány ülé se in, az Or szág gyû lés bi zott sá ga ülé sén [12.  § a),
b), c) pon tok]. A mi nisz ter kü lön bö zõ ülé se ken való rész -
vé te lé vel kap cso la tos jo go sít vá nya in túl a tör vény két to -
váb bi eset kört is em lí tett: egy fe lõl a köz tár sa sá gi el nök in -
téz ke dé sé nek kez de mé nye zé sé ben és in téz ke dé sé nek el -
len jegy zé sé ben való he lyet te sí tést – a Tv.1. 12.  § d) pont ja
sze rint ilyen kor a mi nisz ter el nök ál tal ki je lölt má sik mi -
nisz ter he lyet te sít –, más fe lõl a Tv.1. 12.  § e) pont já ban
meg ha tá ro zott ren de let al ko tás ban való he lyet te sí tést, ahol
a tör vény a po li ti kai ál lam tit kár nak biz to sí tott helyettesí -
tési jo got.

A Tv.1. egé szét a Tv.2. 77.  § (5) be kez dé se ha tá lyon kí -
vül he lyez te és új sza bá lyo kat al ko tott. A Tv.2. 31.  §
(1) be kez dé se ér tel mé ben a mi nisz tert – aka dá lyoz ta tá sa
ese tén – az ál lam tit kár he lyet te sí ti, amely alól az aláb bi ki -
vé te le ket te szi:
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– A Tv.2. 31.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben – ha son ló an a 
Tv.1. be mu ta tott ren del ke zé se i hez – nem az ál lam tit kár,
ha nem csak egy má sik mi nisz ter le het a he lyet te sí tõ a köz -
tár sa sá gi el nök in téz ke dé sé nek kez de mé nye zé sé ben és in -
téz ke dé sé nek el len jegy zé sé ben, il let ve szin tén a mi nisz -
ter el nök ál tal ren de let ben ki je lölt má sik mi nisz ter he lyet -
te sít het, ha mind a mi nisz ter, mind ál lam tit ká ra aka dá lyoz -
tat va van, és az Or szág gyû lés ülé se in, vagy az Eu ró pai
Unió kor mány za ti in téz mé nye i be való rész vé tel rõl van
szó.

– A Tv.2. 31.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben pe dig az ál -
lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén a mi nisz tert az Or szág -
gyû lés bi zott sá ga ülé sén az ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um ál -
lo má nyá ba tar to zó, ál lás fog la lás ra jo go sult, ve ze tõi meg -
bí za tás sal ren del ke zõ sze mély he lyet te sí ti.

Meg ál la pít ha tó te hát, hogy az ál lam tit kár a ha tá lyos
sza bá lyok alap ján is he lyet te sít he ti a mi nisz tert ren de -
let-ki adá si jog kö ré ben. Ez kö vet ke zik a Tv.2. 43.  § (1) be -
kez dé sé bõl is, amely sze rint az ál lam tit kár – a tör vény ben
meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – a mi nisz ter tel jes jog kö rû he -
lyet te se. Tör vé nyi ki vé tel a ren de let al ko tás ra nincs. Az in -
dít vá nyo zó ál tal ere de ti leg a Tv.1. 12.  § e) pont já val kap -
cso lat ban fel ve tett al kot má nyos sá gi prob lé ma te hát a
Tv.2. ren del ke zé se i ben – a 31.  § (1) be kez dé sé vel és 43.  §
(1) be kez dé sé vel össze füg gés ben – to vább él (csu pán a he -
lyet te sí tõ el ne ve zé se vál to zott „po li ti kai ál lam tit kár”-ról,
„ál lam tit kár”-ra).

2. Az in dít vá nyo zó a mi nisz te ri ren de let al ko tás ban
való he lyet te sí tés re vo nat ko zó sza bá lyo kat két al kot má -
nyos té tel alap ján kér te vizs gál ni. Egy részt az Al kot mány
7.  § (2) be kez dé se – s ez ál tal a mi nõ sí tett több sé get igény lõ 
Jat. 1.  §-ával és 8.  § (1) be kez dé sé vel való el len tét – alap -
ján, más részt a mi nisz te ri ren de let al ko tás ra vo nat ko zó al -
kot má nyi té tel, az Al kot mány 37.  § (3) be kez dé se sze rint.
Az in dít vá nyo zó ál tal je lölt Jat. 1.  § (1) be kez dé se fel so rol -
ja, hogy a jog al ko tó szer vek mi lyen jog sza bá lyo kat al kot -
hat nak, az 1.  § (2) be kez dé se pe dig a jog for rá si hi e rar chia
el vét rög zí ti. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány alap ján
meg ál la pí tot ta, hogy a Jat. 1.  §-ában fog lalt rendelkezé -
seket – a jog al ko tói ha tás kö rö ket – az Al kot mány tar tal -
maz za. Ezért az Al kot mány bí ró ság az al kot má nyos sá gi
vizs gá lat so rán – az Al kot mány 37.  § (3) be kez dé sén túl –
az Al kot mány nak tar tal má ban a Jat.-ban is sze rep lõ és az
in dít vá nyo zó ál tal meg je lölt ren del ke zé se it vet te figye -
lembe. Az Al kot mány bí ró ság így el sõ ként tar tal mi vizs gá -
la tot foly ta tott, ne ve ze te sen azt vizs gál ta, hogy az Al kot -
mány nak a mi nisz te ri ren de let al ko tást érin tõ sza bá lyai
alap ján ál lam tit kár he lyet te sít he ti-e a mi nisz tert a ren de let
ki adá sá ban.

IV.

1. A jog sza bály al ko tás az ál la mi szer vek leg fon to sabb
köz ha tal mi jo go sít vá nya. Az Al kot mány ki zá ró la gos sza -

bá lyo kat tar tal maz arra vo nat ko zó an, hogy az ál la mi szer -
vek mi lyen jog sza bá lyo kat al kot hat nak. (Lé nye gé ben e
ren del ke zé se ket is mé te li meg a Jat. 1.  §-a.) Így az Al kot -
mány 19.  § (3) be kez dés a) és b) pont ja sze rint az Or szág -
gyû lés al kot ja meg a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyát, és 
tör vényeket al kot. Az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé se ér -
tel mé ben a Kor mány a maga fel adat kör ében ren de le te ket
bo csát ki, – az in dít vá nyo zó ál tal is hi vat ko zott – Al kot -
mány 37.  § (3) be kez dés alap ján a Kor mány tag jai [az Al -
kot mány 33.  § (1) be kez dé se sze rint a Kor mány tag ja a mi -
nisz ter el nök és a mi nisz te rek] tör vény ben vagy kor mány -
ren de let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján fel adat kö rük ben
el jár va ren de le tet ad nak ki. Az Al kot mány 44/A.  § (2) be -
kez dé se szól az ön kor mány za ti ren de let al ko tás ról, míg az
Al kot mány 32/D.  § (4) be kez dé se ren del ke zik ar ról, hogy
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke kü lön tör vény ben meg ha -
tá ro zott fel adat kör ében ren de le tet bo csát ki.

