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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
202/2006. (X. 5.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, 
az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program 
és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak

fogadásához kapcsolódó 
pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési

rendszerek kialakításáról  szóló 
360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 124.  § (2) be kez dé sé nek t) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ -
ket ren de li el:

1.  §

(1) A Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram és a Kohé -
ziós Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i nak fo ga dá sá hoz kap cso -
ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si
rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. 
ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  § (1) be kez dé sé nek
5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. El len õr zé si nyom vo nal: az Eu ró pai Unió ál tal elõ írt,
a Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL prog ram és a Ko hé zi ós Alap pro jek tek tá mo ga tá -
sai fel hasz ná lá sá nak rend szer vizs gá la ti esz kö ze, a tá mo -
ga tás le bo nyo lí tá si és el len õr zé si fo lya ma ta i nak le írá sa
szö ve ge sen vagy táb lá zat ba fog lal va, vagy fo lya mat áb rá -
val szem lél tet ve, amely tar tal maz za kü lö nö sen a fe le lõs sé -
gi és in for má ci ós szin te ket és kap cso la to kat, to váb bá irá -
nyí tá si és el len õr zé si fo lya ma to kat, le he tõ vé téve azok
nyo mon kö ve té sét és utó la gos ellenõrzését.”

(2) Az R. 2.  § (1) be kez dé sé nek 7. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7. For rás gaz da: a struk tu rá lis ala pok, az EQUAL
prog ram, il let ve a Ko hé zi ós Alap elõ irány za tai ese té ben a
költ ség ve té si ter ve zé si, elõ irány zat-mó do sí tá si, fel hasz ná -
lá si, be szá mo lá si, in for má ció szol gál ta tá si, el len õr zé si kö -
te le zett sé gek vi se lõ je és jo gok gya kor ló ja.”

(3) Az R. 2.  § (1) be kez dé sé nek 14–15. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„14. ,,Négy szem elve”: az adott fel ada tot el lá tó sze mély 
mun ká ját egy má sik sze mély tel jes kö rû en fe lül vizs gál ja.

15. Sza bály ta lan ság: a struk tu rá lis po li ti kák fi nan szí -
ro zá sa ke re té ben tör tént sza bály ta lan sá gok ról és té ve sen
ki fi ze tett össze gek be haj tá sá ról, va la mint egy in for má ci ós
rend szer e té ren tör té nõ lét re ho zá sá ról  szóló – a struk tu rá -
lis po li ti kák fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör tént sza bály ta lan -
sá gok ról és té ve sen ki fi ze tett össze gek be haj tá sá ról, va la -
mint egy in for má ci ós rend szer e té ren tör té nõ lét re ho zá sá -
ról  szóló 1681/94/EK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2035/2005/EK ren de let tel mó do sí tott – 1681/94/EK bi -
zott sá gi ren de let 1a. cikk 1. pont já ban fog lal tak, to váb bá a
nem ze ti jog sza bá lyok elõ írásainak, il let ve a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben a fe lek ál tal vál lalt kö te le zett sé gek nek a
meg sér té se, ame lyek ered mé nye kép pen a Ma gyar Köz tár -
sa ság pénz ügyi ér de kei sé rül nek, il let ve sé rül het nek.”

(4) Az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
20–23. pon tok kal egé szül ki:

„20. Sza bály ta lan ság gya nú ja: bár mi lyen adat vagy in -
for má ció, amely sza bály ta lan ság el kö ve té sé re utal.

21. Lik vi di tás ke ze lé si rend szer: a for rás le hí vás fe de ze -
té nek a min den ko ri költ ség ve té si tör vény ke re tei kö zöt ti
fo lya ma tos biz to sí tá sa ér de ké ben a for rás gaz da és a ki fi ze -
tõ ha tó ság ál tal mû köd te tett rend szer.

22. Lik vi di tás ke ze lé si út mu ta tó: az adat szol gál ta tá si és
bi zony la ti ren det tar tal ma zó, az irá nyí tó ha tó sá gok, köz re -
mû kö dõ szer ve ze tek és a ki fi ze tõ ha tó ság ré szé re a for rás -
gaz da ál tal, a ki fi ze tõ ha tó ság egyet ér té sé vel a pénz ügyi
fo lya ma tok za var ta lan le bo nyo lí tá sa ér de ké ben ki adott
do ku men tum.

23. Köz pon ti har mo ni zá ci ós egy ség: a Pénz ügy mi nisz -
té ri um nak az ál lam ház tar tá si bel sõ pénz ügyi el len õr zé si
rend szer köz pon ti har mo ni zá ci ó já ért, sza bá lyo zá sá nak
elõ ké szí té sé ért és ko or di ná ci ó já ért, va la mint fej lesz té sé ért 
fe le lõs szer ve ze ti egy sé ge.”

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

„(2) Az itt nem meg ha tá ro zott fo gal mak 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 ben (a továb biak ban: Mo ni tor ing
ren de let), il let ve 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 ben fog lal tak sze rint ér tel me zen dõk.”

2.  §

Az R. 3.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Amennyi ben a ha zai társ fi nan szí ro zást be vé tel ként és
ki adás ként ter ve zett pénz összeg is fe de zi (pl. át vett pénz -
esz köz), úgy az Eu ró pai Uni ó tól ka pott for rá so kat és az
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egyéb be vé tel ként és ki adás ként fel tün te tett for rá so kat kü -
lön so ron kell meg je le ní te ni.”

3.  §

Az R. 4.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Amennyi ben a ha zai társ fi nan szí ro zást be vé tel ként és
ki adás ként ter ve zett pénz összeg is fe de zi (pl. át vett pénz -
esz köz), úgy az Eu ró pai Uni ó tól ka pott for rá so kat és az
egyéb be vé tel ként és ki adás ként fel tün te tett for rá so kat kü -
lön so ron kell meg je le ní te ni.”

4.  §

Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:
[A ki fi ze tõ ha tó ság az aláb bi fel ada to kat lát ja el:]
„j) együtt mû kö dik a for rás gaz dá val a lik vi di tás ke ze lé si

rend szer mû köd te té sé ben.”

5.  §

Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ n)–o) pon -
tok kal egé szül ki:

[Az irá nyí tó ha tó ság egy olyan le bo nyo lí tá si rend szert
mû köd tet, mely ben egy ér tel mû en sza bá lyo zot tak és az el -
já rás ren dek ben rög zí tet tek az aláb bi fel ada tok:]

„n) együtt mû kö dés a for rás gaz dá val a lik vi di tás ke ze lé si 
rend szer mû köd te té sé ben;

o) a 2.  § (1) be kez dés 22. pont sze rin ti út mu ta tó ban
meg ha tá ro zott rend ben gon dos ko dás a for rás le hí vás kap -
cso ló dó do ku men tu ma i nak a for rás gaz dá hoz tör té nõ to -
váb bí tá sá ról.”

6.  §

Az R. 9.  §-a kö vet ke zõ l) pont tal egé szül ki:
[A ki fi ze tõ ha tó ság az aláb bi fel ada to kat lát ja el:]
„l) együtt mû kö dik a for rás gaz dá val a lik vi di tás ke ze lé si

rend szer mû köd te té sé ben.”

7.  §

(1) Az R. 12.  § (2) be kez dé sé nek u) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet egy olyan le -
bo nyo lí tá si rend szert mû köd tet a Ko hé zi ós Alap irá nyí tó
ha tó ság irány mu ta tá sai alap ján, mely ben egy ér tel mû en
sza bá lyo zot tak és mû kö dé si ké zi könyv ben rög zí tet tek az
(1) be kez dés ben em lí tett, aláb bi ak ban rész le te zett fel ada -
tok:]

„u) ren del ke zés ar ról, hogy a fo lya mat ba épí tett hely szí -
ni el len õr zést el lá tó sze mély, il let ve a Ptk. 685.  §-ának
b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó ja nem hagy hat jóvá
ki fi ze tést;”

(2) Az R. 12.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
v)–z) pon tok kal egé szül ki:

[A Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet egy olyan le -
bo nyo lí tá si rend szert mû köd tet a Ko hé zi ós Alap irá nyí tó
ha tó ság irány mu ta tá sai alap ján, mely ben egy ér tel mû en
sza bá lyo zot tak és mû kö dé si ké zi könyv ben rög zí tet tek az
(1) be kez dés ben em lí tett, aláb bi ak ban rész le te zett fel ada -
tok:]

„v) együtt mû kö dés a for rás gaz dá val a likviditáskeze -
lési rend szer mû köd te té sé ben;

z) a 2.  § (1) bekezdés 22. pont sze rin ti út mu ta tó ban
meg ha tá ro zott rend ben gon dos ko dás a for rás le hí vás kap -
cso ló dó do ku men tu ma i nak for rás gaz dá hoz tör té nõ to váb -
bí tá sá ról.”

8.  §

Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A bank szám lák ról in dí tott át uta lá sok hoz az át uta lá si

meg bí zást min den eset ben az EMIR-ben kell ki ál lí ta ni.”

9.  §

Az R. 15.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(6) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -

szám lák ról in dí tott át uta lá sok hoz az át uta lá si meg bí zást
min den eset ben az EMIR-ben kell ki ál lí ta ni.

(6) Az EMIR rend szer ben ki ál lí tott át uta lá si meg bí zá so -
kat elekt ro ni kus for má ban kell pénz ügyi tel je sí tés re át ad ni 
a Ma gyar Ál lam kincs tár nak.”

10.  §

(1) Az R. 16.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ki zá ró lag az in téz ke dé sen kén ti le bo nyo lí tá si fo rint 
(bank)szám la hasz nál ha tó a ked vez mé nye zett tá mo ga tás ra 
jo go sult költ sé ge i nek meg té rí té sé re, a szál lí tók ré szé re tör -
té nõ ki fi ze tés le bo nyo lí tá sá ra, a ked vez mé nye zett ré szé re
fo lyó sí tan dó elõ leg ki fi ze té sé re, il let ve a ked vez mé nye zett 
(vagy a he lyet te, il let ve ér de ké ben el já ró sze mély vagy
szer ve zet) ál tal bár mi lyen jog cí men tör té nõ visszafizeté -
sére.”

(2) Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Az in téz ke dé sen kén ti le bo nyo lí tá si fo rint
(bank)szám lák ról in dí tott át uta lá sok hoz az át uta lá si meg -
bí zást min den eset ben az EMIR-ben kell ki ál lí ta ni.
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(7) Az EMIR rend szer ben ki ál lí tott át uta lá si meg bí zá so -
kat elekt ro ni kus for má ban kell pénz ügyi tel je sí tés re át ad ni 
a Ma gyar Ál lam kincs tár nak.”