Az Al kot mány rög zí ti a jog for rá si hi e rar chia el vét is: a
35.  § (2) be kez dés sze rint a Kor mány ren de le te nem le het
el len té tes a tör vénnyel; a 37.  § (3) be kez dés ér tel mé ben a
mi nisz te ri (mi nisz ter el nö ki) ren de let nem le het el len té tes
tör vénnyel, és kor mány ren de let tel; a 44/A. § (2) be kez dés
alap ján pe dig az ön kor mány za ti ren de let nem le het el len -
té tes ma ga sabb szin tû jog sza bállyal. A jog al ko tás al kot -
má nyos je len tõ sé gét mu tat ja to váb bá az Al kot mány
32/A.  § (1) és (2) be kez dé se, amely a jog sza bá lyok al kot -
mány bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ról és az alkot mány elle nes
jog sza bá lyok meg sem mi sí té sé rõl szól.

Az Al kot mány te hát a jog sza bály al ko tás te kin te té ben
egy zárt rend szert ké pez: meg je lö li a ki bo csá tót, meg je lö li
a jog sza bály ne vét, ren del ke zik egy más hoz való hi e rar chi -
kus vi szo nyuk ról s az Al kot mány, a 32/A.  §-a ré vén, gon -
dos ko dik a jog for rá si hi e rar chia Al kot mánnyal való össz -
hang já nak ga ran ci á já ról is. Az Al kot mány bí ró ság meg íté -
lé se sze rint az ál tal, hogy a jog al ko tói ha tás kör al kot má -
nyon ala pu ló ha tás kör, e ha tás kör gya kor lá sá nak eset le ges
át ru há zá sa is az „ala pí tó nor ma”, az Al kot mány sza bá lyo -
zá si tár gya kell hogy le gyen, azaz a „he lyet te sí tés nek” is
az Al kot má nyon kell ala pul nia.

Az Or szág gyû lés jog kö rét érin tõ en – az Al kot mány ren -
del ke zé se i nek meg fele lõen ki hir de tett – rend kí vü li ál la pot
ese tén az Al kot mány 19/B.  § (3) be kez dé se a) pont ja alap -
ján a Hon vé del mi Ta nács gya ko rol ja az át ru há zott jo go -
kat, a 19/B.  § (4) be kez dés sze rint a Hon vé del mi Ta nács
ren de le tet al kot hat tör vényhozási tárgy ban. Az Al kot mány 
– a jog sza bály al ko tás ra fel jo go sí tott szer vek és sze mé lyek
he lyet te sí té sét il le tõ en – szól a mi nisz ter el nök he lyet te sí -
té sé rõl is. Az Al kot mány 33.  § (2) be kez dé se sze rint a mi -
nisz ter el nö köt az ál ta la ki je lölt mi nisz ter he lyet te sí ti. E
sza bály a jog sza bály al ko tás sal is össze függ, mi vel egy -
részt az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé se ki mond ja: a kor -
mány ren de le te ket a mi nisz ter el nök írja alá, más részt mert
a mi nisz ter el nök, mint a Kor mány tag ja az Al kot mány
37.  § (3) be kez dés alap ján maga is al kot hat ren de le tet. Az
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Al kot mány 33.  § (2) be kez dé sé be fog lalt he lyet te sí té si
sza bály te hát a kor mány ren de let és a mi nisz ter el nö ki ren -
de let meg al ko tá sá ra is irány adó.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint je len ügy
szem pont já ból az Al kot mány ba fog lalt, a jog al ko tást érin -
tõ he lyet te sí té si rend nek azért van je len tõ sé ge, mert ab ban
ki fe je zõ dik, hogy a jog sza bály ki bo csá tó já nak meg vál to -
zá sa (he lyet te sí té se) al kot má nyos je len tõ sé gû. Kü lö nö sen
így van ez az ún. „szint be li el té rés nél”, pl. ami kor a mi -
nisz ter el nö köt a mi nisz ter he lyet te sít he ti [Al kot mány 33.  § 
(2) be kez dés]. Az Al kot mány azon ban nem szól ar ról,
hogy a mi nisz tert „szint be li el té rés sel” az ál lam tit kár a
ren de let al ko tás ban he lyet te sít he ti.

Az Al kot mány 39.  § (2) be kez dé se ki mond ja, hogy a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sát, dí ja zá sát,
to váb bá fe le lõs ség re vo ná suk mód ját tör vény sza bá lyoz za. 
E tör vényi sza bá lyo zás ra fel ha tal ma zó al kot má nyi ren del -
ke zés – a jog ál lás, dí ja zás, fe le lõs ség re vo ná suk mód ja –
nem tar tal maz arra vo nat ko zó uta lást, hogy tör vény a mi -
nisz te ri ren de let al ko tás al kot má nyos rend jé tõl he lyet te sí -
tés cí mén el tér het. Az Al kot mány má sik, e tárgy ban irány -
adó fel ha tal ma zó ren del ke zé se, a 7.  § (2) be kez dé se a jog -
al ko tás rend jé nek tör vényi sza bá lyo zá sá ra ad fel ha tal ma -
zást – ér te lem sze rû en az Al kot mánnyal való össz hang ban
tör té nõ sza bá lyo zás ra –, azon ban mint fen tebb lát tuk a Jat.
ha tá lyos szö ve ge a mi nisz te ri ren de let al ko tást érin tõ en – a
je len ha tá ro zat ban vizs gál tak te kin te té ben – az al kot má nyi 
ren del ke zé sek tõl nem tér el.

2. A mi nisz ter jog al ko tó ha tás kö re – mint va la mennyi
jog al ko tó ha tás kör – az Al kot má nyon ala pul. Az Al kot -
mány 37.  § (3) be kez dé se egy ér tel mû en a Kor mány tag jai
[a mi nisz ter el nök és a mi nisz te rek – Al kot mány 33.  §
(1) be kez dés] ren de let al ko tá sá ról szól, kö vet ke zés kép pen
az ál lam tit kár a mi nisz tert ren de let al ko tá si ha tás kö ré ben
nem „he lyet te sít he ti”. A Tv.2.-ben nem ti lal ma zott he lyet -
te sí té si ha tás kör a mi nisz ter jog al ko tá si ha tás kö re te kin te -
té ben – tar tal mi lag – e ha tás kör ver ti ká lis át ru há zá sát je -
len ti, ami sér ti az Al kot mány – hi vat ko zott – 37.  § (3) be -
kez dé sét. A jog al ko tó ha tás kö ré ben aka dá lyo zott mi nisz -
ter kor mány tag ál ta li he lyet te sí té se azon ban al kot mány jo -
gi szem pont ból nem ki fo gá sol ha tó.

3. Az in dít vá nyo zó nak a Tv.2. te kin te té ben fenn tar tott
ké rel me a 31.  § (1) be kez dés és 43.  § (1) be kez dés al kot -
má nyos sá gi vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyult. E
sza bá lyok azon ban nem csak a ren de let al ko tás ban, ha nem
egy ben a mi nisz ter aka dá lyoz ta tá sa ese tén ál ta lá ban is al -
kal ma zan dó he lyet te sí té si sza bá lyok (pl. Or szág gyû lés
ülé se in, Kor mány ülé se in stb.). Az al kot má nyos sá gi prob -
lé ma te hát nem a Tv.2. 31.  § (1) be kez dé se és 43.  § (1) be -
kez dé se po zi tív tar tal ma  miatt áll fenn, ha nem azért, mert e 
sza bá lyok nem te rem te nek ki vé telt a mi nisz ter tel jes jog -

kö rû he lyet te sí té se alól a ren de let al ko tás vo nat ko zá sá ban

(ha son ló an ah hoz, mint pl. a 31.  § (2) be kez dé se te szi a

köz tár sa sá gi el nö ki in téz ke dés el len jegy zé sé ben való he -

lyet te sí tés ese tén). Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a

Tv.2. 31.  § (1) be kez dé se és 43.  § (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 sí tot ta, ugyan ak kor az Al kot -

mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb -

biak ban: Abtv.) 21.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt le he tõ sé gé -

vel élve az Al kot mány bí ró ság – hi va tal ból el jár va – mu -

lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet ál la pí -

tott meg.

Az Abtv. 49.  § (1) be kez dé se sze rint, ha az Al kot mány -

bí ró ság hi va tal ból vagy 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. 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 be 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 Al kot -

mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány sér -

tést nem csak ak kor ál la pít meg, ha az adott tárgy kör re vo -

nat ko zó an sem mi lyen sza bály nincs [35/1992. (VI. 10.)

AB ha tá ro zat, ABH 1992, 204, 205.], ha nem ak kor is, ha

az adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül az Al kot mány ból

le ve zet he tõ tar tal mú jog sza bá lyi ren del ke zés hi ány zik

[22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 108, 113.;

29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 122, 128.;

15/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 132, 138.]. „A

sza bá lyo zás tar tal má nak hi á nyos vol tá ból ere dõ al kot -

mány sér tõ mu lasz tás meg ál la pí tá sa ese té ben is a mu lasz -

tás, vagy a ki fe je zett jog sza bá lyi fel ha tal ma zá son nyug vó

vagy en nek hi á nyá ban, a fel tét len jog sza bá lyi ren de zést

igény lõ jog al ko tói kö te le zett ség el mu lasz tá sán ala pul.”

[4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 52, 57.]

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Al kot -
mány 37.  § (3) be kez dé sét sér tõ alkot mány elle nes hely ze -
tet az a tör vényalkotói mu lasz tás idéz te elõ, amely sze rint
a Tv.2. a mi nisz ter he lyet te sí té se kap csán nem ren del ke -
zett ar ról, hogy a mi nisz ter ren de let al ko tá si ha tás kö re nem
tar to zik az ál lam tit kár ra át ru ház ha tó ha tás kö rök közé. Az
Al kot mány bí ró ság ezért fel hív ta az Or szág gyû lést, hogy
jog al ko tá si fel ada tá nak 2006. de cem ber 31-ig te gyen
 eleget.
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Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét az ügy je len tõ sé gé re te kin tet tel
ren del te el.

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

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke, al kot mány bí ró

az alá írás ban aka dá lyo zott
dr. Ba logh Ele mér

al kot mány bí ró he lyett

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 392/B/2003.

Az Alkotmánybíróság
38/2006. (IX. 20.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és jog sza -
bály al kot mány el le nes sé gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá -
nyu ló in dít vány alap ján, il let ve hi va tal ból in dí tott, mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá -
sá ra irá nyu ló el já rás so rán meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság – hi va tal ból el jár va – meg ál -
la pít ja: az Or szág gyû lés jog al ko tói fel ada tá nak el mu lasz -
tá sá val alkot mány elle nes hely ze tet idé zett elõ az ál tal,
hogy fel ügye le ti biz tos ki ren de lé se ese tén nem biz to sí tott
az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé ben és (5) be kez dé sé ben
fog lalt kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ jo got az érin tett hi tel in -
té zet kép vi se le té ben el já ró más sze mély szá má ra a ki ren -
de lés rõl  szóló dön tést tar tal ma zó ha tá ro zat el le ni jog or -
vos lat kez de mé nye zé sé re.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy
jog al ko tói fel ada tát 2007. jú ni us 30-ig tel je sít se.

2. Az Al kot mány bí ró ság a hi tel in té ze tek rõl és a pénz -
ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény 165.  § 
(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 hi tel in té ze tek rõl és a pénz -
ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény 2005.
ok tó ber 31-ig ha tály ban volt 192.  § (2) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló al kot mány -
jo gi pa naszt el uta sít ja.

4. 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. A ma gán sze mély in dít vá nyo zó, aki hi tel in té zet ügy -
ve ze tõ je volt, az in dít vány ra okot adó konk rét ügy ben a
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te (a továb biak -
ban: PSZÁF) fel ügye le ti biz tost ki ren de lõ és egyéb, a
 hitelintézetre vo nat ko zó in téz ke dé se ket tar tal ma zó,
1319/1998. szá mú ha tá ro za tá nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát
kez de mé nyez te a sa ját ne vé ben. Az in dít vá nyo zó nak ezt a
ke re se tét a bí ró ság a ke res he tõ sé gi jog hi á nya  miatt el uta -
sí tot ta. Ha tá ro za tá ban ez zel kap cso lat ban a hi tel in té ze tek -
rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. CXII. tör -
vény (a továb biak ban: Hpt.) 192.  § (2) be kez dé sé re hi vat -
ko zott.

Az in dít vá nyo zó 2002. de cem ber 20-án al kot mány jo gi
pa naszt nyúj tott be a Hpt. 192.  § (2) be kez dé sé nek a
 Legfelsõbb Bí ró ság mint má sod fo kú bí ró ság
Kf.VI.37.470/2001/13. szá mú, 2002. no vem ber 27-én
kéz be sí tett ha tá ro za tá val be fe je zett ügy ben való al kal ma -
zá sa  miatt, az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se sé rel mé re hi -
vat koz va. Kez de mé nyez te, hogy e jog sza bály al kal maz ha -
tó sá gát az in dít vány ra okot adó konk rét ügy ben az Al kot -
mány bí ró ság zár ja ki.

Kér te an nak meg ál la pí tá sát is, hogy a Hpt. 165.  § (1) be -
kez dé se alkot mány elle nes, mert az az Al kot mány 57.  § (1)
és (5) be kez dé sé be üt kö zõ mó don kor lá toz za a hi tel in té zet
köz igaz ga tá si ha tá ro zat el le ni jog or vos lat jo gát az olyan
köz igaz ga tá si ha tá ro zat tal szem ben, amely fel ügye le ti biz -
tost ren del ki a hi tel in té zet hez.

2. A Hpt. 192.  § (2) be kez dé sét ha tá lyon kí vül he lyez te
a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CXIII. tör vény 35.  § a) pont ja, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
 eljárás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004.
évi CXL. tör vény 173.  § (1) be kez dé se foly tán 2005. no -
vem ber 1-jé vel.
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Az Al kot mány bí ró ság ha tá lyon kí vül he lye zett jog -
szabály alkot mány elle nességét nem vizs gál ja, ha csak
nem  annak al kal maz ha tó sá ga is el dön ten dõ kér dés
(335/B/ 1990/13. AB ha tá ro zat, ABH 1990, 261, 262.).
Ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály al kot má nyos sá gi
vizs gá la ta a konk rét nor ma kont roll két ese té ben, az Al kot -
mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb -
biak ban: Abtv.) 38.  § (1) be kez dé se sze rin ti bí rói kez de -
mé nye zés, és a 48.  § sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz alap ján 
le het sé ges, mi vel ezek ben az ese tek ben az al kal ma zott
jog sza bály alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
– ha az in dít vá nyo zó kü lö nö sen fon tos ér de ke in do kol ja –
a konk rét ügy ben való al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sá ra
van lehe tõség.