11.  §

Az R. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21.  § (1) Az ope ra tív prog ram, va la mint az EQUAL

prog ram irá nyí tó ha tó ság biz to sít ja – a köz pon ti költ ség ve -
té si és kö zös sé gi hoz zá já ru lá sok, va la mint a ked vez mé -
nye zett sa ját for rá sa i nak fel hasz ná lá sa alap ján – a hi bát lan
költ ség nyi lat ko za tok és hi te le sí té si je len té sek EMIR rend -
szer ben tör té nõ ki ál lí tá sát, to váb bá az Eu ró pai Bi zott ság -
nak kül den dõ ki egé szí tõ táb lá za tok – el sõ sor ban a fi zi kai
elõ re ha la dás in di ká to rai, prob lé mák, el len õr zé sek ja vas la -
tai és azok alap ján tett in téz ke dé sek, nyil vá nos ság ra vo -
nat ko zó kö zös sé gi elv be tar tá sá nak ada tai – hi bát lan
össze ál lí tá sát és hi ány ta lan el jut ta tá sát a ki fi ze tõ ha tó ság
ré szé re fi nan szí ro zó struk tu rá lis ala pok sze rin ti, in téz ke -
dé sen kén ti bon tás ban a ki fi ze tõ ha tó ság ál tal meg ha tá ro -
zott ha tár idõk re, de leg alább éven te négy al ka lom mal. A
ki fi ze tõ ha tó ság min den év ja nu ár 31-ig tá jé koz tat ja az irá -
nyí tó ha tó sá go kat az Eu ró pai Bi zott ság nak kül den dõ át -
uta lás-igény lé sek be nyúj tá sá nak vár ha tó ha tár ide je i rõl.

(2) Az idõ kö zi át uta lás-igény lést a ki fi ze tõ ha tó ság jut -
tat ja el az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re.”

12.  §

(1) Az R. 23.  §-ának (1)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az irá nyí tó ha tó ság biz to sít ja a tá mo ga tás össze gé -
nek ren del ke zés re ál lá sát an nak ér de ké ben, hogy a ked -
vez mé nye zett tá mo ga tás ra jo go sult szám lá in vagy egyéb,
a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony la ta in
sze rep lõ összeg re jutó tá mo ga tás tel jes (kö zös sé gi hoz zá -
já ru lás és köz pon ti költ ség ve té si fi nan szí ro zás) összeg ben
meg té rí tés re, a szál lí tók szám lái ki egyen lí tés re, il let ve a
ked vez mé nye zett ré szé re fo lyó sí tan dó elõ leg át uta lás ra
ke rül je nek.

(2) Az irá nyí tó ha tó ság az el szá mol ha tó költ sé ge ket
min den eset ben fo rint ban ha tá roz za meg. A fo rint tól el té rõ 
pénz nem ben ki ál lí tott szám la vagy egyéb, a gaz da sá gi ese -
ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony lat ese tén a szám lán
vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló
bi zony la ton sze rep lõ összeg re jutó tá mo ga tás össze gét a
szám lán vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do -
ku men tá ló bi zony la ton meg je lölt (gaz da sá gi) tel je sí tés
idõ pont já ban ér vé nyes hi va ta los Ma gyar Nem ze ti Bank
(a továb biak ban: MNB) kö zé pár fo lya mon kell fo rint ra át -
szá mí ta ni. Az MNB ál tal nem jegy zett pénz nem ben ki ál lí -
tott szám la ese tén a szám lán sze rep lõ összeg re jutó tá mo -
ga tás össze gét a szám lán meg je lölt (gaz da sá gi) tel je sí tés
idõ pont já ban ér vé nyes Eu ró pai Köz pon ti Bank kö zé pár fo -

lya mon kell eu ró ra át vál ta ni. Az EMIR biz to sít ja ezen
össze gek fo rint ra tör té nõ át szá mí tá sát a (gaz da sá gi) tel je -
sí tés idõ pont já ban ér vé nyes hi va ta los MNB kö zé pár fo lya -
mon. Az át szá mí tott fo rint ér ték bõl a tá mo ga tás ra jo go sult
részt kell ki utal ni a ked vez mé nye zett vagy szál lí tó ré szé re.

(3) Min den egyes for rás le hí vá si fo lya mat so rán az irá -
nyí tó ha tó ság gon dos ko dik a rend szer be ko ráb ban be vitt,
még le nem hí vott tá mo ga tás ra jo go sult szám lák ada ta i nak
össze sí té sé rõl, azaz az EMIR-ben tör té nõ for rás le hí vás
össze ál lí tá sá ról, majd elekt ro ni ku san és nyom ta tott for má -
ban, az ille té kes ve ze tõ alá írá sá val iga zol va is jó vá hagy ja
a for rás le hí vá si do ku men tá ci ót, és a hi bát lan és hi ány ta lan
be nyúj tás ese tén az azt kö ve tõ 6 mun ka na pon be lül in téz -
ke dik a vo nat ko zó fo rint le bo nyo lí tá si (bank)szám lá ra tör -
té nõ uta lás ról. E jó vá ha gyást meg elõ zõ en az adott for rás -
le hí vás ra vo nat ko zó an ki fi ze tés sem az elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá ról, sem a le bo nyo lí tá si bank szám -
lá ról nem kez de mé nyez he tõ.”

(2) Az R. 23.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az adott el szá mo lás ban kért tá mo ga tás tel jes össze -
gé nek át uta lá sá hoz szük sé ges do ku men tu mok össze ál lí tá -
sa után, az irá nyí tó ha tó ság a tá mo ga tás jó vá ha gyott, köz -
pon ti költ ség ve té si for rás ból át utalt, il let ve elõ fi nan szí ro -
zott tel jes össze gét a köz pon ti költ ség ve té si fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról át utal ja az
adott in téz ke dés fo rint le bo nyo lí tá si (bank)szám lá ra, majd
on nan a ked vez mé nye zett, il let ve a szál lí tó ré szé re.”

(3) Az R. 23.  §-ának (7)–(8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(7) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lá ról tör té nõ uta lás kor figye lembe kell ven ni a for rás -
gaz da ál tal ki adott lik vi di tás-ke ze lé si út mu ta tó ren del ke -
zé se it.

(8) A le bo nyo lí tá si (bank)szám lá ra nem utal ha tó a ked -
vez mé nye zett ál tal biz to sí tott sa ját erõ össze ge.”

13.  §

Az R. 24.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra sor ke rül het a ked vez mé -

nye zett ré szé re fi ze tett tá mo ga tá si elõ leg for má já ban, az
Ámr.-ben ne ve sí tett ese tek ben és mér ték ben.”

14.  §

Az R. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép -
nek:

„(1) Mi u tán az irá nyí tó ha tó ság fo lyó sí tot ta a ked vez -
mé nye zet tek nek vagy szál lí tók nak a jo go sult tá mo ga tás
tel jes össze gét, il let ve a KTK tech ni kai se gít ség nyúj tás in -
téz ke dés re vo nat ko zó an a KTK irá nyí tó ha tó ság tel je sí tet -
te fi ze té si kö te le zett sé gét a szál lí tó ré szé re a köz pon ti költ -
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ség ve té si for rás ból, utó la go san el szá mol ja az elõ fi nan szí -
ro zott tá mo ga tá sok tel jes össze gét, il let ve be nyújt ja hi bát -
lan és hi ány ta lan igé nyét a kö zös sé gi hoz zá já ru lás ra vo -
nat ko zó an a ki fi ze tõ ha tó ság felé a tá mo ga tás ki fi ze té sét
kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül.

(2) A ki fi ze tõ ha tó ság a kö zös sé gi hoz zá já ru lás át uta lá -
sá nak in dí tá sá ról – a vo nat ko zó ope ra tív prog ram, va la -
mint az EQUAL prog ram fo rint(bank)szám lá já ról a vo nat -
ko zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lá ra – a kö zös sé gi hoz zá já ru lás ren de zés EMIR-ben
össze ál lí tott és ve ze tõ be osz tá sú sze mély ál tal jó vá ha gyott
do ku men tá ci ó já nak irá nyí tó ha tó ság ál ta li be nyúj tá sát kö -
ve tõ 6 mun ka na pon be lül in téz ke dik, figye lembe véve a
vo nat ko zó ope ra tív prog ram, va la mint az EQUAL prog -
ram fo rint(bank)szám lá ján ren del ke zés re álló for rá so kat.

(3) Az irá nyí tó ha tó ság csak olyan tá mo ga tást fo lyó sít -
hat a ked vez mé nye zet tek nek vagy szál lí tók nak, il let ve a
KTK tech ni kai se gít ség nyúj tás in téz ke dés re vo nat ko zó an
a KTK irá nyí tó ha tó ság csak olyan fi ze té si kö te le zett sé get
tel je sít het a szál lí tó ré szé re a köz pon ti költ ség ve té si for -
rás ból, amely hez kap cso ló dó kö zös sé gi hoz zá já ru lás ren -
de zé se – az uni ós for rás nak a vo nat ko zó ope ra tív prog ram, 
va la mint az EQUAL prog ram fo rint(bank)szám lá in tör té -
nõ ren del ke zés re ál lá sa ese tén – még a fo lyó sí tás évé ben
az e jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár idõk figye lembe -
véte lével meg tör tén het.

(4) Amennyi ben az (1) be kez dés ben fog lalt ha tár idõ ben
az irá nyí tó ha tó ság nem nyújt ja be a kö zös sé gi hoz zá já ru -
lás ra vo nat ko zó igé nyét a ki fi ze tõ ha tó ság hoz, a for rás gaz -
da a ki fi ze tõ ha tó ság tá jé koz ta tá sa alap ján fel füg gesz ti a
vo nat ko zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá si ke -
ret szám la köz pon ti költ ség ve té si for rás sal tör té nõ feltöl -
tését.”

15.  §

Az R. 27.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lák ról in dí tott át uta lá sok hoz az át uta lá si meg bí zást
min den eset ben az EMIR-ben kell ki ál lí ta ni.

(5) A ki fi ze tõ ha tó ság (bank)szám lá in, il let ve a Kohé -
ziós Alap köz re mû kö dõ szer ve ze tek le bo nyo lí tá si
(bank)szám lá in ke let ke zett ka ma tok fel hasz nál ha tó ak az
adott pro jekt költ ség ve té si fi nan szí ro zá sá nak ki vál tá sá ra a
ki fi ze tõ ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint.”

16.  §

Az R. 29.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A le bo nyo lí tá si (bank)szám lák ról in dí tott át uta lá -

sok hoz az át uta lá si meg bí zást min den eset ben az
EMIR-ben kell ki ál lí ta ni.”

17.  §

Az R. 32.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az irá nyí tó ha tó ság biz to sít ja – a köz pon ti költ ség -
ve té si és kö zös sé gi hoz zá já ru lá sok, va la mint sa ját for rá sok 
fel hasz ná lá sa alap ján – az idõ kö zi át uta lá si igény lé sek
össze ál lí tá sá hoz szük sé ges költ ség nyi lat ko za tok, hi te le sí -
té si je len té sek EMIR rend szer ben tör té nõ el ké szí té sét, to -
váb bá a szük sé ges ki egé szí tõ mel lék le tek ki ál lí tá sát és a
tel jes do ku men tá ció el jut ta tá sát a ki fi ze tõ ha tó ság ré szé re
pro jek ten ként feb ru ár 15-ig, jú ni us 15-ig, ok tó ber 15-ig és
no vem ber 30-ig.