A Hpt. 192.  § (2) be kez dé se konk rét eset ben való al kal -
ma zá sa foly tán az Al kot mány bí ró ság hoz az Abtv.
48.  §-ában fog lal tak nak meg fe le lõ al kot mány jo gi pa nasz
ér ke zett, ezért en nek a sza bály nak az alkot mány elle -
nességét az Al kot mány bí ró ság ér dem ben bí rál ta el.

A Hpt. 165.  § (1) be kez dé sét 2003. ja nu ár 1-jé tõl mó do -
sí tot ta az egyes pénz- és tõ ke pi a ci tár gyú tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2002. évi LXIV. tör vény 48.  §-a, de a Hpt.
165.  §-ának mó do sí tott (1) be kez dé se az in dít vány ban fel -
ve tet tek szem pont já ból ugyan azo kat a ren del ke zé se ket
tar tal maz za, ezért az Al kot mány bí ró ság a ha tá lyos sza bály 
alkot mány elle nességét vizs gál ta.

II.

1. Az Al kot mány hi vat ko zott sza bá lyai sze rint:

„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 Hpt. vizs gált ren del ke zé si sze rint:

„165.  § (1) Fel ügye le ti biz tos ki ren de lé sé nek ide je alatt
ve ze tõ ál lá sú sze mély a Gt.-ben, az Szt.-ben, az Úszt.-ben
és az alap sza bály ban rög zí tett fel ada tát, cég jegy zé si jo gát
nem gya ko rol hat ja. A ki ren de lés tar ta má ra a fel ügye le ti
biz tos gya ko rol ja a ve ze tõ ál lá sú sze mély nek a tör vény ben 
és az alap sza bály ban meg ál la pí tott jo ga it. (...)

192.  § (...)

(2) A Fel ügye let elõt ti el já rás ban ügy fél az a ma gán sze -
mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ szer ve zet, aki re néz ve a Fel ügye let e tör vény ke re tei
kö zött jo got vagy kö te le zett sé get ál la pít meg.”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta ér tel mé ben a jog -
or vos lat hoz való jog im ma nens tar tal ma az ér de mi [ügy -
dön tõ, az (el ítélt) hely ze tét, jo ga it lé nye ge sen be fo lyá so ló] 
ha tá ro za tok te kin te té ben a más szerv hez, vagy a ma ga sabb 
fó rum hoz for du lás le he tõ sé ge. [5/1992. (I. 30.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1992, 27, 31.] Az al kot mány bí ró sá gi el já rás ban
a jog or vos lat hoz való alap ve tõ jog szem pont já ból va la -
mely dön tés ér de mi ügy dön tõ vol ta a té te les jo gok ál tal
ilyen nek tar tott dön té sek hez ké pest vi szony la gos: a vizs -
gált dön tés tár gya és sze mé lyek re gya ko rolt ha tá sa ál tal
meg ha tá ro zott. [1636/D/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992,
515, 516.; 4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 48,
74–75.]

A jog or vos lat má sik fo gal mi ele me az, hogy a dön tés jo -
got vagy jo gos ér de ket sért. Ez egy részt a ki fo gá sol ha tó sá -
got je len ti: a jog or vos lat igény be vé te lé nek nem elõ fel té te -
le a tény le ges sé re lem iga zo lá sa, elég erre hi vat koz ni. Ah -
hoz van joga a sze mély nek, hogy ál lít sa a dön tés jo gos ér -
de ket vagy jo got sér tõ vol tát. A „sér ti” más részt azt is je -
len ti, hogy a jog or vos lat sza bá lya i nak azt kell a fél szá má -
ra le he tõ vé és a jog or vos la ti fó rum ra néz ve kö te le zõ vé ten -
ni ük, hogy az or vos lá si ké rel met a dön tés hi bás – tör -
vénysértõ (meg ala po zat lan), köz igaz ga tá si ügy ben to váb -
bá cél sze rût len – vol ta ese tén tel je sít sék [22/1995.
(III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 108, 110.].

Aho gyan azt az Al kot mány bí ró ság a 1437/B/1990. szá -
mú ha tá ro za tá ban már meg fo gal maz ta, az Al kot mány nem
so rol ja fel a jog or vos lat esz kö ze it és nem ál la pít ja meg fó -
rum rend sze rét, to váb bá azt sem írja elõ, hogy mind az elsõ
fo kon, mind a má sod fo kon el já ró fó rum bí ró ság le gyen.
Az Al kot mány ugyan is a kü lön bö zõ el já rá sok ra vo nat ko zó 
tör vényi sza bá lyo zás ra bíz za a jog or vos la ti for mák meg je -
lö lé sét, a jog or vos la tot el bí rá ló fó ru mok meg ál la pí tá sát,
va la mint an nak meg ha tá ro zá sát, hogy hány fokú jog or vos -
la ti rend szer ér vé nye sül het. (ABH 1992, 453, 454.)

A jog or vos lat hoz való alap jog biz to sí tá sát je len ti, ha az
el já rás ban a tör vény ga ran tál ja az érin tett szá má ra, hogy
ügyét az alap ügy ben el já ró szerv tõl kü lön bö zõ szerv bí rál -
ja el (513/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 734.). Min -
den jog or vos lat lé nye gi ele me a „jog or vos lás” le he tõ sé ge,
va gyis a jog or vos lat fo gal mi lag és szubsz tan ci á li san tar -
tal maz za a jog sé re lem or vo sol ha tó sá gát [23/1998. (VI. 9.)
AB ha tá ro zat, ABH 1998, 182, 186.].
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Az Al kot mány a kü lön bö zõ el já rá sok ra vo nat ko zó tör -
vényi sza bá lyo zás ra bíz za a jog or vos la ti for mák meg je lö -
lé sét, a jog or vos la tot el bí rá ló fó ru mok meg ál la pí tá sát, va -
la mint an nak meg ha tá ro zá sát, hogy hány fokú jog or vos la ti 
rend szer ér vé nye sül het (1437/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 
1992, 453, 454.).

2. Az ál lam igaz ga tá si (ha tó sá gi) dön tés el len a bí ró ság -
hoz való for du lás joga ki elé gí ti az Al kot mány 57.  § (5) be -
kez dé sé bõl és 50.  § (2) be kez dé sé bõl ere dõ al kot má nyos -
sá gi kö ve tel mé nye ket [66/1991. (XII. 21.) AB ha tá ro zat,
ABH 1991, 342, 350.].

Az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé se, az el já rá si ga ran ci á -
kon túl, a bí ró ság hoz for du lás jo gát fog lal ja ma gá ban. Az
Al kot mány bí ró ság ér tel me zé sé ben ezen alap ve tõ jog ból
„az ál lam ra az a kö te le zett ség há rul, hogy – egye bek mel -
lett – a pol gá ri jo gok és kö te le zett sé gek (a pol gá ri jo gi nak
te kin tett jog vi ták) el bí rá lá sá ra bí rói utat biz to sít son.”
[59/1993. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 353, 355.]

Az Al kot mány bí ró ság a bí ró ság hoz for du lás jo gá val
kap cso lat ban egy ko ráb bi ügy ben ki mon dot ta, hogy az Al -
kot mány 57.  § (1) be kez dé se alap ján min den kit ala nyi jog
il let meg arra, hogy jo ga it füg get len és pár tat lan bí ró ság
elõtt ér vé nye sít se, és hogy a bí ró sá gi el já rás ban a fél po zí -
ci ó já ban sze re pel hes sen (930/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH 
1996, 502, 505.).

Az Al kot mány bí ró ság az 1/1994. (I. 7.) AB ha tá ro za tá -
ban (ABH 1994, 29, 35.) pe dig ki fej tet te, hogy az el já rás -
jo gi ér te lem ben vett fél ren del ke zé si joga az al kot má nyos
ön ren del ke zé si jog egyik as pek tu sa, el já rás jo gi vo nat ko -
zá sa, amely az egyén au to nó mi á ját érin ti, il le tõ leg az zal
kap cso la tos. A jog vi tá ban ér de kelt fél ön ren del ke zé si joga 
kö ré be tar to zik az az al kot má nyos alap jog, hogy ügyét bí -
ró ság elé vi gye. Az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé se te hát
min den ki nek ah hoz biz to sít jo go sult sá got, hogy sa ját jo gát 
a füg get len és pár tat lan bí ró ság elõtt ér vé nye sít se, vagy e
jo gá val ne él jen.

Az 1074/B/1994. AB ha tá ro zat fel hív ta a fi gyel met a
kö vet ke zõk re: „Az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé bõl az
ál lam nak nem csak az a kö te le zett sé ge fo lyik, hogy bí rói
utat biz to sít son a sze mé lyek pol gá ri jogi jog vi tái ese té re,
ha nem az is, hogy a bí ró ság hoz for du lást va ló sá go san le -
he tõ vé te gye”. (ABH 1996, 452, 453.) A 39/1997. (VII. 1.) 
AB ha tá ro zat pe dig arra a kö ve tel mény re is rá mu ta tott,
hogy a fair el já rás nak le he tõ vé kell ten nie a jog sze rû ség
ér de mi ér vé nye sü lé sét, a ha té kony jog vé de lem al kal ma zá -
sát. (ABH 1997, 263, 272.)

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint
[21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 77.;
7/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 22, 25.;
28/1991. (VI. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 88, 114.] az
alap jo gok rend sze rint a jogi sze mé lyek re is vo nat koz nak,
így az alap jo gok al kot má nyos vé del mét ál ta lá ban a jogi
sze mé lyek is ér vé nye sít he tik.

3. Fel ügye le ti biz tos ki ren de lé se csõd el já rást he lyet te -
sí tõ ki vé te les in téz ke dés. Fel ügye le ti biz tos ki ren de lé sé -
nek ide je alatt ve ze tõ ál lá sú sze mély a Gt.-ben rög zí tett
fel ada ta it és cég jegy zé si jo gát nem gya ko rol hat ja, jo ga it a
ki ren de lés tar ta má ra a fel ügye le ti biz tos gya ko rol ja.

A ki ren de lés rõl  szóló in téz ke dést a Fel ügye let ha tá ro -
zott idõ tar tam ra, de leg fel jebb egy évre hoz hat ja meg, ezt a 
ha tár idõt a Fel ügye let egy al ka lom mal, leg fel jebb hat hó -
nap ra meg hosszab bít hat ja.

A Hpt. 2. szá mú mel lék le te III. 25. pont ja ér tel mé ben
ve ze tõ ál lá sú sze mély a) rész vény tár sa sá gi for má ban mû -
kö dõ bank és sza ko sí tott hi tel in té zet ese tén az igaz ga tó -
ság, a fel ügye lõ bi zott ság el nö ke, tag ja és az ügy ve ze tõ;
b) szö vet ke ze ti for má ban mû kö dõ szö vet ke ze ti hi tel in té -
zet ese tén az igaz ga tó ság el nö ke, a fel ügye lõ bi zott ság el -
nö ke és az ügy ve ze tõ.

A cég jegy zé si jog a cég írás be li kép vi se le té re, a cég ne -
vé ben tör té nõ alá írás ra való jo go sult ság [lásd: a cég nyil vá -
nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról
 szóló 2006. évi V. tör vény (a továb biak ban: Ctv.) 8.  §
(1) be kez dé se].

A fel ügye le ti biz tos ki ren de lé sé rõl  szóló dön tés a tár -
gyá ra, a hi tel in té zet re gya ko rolt ha tá sát te kint ve ér de mi -
nek, ügy dön tõ nek mi nõ sül az Al kot mány 57.  § (5) be kez -
dé se al kal ma zá sá ban. Fel ügye le ti biz tos ki ren de lé se az Al -
kot mány 57.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak szem pont já ból a 
hi tel in té zet pol gá ri jo ga i ra vo nat ko zik, a hi tel in té zet kép -
vi se le tét, a hi tel in té zet kép vi se le té ben el jár ni jo go sult sze -
mélyt ha tá roz za meg.

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény (a továb biak ban: Psztv.)
11/D.  §-a ér tel mé ben a Fel ügye let elõt ti el já rás ban 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 re néz ve a Fel ügye let
jo got vagy kö te le zett sé get ál la pít hat meg. A Psztv. 4.  §
(3) be kez dé se pe dig, noha ki mond ja, hogy a Fel ügye let
dön té se el len – a köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben – fel leb -
be zés nek he lye nincs, tar tal maz za azt is, hogy a Fel ügye let 
ha tá ro za tá nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta kér he tõ, ke re set tel,
a Fõ vá ro si Bí ró ság tól.

Jól le het a Psztv. ez zel biz to sít ja a hi tel in té zet szá má ra a
bí rói út hoz való jo got és jog or vos la ti jo got, és a hi tel in té -
zet nem ma rad kép vi se let nél kül fel ügye le ti biz tos ki ren -
de lé se ese tén sem, a Hpt. 165.  § (1) be kez dé se ki vé telt nem 
en ge dõ ren del ke zé sei kö vet kez té ben nincs olyan, a fel -
ügye le ti biz to son kí vü li sze mély, aki a ki ren de lés rõl  szóló
dön tést tar tal ma zó ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát kez -
de mé nyez het né a hi tel in té zet kép vi se le té ben.

Ez azt ered mé nye zi, hogy a hi tel in té zet arra vo nat ko zó
jo ga it, amely sze rint a hi tel in té zet nek joga van ál lí ta ni a
fel ügye le ti biz tost ki ren de lõ dön tés jo gos ér de ket vagy jo -
got sér tõ vol tát, il let ve joga van ah hoz, hogy a tör vény a bí -
ró ság hoz for du lást va ló sá go san te gye le he tõ vé és a pol gá ri 
jo ga it bí ró ság bí rál ja el, egye dül a ki ren de lés rõl  szóló dön -
tés ben meg je lölt fel ügye le ti biz tos gya ko rol hat ná.
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Ez a hely zet el len té tes az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé -
sé bõl és (5) be kez dé sé bõl ere dõ kö ve tel mé nyek kel.