(2) A ki fi ze tõ ha tó ság el jut tat ja az idõ kö zi át uta lá si
igény lés do ku men tá ci ó ját az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re
min den év ben feb ru ár 28-ig, jú ni us 30-ig, ok tó ber 31-ig és
de cem ber 15-ig.”

18.  §

(1) Az R. 34.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Min den egyes for rás le hí vá si fo lya mat in dí tá sát
meg elõ zõ en a fi nan szí ro zá si ará nyok is me re té ben a Ko hé -
zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet össze sí ti a ked vez mé -
nye zet tek tá mo ga tás ra jo go sult szám lá it vagy egyéb gaz -
da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony la ta it, va la -
mint el ké szí ti a köz pon ti költ ség ve té si fi nan szí ro zás és a
kö zös sé gi hoz zá já ru lás le hí vá sá hoz szük sé ges do ku men -
tu mo kat az EMIR-ben, majd elekt ro ni ku san és nyom ta tott
for má ban, az ille té kes ve ze tõ alá írá sá val iga zol va is jó vá -
hagy ja a for rás le hí vá si do ku men tá ci ót. A for rás le hí vá sok
jó vá ha gyá sát meg elõ zõ en az adott for rás le hí vás ra vo nat -
ko zó an ki fi ze tés sem az elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lá ról, sem a ki fi ze tõ ha tó ság euró(bank)szám lá já ról
nem kez de mé nyez he tõ.”

(2) Az R. 34.  § (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet biz to sít ja a
for rás le hí vá si fo lya mat meg in dí tá sát meg elõ zõ en az adott
pro jekt re vo nat ko zó an a sa ját erõ és az ál ta lá nos for gal mi
adó be uta lá sát az adott pro jekt vo nat ko zó le bo nyo lí tá si
(bank)szám lá já ra, ezt köve tõen az EMIR-ben össze ál lí tott, 
ve ze tõ be osz tá sú sze mély ál tal jó vá ha gyott for rás le hí vá -
sok alap ján”

(3) Az R. 34.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lá ról tör té nõ uta lás kor figye lembe kell ven ni a for rás -
gaz da ál tal ki adott út mu ta tó ren del ke zé se it.”

19.  §

Az R. 35.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:
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„(1) A kö zös sé gi hoz zá já ru lá sok és az eh hez kap cso ló -
dó köz pon ti költ ség ve té si fi nan szí ro zás össze gei, va la mint 
a ked vez mé nye zet tek ál tal biz to sí tott sa ját erõ és ál ta lá nos
for gal mi adó össze gei pro jek ten ként nyi tott le bo nyo lí tá si
(bank)szám lák ra ke rül nek át uta lás ra a 34.  §-ban fog lal tak
sze rint.

(2) A ked vez mé nye zett a sa ját erõ össze gét a tá mo ga tás -
ra be nyúj tott szám la ér té ké re vo nat ko zó an an nak a pro jekt
le bo nyo lí tá si (bank)szám lá ra tör té nõ át uta lá sá val iga -
zolja.”

20.  §

Az R. 36.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés sze rin ti el kü lö ní tett szám vi te li nyil -
ván tar tás rész le tes sza bá lya it a ki fi ze tõ ha tó ság a Nem ze ti
Fej lesz té si Ügy nök ség egyet ér té sé vel a pénz ügy mi nisz ter
kü lön tá jé koz ta tó já ban je len te ti meg. Az irá nyí tó ha tó sá -
gok, va la mint a szám vi te li fel adat át ru há zá sa ese tén a köz -
re mû kö dõ szer ve ze tek és a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ
szer ve ze tek a szám vi te li el já rás rend jü ket e tá jé koz ta tó
alap ján ké szí tik el.”

21.  §

Az R. 37.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A szám vi te li el já rás rend ré szét ké pe zõ szám la tü kör 
és szám la rend el fo ga dá sát, va la mint ké sõb bi mó do sí tá sát
az irá nyí tó ha tó sá gok és a köz re mû kö dõ szer ve ze tek csak
a ki fi ze tõ ha tó ság és a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
egyet ér té se ese tén hajt hat ják vég re.”

22.  §

Az R. 42.  § (4) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz re mû kö dõ szer ve zet ál tal ki ál lí tott hi te le sí té si je -
len tés ta nú sít ja, hogy a költ sé gek]

„f) a vo nat ko zó kö zös sé gi po li ti kák nak, ver seny po li ti -
kai sza bá lyok nak, ál la mi tá mo ga tá si, ál lam ház tar tás ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyok nak és a köz be szer zés re, kör nye zet -
vé de lem re, esély egyen lõ ség re, tá jé koz ta tás ra és nyil vá -
nos ság ra vo nat ko zó elõ írásoknak meg fele lõen me rül tek
fel,”

23.  §

Az R. 43.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A hi te le sí té si te vé keny sé get a ki fi ze tõ ha tó ság ál tal

össze ál lí tott út mu ta tó alap ján kell vé gez ni.”

24.  §

Az R. a VII. fe je zet cí mét köve tõen a kö vet ke zõ
43/A–43/C.  §-sal egé szül ki:

„43/A.  § (1) A sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sa és je -
len té se ér de ké ben a ki fi ze tõ ha tó ság, az irá nyí tó ha tó sá -
gok, a köz re mû kö dõ szer ve ze tek, va la mint a le bo nyo lí tó
tes tü le tek ve ze tõi ki je lö lik a sza bály ta lan sá gok nyil ván tar -
tá sá ért és je len té sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy sé get vagy sze -
mélyt (a továb biak ban: sza bály ta lan ság-fe le lõs).

(2) A sza bály ta lan ság-fe le lõs gon dos ko dik
a) a sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sá ról,
b) a sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos ne gyed éves je -

len té sek össze ál lí tá sá ról,
c) az EMIR sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos ada tok -

kal tör té nõ fel töl té sé rõl,
d) az OLAF Ko or di ná ci ós Iro dá val tör té nõ együtt mû -

kö dés rõl,
e) a ki fi ze tõ ha tó ság gal tör té nõ együtt mû kö dés rõl.
43/B.  § (1) A tá mo ga tá si fo lya mat bár mely sza ka szá ban

a szer ve zet azon tag ja, aki sza bály ta lan ság gya nú ját ész lel -
te vagy aki nek ilyen gya nú tu do má sá ra ju tott, azon nal írás -
ban rög zí ti a gya nút, me lyet ha la dék ta la nul meg küld a
szer ve zet sza bály ta lan ság-fe le lõs nek.

(2) A szer ve zet sza bály ta lan ság-fe le lõ se meg kül di a
szer ve zet ve ze tõ jé nek a sza bály ta lan sá gi gya nú ról ka pott
tá jé koz ta tást, a kap cso ló dó do ku men tu mo kat, va la mint
vo nat ko zó vé le mé nyét, ja vas la tot téve az ügy ki vizs gá lá -
sá ra vagy an nak mel lõ zé sé re; majd a sza bály ta lan ság gya -
nú ját 2 mun ka na pon be lül rög zí ti az EMIR-ben.

(3) A szer ve zet ve ze tõ je 2 mun ka na pon be lül dönt a sza -
bály ta lan sá gi vizs gá lat el in dí tá sá ról vagy az arra irá nyu ló
ja vas lat el uta sí tá sá ról, vagy dönt a sza bály ta lan sá gi gya nú
ki vizs gá lá sá ra vo nat ko zó ja vas lat és a kap cso ló dó do ku -
men tu mok nak az érin tett szer ve zet hez tör té nõ át adá sá ról,
mely rõl egy ide jû leg ér te sí ti a szer ve zet sza bály ta lan -
ság-fe le lõ sét.

(4) A szer ve zet ve ze tõ je a sza bály ta lan sá gi vizs gá lat el -
in dí tá sá ról való dön tés ese tén, az zal egy ide jû leg ki je lö li a
sza bály ta lan sá gi vizs gá lat ve ze tõ jét, va la mint a vizs gá lat -
ba be vo nan dó szak ér tõ ket. A sza bály ta lan ság-fe le lõs a
sza bály ta lan sá gi vizs gá lat el in dí tá sá nak vagy el uta sí tá sá -
nak té nyét 2 mun ka na pon be lül rög zí ti az EMIR-ben.

(5) A struk tu rá lis ala pok köz re mû kö dõ szer ve zet nél, il -
let ve a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet nél vagy le -
bo nyo lí tó tes tü let nél el in dí tott sza bály ta lan sá gi vizs gá lat
le foly ta tá sá nak jo gát az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság
ve ze tõ je, il let ve a Ko hé zi ós Alap irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je 
an nak az EMIR-ben tör tént rög zí té sét kö ve tõ 3 mun ka na -
pon be lül ma gá hoz von hat ja. Eb ben az eset ben az ope ra tív
prog ram irá nyí tó ha tó ság, il let ve a Ko hé zi ós Alap irá nyí tó
ha tó ság ve ze tõ je dön té sé rõl írás ban ér te sí ti a köz re mû kö -
dõ szer ve zet vagy le bo nyo lí tó tes tü let ve ze tõ jét, és egy út -
tal kéri a ren del ke zés re álló do ku men tu mok meg kül dé sét.

(6) A köz re mû kö dõ szer ve zet, le bo nyo lí tó tes tü let sza -
bály ta lan ság-fe le lõ se a ren del ke zés re álló do ku men tu mo -
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kat – má so lat meg tar tá sa mel lett – a (5) be kez dés sze rin ti
meg ke re sés tõl szá mí tott 2 mun ka na pon be lül meg kül di az
ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság, il let ve a Ko hé zi ós Alap 
irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ jé nek.

43/C.  § Amennyi ben az Eu ró pai Bi zott ság, a KEHI,
a bel sõ el len õr zé si rész leg, a ki fi ze tõ ha tó ság vagy bár -
mely, el len õr zést vég zõ szer ve zet sza bály ta lan ság gya nú -
já ról ér te sí ti az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ jét, ak kor az irá nyí -
tó ha tó ság ve ze tõ je (vagy dön té se alap ján az érin tett szer -
ve zet ve ze tõ je) kö te les a sza bály ta lan sá gi vizs gá lat le foly -
ta tá sá ra, vagy amennyi ben az el len õr zést vég zõ szerv
meg ál la pí tá sa it el fo gad ja, to váb bi vizs gá lat le foly ta tá sa
nél kül meg ál la pít hat ja a sza bály ta lan sá got.”