Ugyan ak kor az Al kot mány bí ró ság a Hpt. 165.  § (1) be -
kez dé sét tá ma dó in dít ványt el uta sí tot ta. A Hpt. 165.  §
(1) be kez dé se alkot mány elle nessége ugyan is csak a fen ti
össze füg gés ben, a hi tel in té zet ál tal jog or vos lat ként kez de -
mé nyez he tõ bí rói fe lül vizs gá lat va ló sá gos le he tõ vé té te lé -
vel kap cso lat ban me rült fel. A ve ze tõ sze mé lyek egyéb jo -
ga it kor lá to zó sza bá lyok, il let ve a fel ügye le ti biz tos ra vo -
nat ko zók nem el len té te sek sem az Al kot mány 57.  § (1) be -
kez dé sé vel, sem az (5) be kez dés ben fog lal tak kal.

Az alkot mány elle nes hely zet ön ma gá ban a Hpt. 165.  §
(1) be kez dé se meg sem mi sí té sé vel nem old ha tó fel a pénz -
ügyi in téz mény pru dens mû kö dé se ér de ké ben al kal maz ha -
tó fel ügye le ti in téz ke dé sek he té kony sá gá nak és ered mé -
nyes sé gé nek ve szé lyez te té se nél kül.

Az Abtv. 49.  §-ának (1) be kez dé se sze rint mu lasz tás ban 
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet ak kor ál la pít meg
az Al kot mány bí ró ság, ha a jog al ko tó szerv jog al ko tá si fel -
ada tá nak nem tett ele get és ez zel alkot mány elle nes hely ze -
tet idé zett elõ. A 22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat sze rint
mu lasz tás áll fenn, ha az ál lam jog sza bá lyi úton be 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 guk ér vé nye sí -
té sé nek le he tõ sé gé tõl (ABH 1990, 83, 86.). Mu lasz tás ál -
la pít ha tó meg ak kor is, ha a sza bá lyo zás hi á nyos sá ga alap -
ve tõ jog vagy az Al kot mány ban dek la rált al kot má nyos elv
ér vé nye sü lé sét gá tol ja (1621/E/1992. AB ha tá ro zat, ABH
1993, 765, 766.). Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la -
ta sze rint mu lasz tás áll fenn ak kor is, ha alap jog ér vé nye -
sü lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi ga ran ci ák hi á nyoz nak
[60/1994. (XII. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 342, 369.].

A je len eset ben a bí rói út hoz és a jog or vos lat hoz való
alap ve tõ jog ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges ga ran ci ák hi á -
nyoz nak, a fen ti ek sze rint. A hi tel in té zet kép vi se le té ben a
hi tel in té zet rõl  szóló fel ügye le ti ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la tát csak a fel ügye le ti biz tos kez de mé nyez het né,
más sze mély nem. Ez azt ered mé nye zi, hogy a hi tel in té zet
nem vi tat hat ja a fel ügye le ti biz tost ki ren de lõ dön tés jo gos
ér de ket vagy jo got sér tõ vol tát, il let ve nincs le he tõ sé ge
arra sem, hogy pol gá ri jo ga it bí ró ság bí rál ja el.

Ezért az Al kot mány bí ró ság – az Abtv. 21.  § (7) be kez -
dé se alap ján, 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 fel ügye le ti
biz tos ki ren de lé se ese tén nem biz to sí tott az Al kot mány
57.  § (1) be kez dé sé ben és (5) be kez dé sé ben fog lalt kö ve -
tel mé nye ket ki elé gí tõ jo got az érin tett hi tel in té zet kép vi se -
le té ben el já ró más sze mély szá má ra a ki ren de lés rõl  szóló
dön tést tar tal ma zó ha tá ro zat el le ni jog or vos lat kez de mé -
nye zé sé re.

Az Al kot mány bí ró ság ezért fel hív ta az Or szág gyû lést
arra, hogy jog al ko tói fel ada tát 2007. jú ni us 30-ig tel -
jesítse.

4. Az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se ér tel mé ben jog or -
vos lat tal él het a sze mély az olyan „ha tó sá gi dön tés el len,
amely a jo gát vagy jo gos ér de két sér ti”.

Az Al kot mány bí ró ság a 696/D/2000. AB ha tá ro zat ban
em lé kez te tett arra, hogy az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se 
ér tel me zé se alap ján ki ala kult az az elv, amely sze rint a
jog or vos lat biz to sí tá sa a jog ál lam cél ja i nak és fel ada ta i nak 
meg va ló sí tá sát szol gál ja (ABH 2003, 1244, 1246.). Ezért
kell az ál lam nak olyan jog sza bá lyo kat meg al kot nia, ame -
lyek el já rá si ga ran ci ák nyúj tá sá val az ala nyi jo gok ér vé -
nye sí té si le he tõ sé gét meg te rem tik [9/1992. (I. 30.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1992, 59, 65.]. A jog or vos lat nak eb bõl a sze -
re pé bõl kö vet ke zik, hogy a fe lek nek meg ha tá ro zott fel té -
te lek, így el sõ sor ban ala nyi jog meg lé te szük sé ges ah hoz,
hogy a jog or vos lat al kot má nyos fel ada ta meg va ló sul has -
son (930/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH 1996, 502, 505.).
En nek alap ján ér tel me zen dõ az a kö ve tel mény, hogy a fél -
nek ala nyi jog gal kell ren del kez nie a jog or vos la ti jog gya -
kor lá sá hoz (799/E/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2001, 1011,
1014.). Az Al kot mány bí ró ság eb ben az ügy ben meg ál la pí -
tot ta, hogy a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) 233.  § (1) be kez dé sé nek
az a sza bá lya, amely sze rint a ha tá ro zat el len jog or vos lat -
tal él het a fél, a be avat ko zó, va la mint az a sze mély, aki re a
ha tá ro zat ren del ke zést tar tal maz, nem áll el len tét ben az
Al kot mány nak az zal a sza bá lyá val, amely sze rint jog or -
vos lat hoz való jog il le ti meg azt a sze mélyt, aki nek jo gát
bí ró sá gi, köz igaz ga tá si vagy más ha tó sá gi dön tés sér ti. Az
Al kot mány bí ró ság egyéb ként a Pp. egy má sik ren del ke zé -
sé nek vizs gá la ta so rán már utalt arra, hogy az Al kot mány
57.  §-ának (5) be kez dé sé bõl nem ve zet he tõ le olyan kö ve -
tel mény, amely sze rint a jog or vos lat hoz való jog nak más
sze mé lye ket is meg kel le ne il let nie, mint aki ket a Pp.
233.  §-a fel so rol (1319/B/1993. AB ha tá ro zat, ABH 1994,
690, 691.).