25.  §

Az R. 44.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„44.  § (1) A sza bály ta lan sá gi vizs gá lat ered mé nyé rõl

– sza bály ta lan ság meg ál la pí tá sá nak hi á nyá ban is – a vizs -
gá lat ve ze tõ je sza bály ta lan ság-vizs gá la ti jegy zõ köny vet
ké szít.

(2) A sza bály ta lan ság-vizs gá la ti jegy zõ könyv nek tar tal -
maz nia kell:

a) az érin tett pro jekt meg ne ve zé sét, a ked vez mé nye zett 
ada ta it,

b) az érin tett összeg nagy sá gát fi nan szí ro zá si for rá son -
ként,

c) a sza bály ta lan sá gi gya nú ról való tu do más szer zés
mód ját és ide jét,

d) a sza bály ta lan sá gi gya nú rö vid össze fog la lá sát,
e) a vizs gá lat ban köz re mû kö dõk meg ne ve zé sét,
f) a meg vizs gált do ku men tu mok, kö rül mé nyek és té -

nyek fel so ro lá sát,
g) a meg hall ga tott sze mé lyek meg ne ve zé sét, a meg -

hall ga tás, il let ve a hely szí ni vizs gá lat so rán ké szült jegy -
zõ könyv a meg hall ga tott sze mély, il let ve a hely szí ni vizs -
gá lat so rán je len lé võk alá írá sá val el lá tott pél dá nyát,

h) a meg hall ga tott sze mély, il let ve a hely szí ni vizs gá lat 
so rán je len lé võ a g) pont sze rin ti jegy zõ könyv tar tal má val
kap cso la tos egyet nem ér té se ese tén az erre uta ló zára -
dékot,

i) a vizs gá lat so rán meg ál la pí tott kö vet kez te té se ket, és
az azt alá tá masz tó do ku men tu mok nak a vizs gá lat ve ze tõ
ál tal hi te le sí tett má so la tát.

(3) A sza bály ta lan ság té nyé nek meg ál la pí tá sa ese tén a
sza bály ta lan ság-vizs gá la ti jegy zõ könyv nek tar tal maz nia
kell to váb bá

a) a meg sér tett ren del ke zé sek pon tos hi vat ko zá sát (és
an nak meg ha tá ro zá sát, hogy a sza bály ta lan ság nak hát rá -
nyos ha tá sa van vagy le het az Eu ró pai Unió ál ta lá nos költ -
ség ve té sé re),

b) rend szer jel le gû sza bály ta lan ság meg ál la pí tá sa ese -
tén az arra való uta lást, va la mint

c) a to váb bi in téz ke dé sek re tett ja vas la tot.

(4) A szer ve zet ve ze tõ je a sza bály ta lan ság-vizs gá la ti
jegy zõ könyv alap ján dönt a sza bály ta lan sá gi vizs gá lat le -
zá rá sá ról.

(5) A sza bály ta lan sá gi vizs gá lat le zá rul hat:

a) an nak meg ál la pí tá sá val, hogy nem tör tént sza bály ta -
lan ság, és a sza bály ta lan sá gi el já rás in téz ke dés nél kü li
meg szün te té sé vel, vagy

b) sza bály ta lan ság meg tör tén tét meg ál la pí tó és in téz -
ke dést el ren de lõ dön tés sel.”

26.  §

Az R. a kö vet ke zõ 44/A.  §-sal egé szül ki:
„44/A.  § (1) A szer ve zet ve ze tõ je a jegy zõ könyv, va la -

mint dön té sé nek meg kül dé sé vel ér te sí ti a sza bály ta lan -
ság-fe le lõst, va la mint a sza bály ta lan ság ban érin tet te ket.

(2) Amennyi ben a sza bály ta lan sá gi vizs gá lat sza bály ta -
lan sá got ál la pít meg, a szer ve zet ve ze tõ je dönt a szük sé ges 
in téz ke dé sek al kal ma zá sá ról.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet, le bo nyo lí tó tes tü let ve ze -
tõ jé nek a (2) be kez dés sze rin ti dön té sé hez az irá nyí tó ha -
tó ság ve ze tõ jé nek jó vá ha gyá sa szük sé ges.

(4) A sza bály ta lan sá gi vizs gá lat le zá rá sá nak idõ pont ja a 
44.  § (5) be kez dés sze rin ti dön tés meg ho za ta lá nak nap ja.

(5) A sza bály ta lan ság-fe le lõs a sza bály ta lan sá gi vizs -
gálat ered mé nye it 2 mun ka na pon be lül rög zí ti az
EMIR-ben.”

27.  §

Az R. 45.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„45.  § (1) A 43/B–44.  §-ok ban fog lalt ren del ke zé sek

vég re haj tá sá ról a ki fi ze tõ ha tó ság nak, az irá nyí tó ha tó sá -
gok nak, a köz re mû kö dõ szer ve ze tek nek, va la mint a le bo -
nyo lí tó tes tü le tek nek a sza bály ta lan ság gya nú já nak a sza -
bály ta lan ság-fe le lõs tu do má sá ra ju tá sá tól szá mí tott 45 na -
pon be lül kell gon dos kod ni uk.

(2) A sza bály ta lan ság el évü lé si ide je 5 év.
(3) Az el évü lést bár mely, a sza bály ta lan ság ke ze lé sé re

ho zott in téz ke dés meg sza kít ja.”

28.  §

Az R. 46.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„46.  § (1) Ha a sza bály ta lan sá gi vizs gá lat so rán a szer -

ve zet ve ze tõ je bûn cse lek mény el kö ve té sé nek ala pos gya -
nú ját ész le li, kö te les a ha tás kör rel ren del ke zõ ille té kes ha -
tó ság nál fel je len tést ten ni.

(2) Rend szer jel le gû sza bály ta lan ság meg ál la pí tá sá ról a
szer ve zet bel sõ el len õr zé sét, a KTK irá nyí tó ha tó sá got és a 
ki fi ze tõ ha tó sá got 5 mun ka na pon be lül ér te sí te ni kell.”
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29.  §

(1) Az R. 47.  § (1) be kez dé se má so dik mon da tá nak he -
lyé be a kö vet ke zõ mon dat lép:

„A be haj tott össze get a le bo nyo lí tá si (bank)szám lán tör -
té nõ jó vá írá sá ról  szóló bank szám la ki vo nat kéz hez vé te lét
kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül a for rás gaz da meg fe le lõ fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra
kell vissza utal ni.”

(2) Az R. 47.  § (2) be kez dé se elsõ mon da tá nak he lyé be
a kö vet ke zõ mon dat lép:

„A Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet fe le lõs sé ge
an nak biz to sí tá sa, hogy a ki fi ze tett, de sza bály ta la nul fel -
hasz nált tá mo ga tá si össze gek a ked vez mé nye zet tek tõl be -
haj tás ra ke rül je nek.”

(3) Az R. 47.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Struk tu rá lis ala pok te kin te té ben az ope ra tív prog -
ram irá nyí tó ha tó ság, a KTK tech ni kai se gít ség nyúj tás in -
téz ke dés re vo nat ko zó an a KTK irá nyí tó ha tó ság, il let ve az
EQUAL prog ram irá nyí tó ha tó ság olyan kö zös sé gi hoz zá -
já ru lás ra vo nat ko zó igényt, il let ve Ko hé zi ós Alap ese té -
ben a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet olyan for rás -
le hí vást nem nyújt hat be a ki fi ze tõ ha tó ság hoz, il let ve a ki -
fi ze tõ ha tó ság nem hagy hat jóvá olyan kö zös sé gi hoz zá já -
ru lás ra vo nat ko zó igényt vagy for rás le hí vást, amely olyan
költ sé get tar tal maz, amely re vo nat ko zó an a be nyúj tás idõ -
pont já ban sza bály ta lan sá gi vizs gá lat fo lyik, vagy amely re
vo nat ko zó an a sza bály ta lan ság té nye meg ál la pí tást nyert.”

30.  §

Az R. 48.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság, az EQUAL
prog ram irá nyí tó ha tó ság, il let ve a Ko hé zi ós Alap irá nyí tó
ha tó ság a ne gye dik ne gyed éves sza bály ta lan sá gi je len té -
sek mel lék le te ként ki mu ta tást küld a ki fi ze tõ ha tó ság ré -
szé re az ope ra tív prog ram, az EQUAL prog ram, il let ve a
Ko hé zi ós Alap pro jekt jei ke re té ben adott idõ pont ban be -
haj tás ra váró, a be haj tá si el já rá sok meg in dí tá sá nak éve
sze rint osz tá lyo zott össze gek rõl, il let ve tá jé koz tat ja a ki fi -
ze tõ ha tó sá got a be haj tott össze gek új ra fel hasz ná lá sá nak
mód já ról.”

31.  §

Az R. 50.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„50.  § A 48–49.  §-ban írt je len té si kö te le zett sé gek csak

azon sza bály ta lan sá gok ra vo nat koz nak, ame lyek hát rá -
nyo sak vagy hát rá nyo sak le het nek az Eu ró pai Unió ál ta lá -
nos költ ség ve té sé re.”

32.  §

Az R. 51.  § (2) be kez dé sé nek b)–c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Az irá nyí tó ha tó sá gok, a ki fi ze tõ ha tó ság, a köz re mû -
kö dõ szer ve ze tek és a le bo nyo lí tó tes tü le tek]

„b) a ter ve zés, a pá lyáz ta tás, a szer zõ dés kö tés, a pénz -
ügyi le bo nyo lí tás, szám vi tel, el len õr zés és a mo ni tor ing
fel ada ta it funk ci o ná li san el kü lö ní tik, ezen fel ada tok meg -
fe le lõ sza bá lyo zá sá ról a vo nat ko zó bel sõ sza bály za ta ik ban 
gon dos kod nak,

c) a szer zõ dés kö tés, a pénz ügyi le bo nyo lí tás, számvi -
teli nyil ván tar tás és be szá mo lás fo lya ma ta i ban és ezen fo -
lya ma tok ada ta i nak az EMIR-be tör té nõ be vi te le so rán
biz to sít ják a négy szem el vé nek ér vé nye sü lé sét,”

33.  §

(1) Az R. 52.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság, il let ve az
EQUAL prog ram irá nyí tó ha tó ság kö te le sek a pá lyáz ta tás,
a szer zõ dés kö tés, a pénz ügyi le bo nyo lí tás, a mo ni tor ing és
a – pénz ügy mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer ta ni út mu ta -
tó nak meg fe le lõ – fo lya mat ba épí tett el len õr zés tel jes fo -
lya ma tá ra rész le tes el já rás ren det ki dol goz ni és elõ ír ni an -
nak al kal ma zá sát a struk tu rá lis ala pok köz re mû kö dõ szer -
ve ze tek, il let ve az EQUAL prog ram ese té ben az EQUAL
prog ram köz re mû kö dõ szer ve ze tei szá má ra.”