Egy má sik dön té sé ben az Al kot mány bí ró ság utalt arra,
hogy az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé nek az
1636/D/1991. AB ha tá ro zat ban ki fej tett ér tel me zé se a fél
per be li jo ga it lé nye ge sen be fo lyá so ló, köz vet le nül érin tõ
ha tá ro za tok el len ér vé nye sít he tõ jog or vos la to kat eme li ki
(ABH 1992, 515, 516.). Erre is te kin tet tel ál la pí tot ta meg
az Al kot mány bí ró ság az 569/D/2005. AB ha tá ro zat ban
(ABK 2006. már ci us, 254, 255.), hogy az Al kot mány
57.  §-ának (5) be kez dé sé bõl szár ma zó kö ve tel mé nye ket
nem sér ti [a vá lasz tott bí rás ko dás ról  szóló 1994. évi LXXI.
tör vény 55.  §-a (1) be kez dé sé ben] az a sza bály, amely az
íté let ér vény te le ní té sé nek ké ré sé re a vá lasz tott bí ró sá gi
szer zõ dés alap ján a vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ban fél ként
részt ve võ fél nek és an nak a jog alany nak ad jo got, aki re a
vá lasz tott bí ró sá gi íté let an nak el le né re tar tal maz ren del ke -
zést, hogy a vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ban nem volt fél.

A Hpt. 192.  § (2) be kez dé se ki mond ta, hogy a Fel ügye -
let elõt ti el já rás ban ügy fél az a ma gán sze mély, jogi sze -
mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet,
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aki re néz ve a Fel ügye let e tör vény ke re tei kö zött jo got
vagy kö te le zett sé get ál la pít meg. A Hpt.-nek ez a sza bá lya
– az Al kot mány bí ró ság is mer te tett gya kor la ta értelmé -
ben – nem áll el len tét ben az Al kot mány em lí tett ren del ke -
zé se i vel. An nak el dön té se pe dig, hogy va la mely ha tá ro zat
el len a ke re se tet be nyúj tó sze mély szá má ra a Fel ügye let a
fe lül vizs gál ni kért ha tá ro zat ban ál la pí tott-e meg jo got
vagy kö te le zett sé get, a ren des bí ró ság ra tar to zik.

Mind ezek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság a Hpt.
192.  § (2) be kez dé sét tá ma dó al kot mány jo gi pa naszt el uta -
sí tot ta.

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

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

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

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

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

az alá írás ban aka dá lyo zott
dr. Ku ko rel li Ist ván

al kot mány bí ró he lyett

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 930/D/2002.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
24/2006. (IX. 17.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a

az önkormányzati képviselõk mandátumának
keletkezésérõl az önkormányzati listás választásokon

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 105/A.  §
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban írt ha tás kö ré ben el jár va az
ön kor mány za ti kép vi se lõk man dá tu má nak ke let ke zé sé rõl
az ön kor mány za ti lis tás vá lasz tá so kon az aláb bi

állásfoglalást

adja ki:

A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk jog ál lá sá nak egyes
kér dé se i rõl  szóló 2000. évi XCVI. tör vény sze rint:

„1.  § (1) A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ (a továb biak -
ban: ön kor mány za ti kép vi se lõ) meg bí za tá sa, jo gai és kö te -
le zett sé gei a meg vá lasz tá sá val ke let kez nek, jo gai és kö te -
le zett sé gei a meg bí za tás meg szû né sé vel szûn nek meg.

(2) Az ön kor mány za ti kép vi se lõ a kép vi se lõ-tes tü let, a
köz gyû lés (a továbbiak ban együtt: kép vi se lõ-tes tü let) ala -
kuló ülé sén, idõ kö zi vá lasz tás ese tén a meg vá lasz tá sát, ille tõ -
leg a kis lis tán, a kom pen zá ci ós lis tán, a me gyei köz gyû lé si
lis tán man dá tum hoz ju tott kép vi se lõk ese té ben a meg bí zó le -
ve lé nek át vé te lét – a vá lasz tás ered mé nye el le ni jog or vos lat
ese tén a jog or vos la ti el já rás be fe je zé sét – kö ve tõ ülé sen es küt 
tesz a kép vi se lõ-tes tü let elõtt. Az eskü le té te lé ig az ön kor -
mány za ti kép vi se lõ nem gya ko rol hat ja jo ga it.

2.  § Az ön kor mány za ti kép vi se lõ meg bí za tá sa meg -
szûnik:

a) a meg vá lasz tá sát kö ve tõ he lyi ön kor mány za ti ál ta lá -
nos vá lasz tás nap ján,”

A Ve. a je löl tek ki esé sé re vo nat ko zó an az aláb bi a kat
tar tal maz za:

„53.  § (3) A lis tán leg fel jebb há rom szor annyi je lölt ál -
lít ha tó, mint a lis tán meg sze rez he tõ man dá tu mok szá ma. A 
lis tán sze rep lõ je löl tek sor rend jét a je lö lõ szer ve zet ha tá -
roz za meg, azt a lis ta be je len té se után nem le het mó do sí ta -
ni. Ha va la me lyik je lölt a lis tá ról ki e sett, he lyé re a lis tán
so ron kö vet ke zõ je lölt lép.”

„58.  § A je lölt ki e sik, ha a sza va zás meg kez dé se elõtt a
je lö lés rõl írás ban le mon dott, vá lasz tó jo gát el vesz tet te,
vagy meg halt. A ki e sett je lölt ne vét a je löl tek nyil ván tar tá -
sá ból, ille tõ leg a sza va zó la pok ról tö röl ni kell.”

„67.  § (3) Ha egy je lölt ki e sett a sza va zó la pok el ké szí té -
se után, e tény rõl a sza va zat szám lá ló bi zott ság kö te les a
sza va zó he lyi ség ben el he lye zett hir det mé nyen, va la mint
szük ség sze rint szó ban tá jé koz tat ni a vá lasz tó pol gá ro kat.
A ki e sett je lölt ne vét a sza va zó la pon át kell húz ni.”

A lis tán meg vá lasz tott kép vi se lõ ki esé sé re vo nat ko zó
sza bá lyok az alábbiak:

A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek
vá lasz tá sá ról  szóló 1990. évi LXIV. tör vény (Övjt.) 53.  §
(3) be kez dé se sze rint „Ha a me gyei, a kom pen zá ci ós vagy
a fõ vá ro si lis tá ról meg vá lasz tott kép vi se lõ ki e sik, he lyé re
az ere de ti leg be je len tett lis tá ról a je lö lõ szer ve zet ál tal be -
je len tett je lölt lép. Ha a je lö lõ szer ve zet a fen ti ha tár idõ ig
nem je len ti be a je löl tet, a meg üre se dett hely re a lis tán so -
ron kö vet ke zõ je lölt lép.”

A Ve. 115.  § (2) be kez dé se sze rint „Ha a me gyei, a kom -
pen zá ci ós vagy a fõ vá ro si lis tá ról meg vá lasz tott kép vi se lõ
ki e sik, he lyé re a je lö lõ szer ve zet a meg üre se dés tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül je lent he ti be az új je löl tet az illeté kes
vá lasz tá si bi zott ság hoz.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint
– a jog sza bály szó hasz ná la tá nak ál ta lá no san el fo ga dott je -
len tés tar tal má ra és az ön kor mány za ti kép vi se let foly to -
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nos sá gá ra te kin tet tel – a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk
jog ál lá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 2000. évi XCVI. tör -
vény 1.  § (1) be kez dé sét úgy kell ér tel mez ni, hogy az ön -
kor mány za ti ál ta lá nos vá lasz tá son meg vá lasz tott he lyi ön -
kor mány za ti kép vi se lõ meg bí za tá sa az ered mény jog erõ re
emel ke dé sé vel, a vá lasz tás nap já ra vissza ha tó ha tállyal ke -
let ke zik az zal, hogy az eskü le té te lé ig az ön kor mány za ti
kép vi se lõ nem gya ko rol hat ja jo ga it.