(2) Az R. 52.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A pénz ügyi le bo nyo lí tás so rán a fo lya mat ba épí tett
el len õr zés ré sze ként az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság -
nak, az EQUAL prog ram köz re mû kö dõ szer ve ze tek nek és
a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet nek gon dos kod -
nia kell a ki fi ze té se ket meg elõ zõ do ku men tum ala pú, va la -
mint – koc ká zat elem zés alap ján tör té nõ – hely szí ni el len -
õr zé sek le foly ta tá sá ról, me lyek ke re té ben el len õriz ni kell
a prog ra mok, il let ve pro jek tek tá mo ga tá si szer zõ dé sek nek
(ide ért ve az azok nak el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zõ mel -
lék le te te ket, pl. a be adott pá lyá za tot is) meg fe le lõ fi zi kai
és pénz ügyi elõ re ha la dá sát, va la mint azt, hogy a be nyúj -
tott szám la vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen
do ku men tá ló bi zony lat össz hang ban van a pá lyá zat ra vo -
nat ko zó dön tés sel és a szer zõ dé ses fel té te lek kel, a fi zi kai
és tel je sít mény mu ta tó szá mok tel je sí té sé vel, a köz be szer -
zés re vo nat ko zó kö zös sé gi és nem ze ti elõ írásokkal.”

(3) Az R. 52.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A ki fi ze té se ket meg elõ zõ do ku men tum ala pú el len -
õr zé sek ke re té ben a szám lá kon sze rep lõ költ sé gek el szá -
mol ha tó sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz el len õriz ni kell az el -
szá mo lás ra be nyúj tott szám lák hoz kap cso ló dó szer zõ dé -
se ket, il let ve – a struk tu rá lis ala pok ál tal társ fi nan szí ro zott

9080 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/122. szám



te vé keny sé gek ki adá sa i nak tá mo gat ha tó sá ga te kin te té ben
az 1260/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sa rész le tes
sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1685/2000/EK ren de -
let mó do sí tá sá ról és az 1145/2003/EK ren de let ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl  szóló 448/2004/EK ren de let ben elõ írt
el szá mol ha tó sá gi sza bá lyok ra te kin tet tel – az al vál lal ko -
zói szer zõ dé se ket és szám lá kat is.”

34.  §

Az R. a kö vet ke zõ 53/A.  §-sal egé szül ki:
„53/A.  § Az ope ra tív prog ram köz re mû kö dõ szer ve zet

és a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je e ren -
de let mel lék le te sze rint kö te les nyi lat koz ni az ál ta la mû -
köd te tett irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek meg fe le lõ
mû kö dé sé rõl, e nyi lat ko za tot feb ru ár 28-ig meg kül di az
irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ jé nek. Az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je 
kö te les a sa ját szer ve ze té re vo nat ko zó an nyi lat koz ni, il let -
ve a köz re mû kö dõ szer ve ze tek nyi lat ko za tai alap ján
össze fog la lót ké szí te ni a tárgy év re vo nat ko zó an, amit
min den év áp ri lis 15-ig meg küld a pénz ügy mi nisz ter nek.”

35.  §

Az R. 54.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az irá nyí tó ha tó ság, ki fi ze tõ ha tó ság, köz re mû kö -
dõ szer ve zet, va la mint le bo nyo lí tó tes tü let mû kö dé sé nek
bel sõ el len õr zé sét biz to sí ta ni kell, me lyet az irá nyí tó ha tó -
sá got, ki fi ze tõ ha tó sá got, köz re mû kö dõ szer ve ze tet, va la -
mint le bo nyo lí tó tes tü le tet mû köd te tõ szer ve zet funk ci o -
ná li san füg get len, ki zá ró lag ezen fel ada tok vég re haj tá sá ra
ki ala kí tott bel sõ el len õr zé si rész le ge lát el.”

36.  §

Az R. a kö vet ke zõ 56/A.  §-sal egé szül ki:
„56/A.  § (1) Az irá nyí tó ha tó ság, a köz re mû kö dõ szer -

ve zet és a le bo nyo lí tó tes tü let, il let ve a ki fi ze tõ ha tó ság
bel sõ el len õr zé sét el lá tó rész le gek az ál ta luk az uni ós tá -
mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val össze füg gés ben vég re haj tott
bel sõ el len õr zé sek el len õr zé si je len té se it ha la dék ta la nul,
de leg ké sõbb a je len tés le zá rá sát kö ve tõ 15 na pon be lül
meg kül dik a KEHI, a ki fi ze tõ ha tó ság és az érin tett ope ra -
tív prog ram irá nyí tó ha tó ság ré szé re.

(2) A Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet bel sõ el -
len õr zé sét el lá tó rész le gek az ál ta luk az uni ós tá mo ga tá sok 
fel hasz ná lá sá val össze füg gés ben vég re haj tott bel sõ el len -
õr zé sek el len õr zé si je len té se it ha la dék ta la nul, de leg ké -
sõbb a je len tés le zá rá sát kö ve tõ 15 na pon be lül meg kül dik
a Ko hé zi ós Alap irá nyí tó ha tó ság ré szé re.

(3) Az eu ró pai uni ós tá mo ga tá so kat el len õr zõ szer ve ze -
tek kö te le sek el len õr zé si je len té se i ket meg kül de ni a vizs -

gált irá nyí tó ha tó sá got mû köd te tõ köz pon ti költ ség ve té si
szerv bel sõ el len õr zé si egy sé gé nek és a ki fi ze tõ ha tó ság -
nak.”

37.  §

Az R. 57.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 438/2001/EK ren de let 10. cikk 1. a) pont já val,
va la mint az 1386/2002/EK ren de let 9. cikk 1. a) pont já val
kap cso la tos rend szer el len õr zé se ket éves rend sze res ség gel
a KEHI vég zi el.”

38.  §

Az R. 58.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A KEHI – az Eu ró pai Bi zott ság, va la mint a pénz -
ügy mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer ta ni irány mu ta tá sok -
nak meg fele lõen – el vég zi a struk tu rá lis ala pok és az
EQUAL prog ram ese té ben a tel jes tá mo gat ha tó ki adá sok
leg alább 5%-át, a Ko hé zi ós Alap ese té ben pe dig a tel jes tá -
mo gat ha tó ki adá sok leg alább 15%-át érin tõ el len õr zé se -
ket. Az 5–15%-os el len õr zé sek min ta vé te le zé si alap ja a
ki fi ze tõ ha tó ság ál tal az Eu ró pai Bi zott ság felé iga zolt
költ ség.”

39.  §

Az R. 59.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az 5–15%-os el len õr zé sek rõl  szóló je len té sek nek
meg kell fe lel ni ük a pénz ügy mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott
for mai és tar tal mi kö ve tel mé nyek nek, és tar tal maz ni uk
kell az el len õr zés so rán el vég zett koc ká zat elem zés vagy
min ta vé te le zés le írá sát és a min ták ki vá lasz tá sá nak in do -
ko lá sát.”

40.  §

Az R. 60.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„60.  § (1) Az irá nyí tó ha tó ság, a ki fi ze tõ ha tó ság, a köz -

re mû kö dõ szer ve zet, va la mint a le bo nyo lí tó tes tü let ve ze -
tõ je kö te les va la mennyi vo nat ko zó, az eu ró pai uni ós tá mo -
ga tá sok fel hasz ná lá sá val össze füg gõ el len õr zé si je len tés
alap ján in téz ke dé si ter vet ké szí te ni – amennyi ben a je len -
tés ben rá vo nat ko zó, in téz ke dést igény lõ meg ál la pí tás sze -
re pel –, és fe le lõs an nak vég re haj tá sá ért, il let ve a vég re -
haj tás nyo mon kö ve té sé ért.

(2) Az in téz ke dé si ter ve ket, azok el ké szül tét kö ve tõ
15 na pon be lül kö te les meg kül de ni

2006/122. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9081



a) a struk tu rá lis ala pok köz re mû kö dõ szer ve zet az ope -
ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság, a ki fi ze tõ ha tó ság és a
KEHI ré szé re;

b) az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó ság a Kö zös sé gi
Tá mo ga tá si Ke ret irá nyí tó ha tó ság, a ki fi ze tõ ha tó ság és a
KEHI ré szé re;

c) a le bo nyo lí tó tes tü let a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ 
szer ve zet, a ki fi ze tõ ha tó ság és a KEHI ré szé re;

d) a Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet a Ko hé zi ós 
Alap irá nyí tó ha tó ság, a ki fi ze tõ ha tó ság és a KEHI
 részére;

e) a Kö zös sé gi Tá mo ga tá si Ke ret irá nyí tó ha tó ság és a
Ko hé zi ós Alap irá nyí tó ha tó ság a ki fi ze tõ ha tó ság és a
KEHI ré szé re;

f) a ki fi ze tõ ha tó ság a KEHI ré szé re.
(3) A (2) be kez dés ben fel so rolt szer ve ze tek gon dos kod -

nak az in téz ke dé si ter vek ben meg fo gal ma zot tak meg va ló -
sí tá sá nak (kü lö nös te kin tet tel a sza bály ta lan sá gok ke ze lé -
sé vel kap cso la tos in téz ke dé sek re) fo lya ma tos nyo mon
 követésérõl, mely nek hely ze té rõl éven te egy al ka lom mal
– ja nu ár 15-ig – egy össze fog la ló ke re té ben tá jé koz tat ják
egy mást a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint.”

41.  §

Az R. 64.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az ope ra tív prog ra mok, az EQUAL prog ram prog -
ram ja i nak és a Ko hé zi ós Alap pro jekt je i nek vég sõ el szá -
mo lá sá hoz kap cso ló dó an a zá ró nyi lat ko zat ki adá sá hoz
szük sé ges el len õr zé se ket a KEHI hajt ja vég re, az Eu ró pai
Bi zott ság ál tal ki adott mód szer tan sze rint és a nem zet kö zi
szám vi te li stan dar dok alap ján.

(2) Az irá nyí tó ha tó sá gok ve ze tõi az egyes prog ra mok,
il let ve pro jek tek vár ha tó le zá rá sát a zá rás idõ pont ját meg -
elõ zõ év ok tó ber 15-ig jel zik a KE HI-nek, hogy a zá ró nyi -
lat ko zat ki adá sá hoz kap cso ló dó el len õr zé se ket mun ka ter -
vé ben ter vez ni tud ja.”

42.  §

Az R. a kö vet ke zõ 64/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím -
mel egé szül ki:

„A központi harmonizációs egység feladatai

64/A.  § (1) A köz pon ti har mo ni zá ci ós egy ség fel ada ta a
Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai, az EQUAL
Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram és a Ko hé zi ós Alap
pro jek tek tá mo ga tá sa i val kap cso la tos bel sõ kont roll rend -
sze rek (ide ért ve a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos
ve ze tõi el len õr zé si rend sze re ket, va la mint a bel sõ el len õr -
zé si rend sze re ket) fej lesz té se, sza bá lyo zá sá nak elõ ké szí té -
se, ko or di ná ci ó ja és har mo ni zá ci ó ja.