En nek az ön kor mány za ti vá lasz tá sok lis tás vá lasz tá sa i -
ra ki ha tó jog kö vet kez mé nyei az alábbiak:

A sza va zás meg kez dé sé ig, azaz a sza va zás nap ján reg -
gel 6.00 órá ig a lis tá ról ki e sett je lölt (Ve. 58.  § elsõ mon da -
ta) te kin te té ben a Ve. 58.  § má so dik mon da tá ban, va la mint 
a Ve. 67.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se ket kell
al kal maz ni. A ki e sett je lölt he lyé re – a Ve. 53.  § (3) be kez -
dés utol só mon da tá nak meg fele lõen – a lis tán so ron kö vet -
ke zõ je lölt lép.

A sza va zás meg kez dé sét köve tõen a sza va zás be fe je zé -
sé ig a lis tá ról ki e sett je lölt he lyé re – a Ve. 53.  § (3) be kez -
dés utol só mon da ta alap ján – a lis tán so ron kö vet ke zõ je -
lölt lép. A sza va zás meg kez dé se és a sza va zás be fe je zé se
kö zöt ti idõ ben ki e sett je lölt vo nat ko zá sá ban azon ban nem
al kal maz ha tó a Ve. 58.  § má so dik mon da ta, il let ve a Ve.
67.  § (3) be kez dé se, mert ez sér te né a vá lasz tó jog egyen lõ -
sé gét, azt a kö ve tel ményt, hogy min den vá lasz tó pol gár
egyen lõ fel té te lek kel vesz részt a sza va zás ban.

A sza va zás be fe je zé sét, azaz a sza va zás nap ján 19.00
órát köve tõen a meg vá lasz tott je lölt ön kor mány za ti kép vi -
se lõ nek mi nõ sül. Így ki esé se ese tén reá az Övjt. 53.  §
(3) be kez dé sé ben, va la mint a Ve. 115.  § (2) be kez dé sé ben
fog lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni. A sza va zás be fe -
je zé se és az ered mény jog erõs meg ál la pí tá sa kö zöt ti idõ -
szak ban ki e sett kép vi se lõ he lyé re szánt új je lölt be je len té -
sé rõl azon ban – az erre ha tás kör rel és ille té kességgel ren -
del ke zõ vá lasz tá si bi zott ság – csak az ered mény jog erõ re
emel ke dé sét köve tõen ha tá roz hat.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Közlemény
a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal szolgálati 

titokköri jegyzékérõl

1. Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról szó ló 1995.
évi LXV. tör vény 6. § (1) be kez dé sé nek p) pont já ban fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a 4. §-ban meg ha -
tá ro zot tak ra, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal szol gá la ti
ti tok kö rét a mel lék let ben foglaltak szerint állapítom meg.

2. Je len köz le mény nek a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ
köz zé té te lé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Kor mány za ti

El len õr zé si Hi va tal ti tok kö ri jegy zé ké rõl szó ló, a Ma gyar
Köz löny 2003. évi 49. számában közzétett közlemény.

Kormányzati Ellenõrzési Hivatal

Melléklet

A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal szolgálati
titokköri jegyzéke

Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról szó ló 1995. évi
LXV. tör vény 4. §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal ban (a to váb bi ak -
ban: Hi va tal) a mi nõ sí tés re jo go sult az aláb bi ti tok kö rök
ha tá lya alá tar to zó ada to kat mi nõ sít he ti szol gá la ti titok -
nak:

1. A Hi va tal bel sõ in for ma ti kai rend sze ré re, a mû kö dés 
fo lya ma tos sá gá ra, ka taszt ró fa ter vé re, in for ma ti kai biz -
ton sá gi be ren de zé sé re és azok tech no ló gi ai le írá sá ra vo -
nat ko zó ada tok és azok vég re haj tá si ren del ke zé sei, va la -
mint a hoz zá fé ré si jo go sult sá go kat meg ha tá ro zó doku -
mentációk.

A mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: 15 év.

2. A Hi va tal vé del mi be ren de zé sé vel és azok mû kö dé -
sé vel kap cso la tos ada tok és dokumentációk.

A mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: 15 év.

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

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

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény 82. §-a arra
kö te le zi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy az 
üzem anyag árat – az elõ zõ év ben nagy for gal mat bo nyo lí tó
bel föl di üzem anyag-for gal ma zó cég ál tal al kal ma zott árak
fi gye lem be vé te lé vel – te gye köz zé.

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

Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:
ESZ-95 ól mo zat lan mo tor ben zin 295 Ft/l
ESZ-98 ól mo zat lan mo tor ben zin 306 Ft/l

Gáz olaj 290 Ft/l

Ke ve rék 313 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

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

103857C
830309E
318176D
580956B
982682B
339864E
029380G
840652A
292779C
660079B
259734C
140702G
891688E
996236E
205360B
840151C
150159B
696471F
286250F
686994D
161356C
223846F
162644E
631110B
383089F
220006G
764338C
601597C
662364C
302067C
450075D
610668F
602581C
968050A
489867D
881130F
610667F
437189D
482162D
627904C
344800A
364160E
237675G
222726E
289813G
038115A
871936C
863152E
452277C
106235C

077854F
382004C
563150E
161713F
602559C
491003C
070649B
923206E
762216D
115916C
613839E
001342F
775986E
276690B
688810A
242610D
464809C
584104E
711366D
770411E
672627D
726584A
904174A
548629C
267585F
052856F
584604F
711339D
647333A
270699C
995673E
970658D
071432E
561136C
734314C
052545D
338297D
861991B
590947A
535108B
435990D
326184F
043540E
549261B
631535E
396820F
544140E
181831E
554263E
067770B

927638C
727540E
600460E
138267D
458366D
331284E
823583D
199445B
886306C
852154D
443170B
546271B
687010D
939046F
158477F
219419A
353530E
041909C
917097C
583713C
258075C
081945G
483248D
960869C
928292B
327152C
049786C
519612D
304141E
569087C
353920F
825242C
308737D
703163B
938590C
456926B
774458C
459407B
034910C
209833A
660185E
003385E
457708E
569493C
657627C
614870C
301714E
129317B
338969B
419543E
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593667E
579070C
563937E
504052D
334344E
955747B
712350A
298652D
679173C
942148A
459079C
623602F
550521D
049816E
557243B
194141D
530289B
065622D
160825A
386599C
476006C

761225D
853706B
390100C
144731F
951546A
439205E
118953E
744844B
392915A
824558C
091298C
712916B
972167D
948815B
304136E
672836F
042869F
136130C
962403E
841132F
480636B

088551B
390106A
557412F
395632B
401558D
428981A
584543E
337494B
692709D
971453D
896613D
247124D
906953B
084219E
137386B
168241B
784350D
470185F
974678F
297282B

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

06.2937 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