(2) A ki fi ze tõ ha tó ság, az irá nyí tó ha tó sá gok, köz re mû -
kö dõ szer ve ze tek és le bo nyo lí tó tes tü le tek az Eu ró pai Bi -
zott ság ál tal le foly ta tott el len õr zé sek alap ján ké szült je len -
tés ter ve zet re meg kül den dõ tag ál la mi vá laszt és in téz ke dé -
si ter vet ki kül dé se elõtt vé le mé nye zés re meg kül dik a köz -
pon ti har mo ni zá ci ós egy ség és a KEHI ré szé re. A ki fi ze tõ
ha tó ság, az irá nyí tó ha tó sá gok, köz re mû kö dõ szer ve ze tek
és le bo nyo lí tó tes tü le tek ha la dék ta la nul ér te sí tik a köz -
pon ti har mo ni zá ci ós egy sé get és a KE HI-t az Eu ró pai Bi -
zott ság ál tal le foly ta tott el len õr zés egyez te tõ meg be szé lé -
se i rõl, me lye ken a köz pon ti har mo ni zá ci ós egy ség és a
KEHI ta nács ko zá si jog gal részt vesz.”

43.  §

(1) Az R. 65.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Ha adott idõ szak ban az EMIR mo dul ja i nak al kal -
ma zá sa egyes fel ada tok el lá tá sát nem biz to sít ja, ak kor a
prog ra mok, pro jek tek vég re haj tá sá val össze füg gõ en az
adott mo dul ban nem el vé gez he tõ fel ada tok, ki fi ze té sek
ren de zé sé nek do ku men tá lá sát az irá nyí tó ha tó ság mû kö -
dé si ké zi köny vé ben rész le te zett mó don kell az érin tett
szer vek nek biz to sí ta ni uk, és utó la go san gon dos kod ni uk
kell az érin tett mo dul(ok)ban az ada tok tel jes körû rög zí té -
sé rõl. Amennyi ben az EMIR fi nan szí ro zá si mo dul ja nem
biz to sít ja az adott át uta lá si meg bí zás rög zí té sét, ak kor az
irá nyí tó ha tó ság mû kö dé si ké zi köny vé ben rész le te zett
meg fe le lõ do ku men tált ság mel lett az át uta lá si meg bí zás
ki ál lí tá sa az EMIR-en kí vül is, elekt ro ni kus uta lás nél kül
is ren dez he tõ. Ez eset ben az érin tett szer vek nek biz to sí ta -
ni uk kell az EMIR-en kí vü li uta lás do ku men tá lá sá nak alá -
tá masz tá sát. Az Eu ró pai Uni ó val tör té nõ el szá mo lá sok be -
nyúj tá sa az EMIR-ben tel jes kö rû en rög zí tett ada tok alap -
ján, ki zá ró lag az EMIR-ben el ké szí tett do ku men tu mok kal
tör tén het.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott, a fel ada tok pa pír -
ala pon tör té nõ el vég zé sé nek kö te le zett sé ge vo nat ko zik az
ér te sí té si, tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gek re is.”

(2) Az R. 65.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az EMIR-ben rög zí tett ada to kat az EMIR üze mel -
te tõ je he ten te – az ada tok el len õr zé se után – le vá lo gat ja és
to váb bít ja az Or szá gos Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer -
hez.

(6) Az Ámr. 92.  § (4) be kez dé se alap ján az EMIR ren -
del ke zé sé re bo csá tott köz tar to zá si ada to kat az EMIR üze -
mel te tõ je egy mun ka na pon be lül fel dol goz za az
EMIR-ben.

(7) Amennyi ben az 53/A.  §-ban ír tak kal érin tett szer ve -
zet nél év köz ben vál to zás tör té nik a szer ve zet ve ze tõ je
sze mé lyé ben (to váb bá ha a szer ve zet át ala kul vagy meg -
szû nik), a tá vo zó ve ze tõ (át ala ku ló vagy meg szû nõ szer ve -
zet ve ze tõ je) kö te les az 53/A.  §-ban elõ írt nyi lat ko za tot az
ad dig el telt idõ szak vo nat ko zá sá ban ki töl te ni, és az új ve -
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ze tõ nek (jog utód nak) át ad ni, aki kö te les azt az éves be szá -
mo ló hoz mel lé kel ni sa ját nyi lat ko za tá val együtt.”

44.  §

Az R. 70.  §-a a kö vet ke zõ g)–j) pon tok kal egé szül ki:
[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:]
„g) a Ta nács 1995. de cem ber 18-i, 2988/95/EK ren de le -

te az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke i nek vé del mé -
rõl;

h) a Bi zott ság 1994. jú li us 11-i, 1681/94/EK ren de le te
a struk tu rá lis po li ti kák fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör tént
sza bály ta lan sá gok ról és té ve sen ki fi ze tett össze gek be haj -
tá sá ról, va la mint egy in for má ci ós rend szer e té ren tör té nõ
lét re ho zá sá ról;

i) a Bi zott ság 2005. de cem ber 12-i 2035/2005/EK ren -
de le te a struk tu rá lis po li ti kák fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör -
tént sza bály ta lan sá gok ról és té ve sen ki fi ze tett össze gek
be haj tá sá ról, va la mint egy in for má ci ós rend szer e té ren
tör té nõ lét re ho zá sá ról  szóló 1681/94/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról;

j) a Bi zott ság 2004. már ci us 10-i, 448/2004/EK ren de -
le te a struk tu rá lis ala pok ál tal társ fi nan szí ro zott te vé keny -
sé gek ki adá sa i nak tá mo gat ha tó sá ga te kin te té ben az
1260/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sa rész le tes sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1685/2000/EK ren de let
mó do sí tá sá ról és az 1145/2003/EK ren de let ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl.”

45.  §

Az R. e ren de let mel lék le té vel egé szül ki.

46.  §

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

47.  §

(1) Az R. – e ren de let tel meg ál la pí tott – 15.  § (6) be kez -
dé sé ben és 16.  § (7) be kez dé sé ben fog lal ta kat 2006. no -
vem ber 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) A KTK irá nyí tó ha tó ság kö te les az R. 2.  § (1) be kez -
dé sé nek 22. pont já ban meg ha tá ro zott út mu ta tót e ren de let
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül a pénz ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben el ké szí te ni és köz zé ten ni.

(3) Az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da kö te les a sza bály ta -
lan sá gok ke ze lé sé re vo nat ko zó út mu ta tót e ren de let ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül el ké szí te ni és köz zé -
ten ni.

(4) A pénz ügy mi nisz ter kö te les a 438/2001/EK ren de let 
4. cik ké re, il let ve az 1386/2002/EK ren de let 4. cik ké re vo -
nat ko zó út mu ta tót e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na -
pon be lül el ké szí te ni és köz zé ten ni.

(5) A 2007–2013 kö zöt ti prog ra mo zá si idõ szak ra vo nat -
ko zó an az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá ra és
el len õr zé sé re ki ala kí tan dó in téz mény rend szer elõ akk re di -
tá ci ó já ról a KTK irá nyí tó ha tó ság és a Pénzügyminiszté -
rium együt te sen gon dos ko dik. Az elõ akk re di tá ció krité -
riumrendszerének – mely nek össz hang ban kell áll nia az
in téz mény rend szer ki ala kí tá sa utá ni akk re di tá ció krité -
riumrendszerével – ki dol go zá sá ról a KTK irá nyí tó ha tó ság 
és a pénz ügy mi nisz té ri um e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül gon dos ko dik.

48.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti 
az R. 24.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja, 41.  § b) pont já ból
az „és az 58.  § sze rin ti 5–15%-os el len õr zé sek re” szö veg -
rész, 52.  §-ának (3) be kez dé se és 69.  §-a.

49.  §

(1) Az R. 5.  § f) pont já ban, 7.  § (1) be kez dés l) pont já -
ban, 9.  § h) pont já ban, 12.  § (2) be kez dés s) pont já ban,
36.  § (6) be kez dé sé ben, 37.  § (1)–(2) be kez dé se i ben az
„EMIR rend szer” ki fe je zés „EMIR”-re; az R. 2.  § (1) be -
kez dés 8. pont já ban, 7.  § (1) be kez dés e) pont já ban, 12.  §
(2) be kez dés d) és j) pont ja i ban, 20.  §-ában, 31.  § (2) be -
kez dé sé ben, 42.  § (2) be kez dé sé ben, 42.  § (4) be kez dés
b) pont já ban, 42.  § (6) be kez dé sé ben, 43.  § (2) be kez dés
d) pont já ban az „egyéb gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do -
ku men tá ló bi zony lat” ki fe je zés „egyéb, a gaz da sá gi ese -
ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony lat”-ra; az R. 49.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben „a VPOP OLAF Ko or di ná ci ós Iro -
da” meg ne ve zés „az OLAF Ko or di ná ci ós Iro dá”-ra mó do -
sul.

(2) Az R. 64.  §-ának (4)–(5) be kez dé sé ben a „je len tést”
szö veg rész he lyé be „je len tés ter ve ze tét” szö veg lép.

50.  §

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 1995. de cem ber 18-i, 2988/95/EK ren de le -
te az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke i nek védel -
mérõl;
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b) a Bi zott ság 1994. jú li us 11-i, 1681/94/EK ren de le te
a struk tu rá lis po li ti kák fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör tént
sza bály ta lan sá gok ról és té ve sen ki fi ze tett össze gek be haj -
tá sá ról, va la mint egy in for má ci ós rend szer e té ren tör té nõ
lét re ho zá sá ról;

c) a Bi zott ság 2005. de cem ber 12-i 2035/2005/EK ren -
de le te a struk tu rá lis po li ti kák fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör -
tént sza bály ta lan sá gok ról és té ve sen ki fi ze tett össze gek
be haj tá sá ról, va la mint egy in for má ci ós rend szer e té ren
tör té nõ lét re ho zá sá ról  szóló 1681/94/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról;

d) a Bi zott ság 2001. már ci us 2-i 438/2001/EK ren de le -
te a Ta nács 1260/1999/EK ren de le té nek vég re haj tá sá ra
irá nyu ló rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról a Struk tu rá -
lis Ala pok alap ján meg adott tá mo ga tás ke ze lé si és el len õr -
zé si rend sze re it il le tõ en;

e) a Bi zott ság 2002. jú li us 29-i 1386/2002/EK ren de le -
te az 1164/94/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko -
zó rész le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról a Ko hé zi ós
Alap ból nyúj tott tá mo ga tá sok irá nyí tá si és el len õr zé si
rend sze re, va la mint a pénz ügyi kor rek ci ós el já rás te kin te -
té ben;

f) a Bi zott ság 2004. már ci us 10-i, 448/2004/EK ren de -
le te a struk tu rá lis ala pok ál tal társ fi nan szí ro zott te vé keny -
sé gek ki adá sa i nak tá mo gat ha tó sá ga te kin te té ben az
1260/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sa rész le tes sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1685/2000/EK ren de let
mó do sí tá sá ról és az 1145/2003/EK ren de let ha tá lyon kí vül 
he lye zé sé rõl.

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

Melléklet
a 202/2006. (X. 5.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alul írott, ............... a .................. a/z/ ................
ope ra tív prog ram köz re mû kö dõ szer ve zet/ irá nyí tó ha tó -
ság /Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet/ irá nyí tó ha tó -
ság ve ze tõ je, jogi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem,
hogy ............. év ben az ál ta lam ve ze tett szer ve zet nél az
elõ írásoknak meg fele lõen gon dos kod tam a .................
Alap köz re mû kö dõ szer ve zet/irá nyí tó ha tó ság fel ada tá nak 
el lá tá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi irá nyí tá si és kont roll
rend sze rek ha té kony, ered mé nyes és gaz da sá gos mûköd -
teté sérõl.

Gon dos kod tam
– a köz re mû kö dõ szer ve zet/irá nyí tó ha tó ság fel ada tá -

nak el lá tá sá ra vo nat ko zó meg ál la po dás ban/szer zõ dés -

ben/jog sza bály ban elõ írt te vé keny sé gek meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ el lá tá sá ról,

– a szer ve zet fel ada ta i nak el lá tá sá ban a szak mai ha té -
kony ság, ered mé nyes ség és a gaz da sá gos ság kö ve tel mé -
nye i nek ér vé nye sí té sé rõl,

– a ter ve zé si, be szá mo lá si, in for má ció szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gek tel je sí té sé rõl, azok tel jes sé gé rõl és hi te les sé -
gé rõl,

– a bel sõ kont roll meg szer ve zé sé rõl és ha té kony, ered -
mé nyes és gaz da sá gos mû köd te té sé rõl.

Ki je len tem, hogy
– a be nyúj tott be szá mo lók és el szá mo lá sok a leg jobb

tu dá som sze rint a va ló ság nak meg fe le lõ ek, tel jes kö rû ek és 
pon to sak,

– olyan rend szert ve zet tem be, ami meg fe le lõ bi zo -
nyos sá got nyújt az el já rá sok jog sze rû sé gé re és sza bály sze -
rû sé gé re vo nat ko zó an, to váb bá meg fe lel a ha zai és kö zös -
sé gi sza bá lyok nak,

– a szer ve ze ten be lül jól kö rül ha tá rolt volt a fe le lõs sé gi
kö rök meg ha tá ro zá sa, mû köd te té se, a ve ze tõk a szer ve zet
min den szint jén tisz tá ban vol tak a cé lok kal és az azok el -
éré sét se gí tõ esz kö zök kel an nak ér de ké ben, hogy vég re
tud ják haj ta ni a ki tû zött fel ada to kat és ér té kel ni tud ják az
el ért ered mé nye ket. E te vé keny ség rõl a ve ze tõi be szá mol -
ta tás rend sze rén ke resz tül fo lya ma tos in for má ci ó val ren -
del kez tem, a te vé keny sé get fo lya ma to san ér té kel tem.

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

P. H.

....................................
alá írás

B) Az A) pont ban meg ha tá ro zott nyi lat ko za tot az aláb -
bi ak  miatt nem áll mó dom ban meg ten ni:

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

P. H.

....................................
alá írás
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A Kormány
203/2006. (X. 5.) Korm.

rendelete

a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások
terjesztésének részletes szabályairól

A moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény (a továb biak -
ban: Tv.) 37.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti fel ha tal ma zás
alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A terjesztés szabályai

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum (a továb biak ban:
Film ar chí vum) a nem ze ti film va gyon ba tar to zó jo gok ál tal 
érin tett film al ko tá sok ter jesz té se so rán a film al ko tá so kat
köz vet le nül for gal maz za vagy ter jesz té si szer zõ dést köt a
film ter jesz tést (for gal ma zást) üz let sze rû en vég zõ szer ve -
ze tek kel (a továbbiak ban: köz ve tett ter jesz tés), at tól füg -
gõ en, hogy ma ga sabb for gal ma zá si be vé te lek el éré se, a
film al ko tá sok szé les kö ré nek a kö zön ség hez való el jut ta tá -
sa mi lyen mó don va ló sul meg ered mé nye seb ben, il let ve a
for gal ma zás fel té te lei a Film ar chí vum nál mi lyen mér -
tékben áll nak ren del ke zés re.

(2) Köz ve tett ter jesz tés ese tén a Film ar chí vum a kü lön -
bö zõ ter jesz té si mó dok gya kor lá sá ra nyil vá nos pá lyá za tot
ír ki.

(3) Az e ren de let ál tal nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
nem ze ti film va gyon ba tar to zó jo gok, il let ve az e jo gok ál -
tal érin tett film al ko tá sok hasz no sí tá sa so rán a kincs tá ri va -
gyon nal való gaz dál ko dás ról  szóló 58/2005. (IV. 4.)
Korm. ren de le tet kell meg fele lõen al kal maz ni.

A pályázati eljárás

2.  §

(1) Az egy pá lyá za ti el já rás so rán ter jesz tés re fel kí nált
film al ko tá sok kö rét a Film ar chí vum ál la pít ja meg, figye -
lembe véve a pá lyá za ti fel hí vá sig ál ta la a Kincs tá ri Va gyo -
ni Igaz ga tó ság tól meg szer zett va gyon ke ze lõi jo gok kö rét,
a ter jesz tés re vo nat ko zó pi a ci igé nye ket, a ter jesz tés re ke -
rü lõ al ko tá sok cso port ja i nak sok szí nû sé gé hez fû zõ dõ ér -
de ket, a ren del ke zé sé re álló kó pi ák mi nõ sé gét, va la mint a
ter jesz tés re vo nat ko zó mi nõ sé gi elõ írásokat.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás nak leg alább a kö vet ke zõ ket kell 
tar tal maz nia:

a) az érin tett film al ko tá sok, a ter jesz té si mód vagy mó -
dok, va la mint a ter jesz tés re szánt kó pi ák pon tos meg je lö -
lé sét, ide ért ve a film al ko tá sok cí mét, ren de zõ jét, gyár tá si
évét, a kó pi ák tech ni kai jel lem zõ it, mi nõ sé gi ál la po tát,

b) a pá lyá zat el bí rá lá sa so rán a pá lyá za tok rang so ro lá -
sa kor ér vé nye sí te ni kí vánt ér té ke lé si szem pon to kat, ide -
ért ve a pá lyá zók szak mai múlt já val kap cso la tos és a film -
ter jesz tés te rü le tén el ért ed di gi ered mé nye it,

c) a ter jesz tés 5.  § sze rin ti fel té te le it, va la mint a díj fi ze -
tés mód já ra a 6.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te le ket,

d) a pá lyá za ti aján la tok be nyúj tá sá nak ha tár ide jét,
amely a ki írás köz zé té te lé tõl szá mí tott 30 nap nál rö vi debb
és 90 nap nál hosszabb nem le het,

e) a pá lyá za ti aján la tok be nyúj tá sá nak he lyét, amely el -
té rõ ren del ke zés hi á nyá ban a Film ar chí vum szék he lye,

f) a pá lyá za ti aján la tok be nyúj tá sá nak mód ját, az zal,
hogy le he tõ vé kell ten ni a pá lyá za ti aján la tok elekt ro ni kus
úton tör té nõ be nyúj tá sát is,

g) a pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá si idõ pont ját, amely
nem le het hosszabb, mint a pá lyá za ti aján lat be nyúj tá si ha -
tár ide jé tõl szá mí tott 60 nap,

h) az aján lat te võk ér te sí té sé nek mód ját az zal, hogy az
ér te sí tés tör tén het elekt ro ni kus úton is, de az aján lott kül -
de mény út ján való pos tai ér te sí tés tõl el te kin te ni nem le het,

i) a pá lyá za ti aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le it.

(3) A Film ar chí vum kö te les a nyil vá nos pá lyá za ti fel hí -
vás tel jes szö ve gét leg alább egy or szá gos na pi lap ban és a
sa ját hon lap ján köz zé ten ni. A pá lyá za ti fel hí vás ban fog lalt 
ha tár idõk szá mí tá sa szem pont já ból a pá lyá zat meg hir de té -
sé nek idõ pont ja a na pi lap ban való köz zé té tel napja.

3.  §

(1) A pá lyá za ti el já rás, va la mint a köz vet len ter jesz tés
so rán a Film ar chí vum kü lö nö sen az aláb bi ter jesz té si mó -
dok meg va ló su lá sát ré sze sí ti elõny ben:

a) film ve tí tés út ján tör té nõ nyil vá nos elõ adás,
b) te le ví zi ós su gár zás út ján tör té nõ nyil vá nos ság hoz

köz ve tí tés,
c) DVD-n, vagy egyéb hor do zón tör té nõ ter jesz tés,
d) egyé ni (pél dá ul in ter ne ten ke resz tü li) le töl tés cél já ra 

tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés.

(2) A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán, amennyi ben több pá lyá -
zó azo nos díj el le né ben vál lal ja a ter jesz tést az adott ter -
jesz té si mód ra vo nat ko zó an, azt az aján la tot kell ked ve -
zõbb nek te kin te ni, amely a töb bi pá lyá zó hoz ké pest az
adott ter jesz té si mód ra vo nat ko zó an na gyobb kö zön ség -
hez tud ja el jut tat ni az al ko tást.

(3) A pá lyá za ti aján la tot tevõ a pá lyá za ti aján la tá hoz
köt ve van, a ter jesz té si szer zõ dés meg kö té se so rán at tól el -
tér ni csak kü lö nö sen in do kolt eset ben és a pá lyá za ti fel hí -
vás ban meg je lölt fel té te lek ben – a szer zõ dés lé nye ges tar -
tal mi ele me it és a díj fi ze tés fel té te le it ki vé ve – le het.

(4) A Film ar chí vum ter jesz té si szer zõ dést a leg ked ve -
zõbb aján la tot tevõ pá lyá zat be nyúj tó já val köt.

(5) Ter jesz té si szer zõ dés olyan film ter jesz tõ szer ve zet -
tel köt he tõ, amely a pá lyá za ta be nyúj tá sa kor leg alább két
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éve üz let sze rû en vé gez film ter jesz té si te vé keny sé get azon
ter jesz té si mód kö ré ben, amely re a pá lyá za tát be nyúj tot ta,
vagy amely nek ve ze tõ je leg alább két évig volt film ter jesz -
tés sel üz let sze rû en fog lal ko zó szer ve zet nek a gaz da sá gi
tár sa sá gok ról  szóló tör vény sze rin ti ve ze tõ tiszt ség vi se lõ -
je; to váb bá a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben
nem folyt a szer ve zet el len csõd- vagy fel szá mo lá si el já rás, 
és nincs 60 na pon túli köz tar to zá sa és az Szjt. sze rin ti jo -
go sult tal, il let ve kö zös jog ke ze lõ szer ve zet tel szem ben
jog díj tar to zá sa.

(6) Ma gyar or szá gon ke ve sebb mint két éve gya ko rolt új 
ter jesz té si mód ese tén, ter jesz té si szer zõ dés olyan film ter -
jesz tõ szer ve zet tel is köt he tõ, amely két év nél rö vi debb
film ter jesz té si ta pasz ta lat tal ren del ke zik.

4.  §

(1) A Film ar chí vum nem köt het egyet len for gal ma zó val 
a nem ze ti film va gyon egé szé re vo nat ko zó szer zõ dést, és
nem köt het áta lány jel le gû szer zõ dést.

(2) Ter jesz té si szer zõ dés leg fel jebb 5 évre köt he tõ,
amely egy al ka lom mal újabb 5 évre meg hosszab bít ha tó. A
ter jesz té si szer zõ dés ha tá lyá nak meg szû né sét köve tõen
újabb ter jesz té si szer zõ dés új pá lyá zat alap ján köt he tõ
meg.

(3) A for gal ma zót a szer zõ dés kö tést kö ve tõ min den
nap tá ri ne gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só nap ján ese dé kes
el szá mo lá si kö te le zett ség ter he li. Az el szá mo lás va lót lan -
sá gá ból ere dõ for gal ma zói díj tar to zás ese tén a for gal ma zó
a díj tar to zá son túl a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott köt bért is
kö te les meg fi zet ni a Film ar chí vum nak.

(4) A Film ar chí vum nem köt het olyan szer zõ dést, amely 
ki zár ja a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény -
ben sza bá lyo zott, a Film ar chí vum mal szer zõ dõ fe let meg -
il le tõ sza bad fel hasz ná lás ér vé nye sü lé sét.

5.  §

(1) A Film ar chí vum a nyer tes for gal ma zó szá má ra a
ren del ke zé sé re álló leg jobb mi nõ sé gû kó pi át biz to sít ja a
ter jesz tés hez szük sé ges má so lat ké szí tés hez és több szö rö -
zés hez.

(2) A Film ar chí vum ál tal meg ha tá ro zott mi nõ sé gi elõ -
írásokat – me lyek a ter jesz té si szer zõ dés kö te le zõ mel lék -
le tét ké pe zik – a for gal ma zó a ter jesz tés so rán kö te les be -
tar ta ni. Ezek meg sze gé se ese tén a for gal ma zó a ter jesz té si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott köt bért kö te les fi zet ni.
Amennyi ben a for gal ma zó, a Film ar chí vum írá sos fel szó -
lí tá sa el le né re, to vább ra sem tart ja be a ter jesz tett kó pi ák
mi nõ sé gé re vo nat ko zó elõ írásokat, a Film ar chí vum a ter -
jesz té si szer zõ dést azon na li ha tállyal fel mond hat ja. A fel -
mon dást köve tõen új pá lyá za tot kell kiírni.

(3) A ter jesz té si szer zõ dés ben a Fe lek nek ren del kez ni ük 
kell a ter jesz tés cél já ra a for gal ma zó ál tal elõ ál lí tott, nem
ke res ke del mi célú ér té ke sí tés re szánt kó pi ák nak, és a ter -
jesz tés hez kap cso ló dó rek lám anya gok nak a ter jesz té si
szer zõ dés le jár ta utá ni hasz ná la tá ról.

A terjesztésbõl befolyt bevétel felosztása

6.  §

(1) A for gal ma zó hoz a ter jesz tés bõl be folyt, a 4.  §
(3) be kez dés sze rin ti el szá mo lás alap ját ké pe zõ be vé tel bõl
– az ál ta lá nos for gal mi adón és a be vé telt ter he lõ egyéb
köz ter he ken kí vül – ter jesz té si költ ség nem von ha tó le. Az
egyes ter jesz té si mó dok ese té ben el ér ni kí vánt, a for gal -
ma zó hoz a ter jesz tés bõl be folyt be vé tel szá za lé ká ban
meg ha tá ro zott mi ni mum díj mér té ke ket a Film ar chí vum
igaz ga tó ja min den év no vem ber 30-áig jó vá ha gyás ra be -
nyújt ja az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek (a továb biak -
ban: mi nisz ter). A Film ar chí vum a mi nisz ter ál tal jó vá ha -
gyott mi ni mum díj mér té kek re te kin tet tel, a ter jesz té si mó -
dok tól füg gõ en ala kít ja ki a díj fi ze tés mód ját és mér té két a
for gal ma zók kal.

(2) A szer zõi és szom szé dos jogi jo go sul tak kal szem ben 
a fel hasz ná lá si en ge dély meg szer zé sé ért és a jog díj meg fi -
ze té sé ért a Film ar chí vum fe lel. A Film ar chí vum mal egye -
tem le ge sen fe lel a for gal ma zó, ha a Film ar chí vum a for -
gal ma zó el szá mo lá si és fi ze té si kö te le zett sé gé nek el mu -
lasz tá sa  miatt nem tud ja tel je sí te ni a szer zõi és szom szé dos 
jogi jo go sul ta kat meg il le tõ jog dí jat.

(3) A jog sze rû tel je sí tés el len õriz he tõ sé ge ér de ké ben a
for gal ma zó az e ren de let ha tá lya alá esõ ter jesz tés bõl szár -
ma zó be vé te le it egyéb be vé te le i tõl el kü lö ní tet ten tart ja
nyil ván.

(4) A for gal ma zó a 4.  § (2) be kez dé se sze rin ti ne gyed -
éves el szá mo lást úgy kö te les el ké szí te ni, hogy ab ban fel -
tün te ti az egyes fel hasz ná lá si mó dok ból hoz zá be folyt, a
6.  § (1) be kez dés sze rint szá mí tott be vé te le ket fel hasz ná lá -
son ként és össze sít ve. Az el szá mo lás sal együtt a Film -
archívum ké ré sé re kö te les be mu tat ni a ter jesz tés bõl be -
folyt be vé te le ket tar tal ma zó fõ köny vi ki vo na tot.

(5) Amennyi ben az el szá mo lás el kül dé sét kö ve tõ 8 na -
pon be lül a Film ar chí vum ész re vé telt nem tesz, az el szá -
mo lást kö ve tõ 15 na pon be lül a for gal ma zó a Film ar chí -
vum ré szé re át utal ja az õt meg il le tõ részt.

(6) A ter jesz tés bõl be folyt be vé te lek el len õr zé se ér de -
ké ben a Film ar chí vum a ter jesz té si szer zõ dés ben ki kö ti a
for gal ma zó köny ve i nek, az adott film al ko tá sok ter jesz té -
sé vel kap cso la tos, füg get len könyv vizs gá ló ál ta li el len õr -
zé sé nek le he tõ sé gét.
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7.  §

(1) A nem ze ti film va gyon ba tar to zó jo gok ál tal érin tett
film al ko tá sok ter jesz té sé bõl be folyt a szer zõi és szom szé -
dos jogi jo go sul ta kat meg il le tõ jog dí jak, va la mint a jog -
sza bá lyok ál tal elõ írt kö te le zõ be fi ze té sek tel je sí té sét
köve tõen fenn ma radt be vé telt a Film ar chí vum nak a Tv.
34.  § (2)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada ta i val
össz hang ban a kö vet ke zõ cé lok ra kell for dí ta nia:

a) a kó pák fel újí tá sá val, kar ban tar tá sá val, di gi tá lis rög -
zí té sé vel kap cso la tos te vé keny ség re;

b) az Szjt. 38.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sza -
bad fel hasz ná lás mi nél tel je sebb ki hasz ná lá sá nak elõ se gí -
té sé re;

c) az au di o vi zu á lis kul tú rá val kap cso lat ban vég zett ku -
ta tá sok, ki ad vány ké szí tés és az ez zel össze füg gõ ok ta tá si,
köz mû ve lõ dé si te vé keny ség re.

(2) A ter jesz tés bõl be folyt be vé tel nek a (1) be kez dés
sze rin ti fel osz tá sá ról és hasz no sí tá sá ról a Film ar chí vum
igaz ga tó ja tá jé koz tat ja az éves be szá mo ló ke re té ben a mi -
nisz tert.

A felhasználási jogok megszerzése

8.  §

(1) A Film ar chí vum a nem ze ti film va gyon ba tar to zó jo -
gok ál tal érin tett film al ko tá so kon fenn ál ló, azon fel hasz -
ná lá si jo gok nak a meg szer zé sé re, ame lyek nek nem a Film -
ar chí vum a va gyon ke ze lõ je és nem a Kincs tá ri Va gyo ni
Igaz ga tó ság a jo go sult ja, fel hasz ná lá si szer zõ dés kö tést
kez de mé nyez az egyéb szer zõi jogi, il let ve szom szé dos
jogi jo go sul tak kal (ide ért ve az egyes va gyo ni jo gok kö zös
ke ze lé sét vég zõ egye sü le te ket is).

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si
szer zõ dés ben a Film ar chí vum vál lal ja va la mennyi, a for -
gal ma zás sal kap cso la tos tá jé koz ta tás, fel vi lá go sí tás meg -
adá sát vagy olyan for gal ma zá si adat szol gál ta tá sát, amely
a szer zõ dés ér de mi fe lül vizs gá la tá hoz, il let ve a fel hasz ná -
lá sért fi ze ten dõ díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges.

(3) A Film ar chí vum igaz ga tó ja a Film ar chí vum va gyon -
ke ze lé sé ben lévõ, a nem ze ti film va gyon ba tar to zó jo gok
ál tal érin tett film al ko tá sok jegy zé két a sa ját hon lap ján fo -
lya ma to san köz zé te szi, il let ve szük ség sze rint egyéb mó -
don is nyil vá nos ság ra hoz za.

9.  §

A nem ze ti film va gyon ba tar to zó jo gok ál tal érin tett
film al ko tá sok ter jesz té sé re vo nat ko zó, elsõ al ka lom mal
ki írt pá lyá zat bí rá la ti szem pont ja i nak meg ha tá ro zá sa kor
elõny ként kell ér té kel ni, ha a pá lyá zó a fel hí vás ban érin tett 
film al ko tá sok ere de ti film elõ ál lí tó ja vagy an nak jog utód ja

(azaz a Hun nia Film stú dió Kft., az Ob jek tív Film stú dió
Kft., a Bu da pest Film stú dió Kft., a Di a lóg Film stú dió Kft.
és a Pan nó nia Film gyár tó és For gal ma zó Kft.), és vál lal ja a 
ter jesz tés bõl hoz zá be fo lyó be vé tel nek film gyár tás ra for -
dí tá sát, fel té ve, hogy a pá lyá za ti fel hí vás ban köz zé tett fel -
té te lek nek az adott film elõ ál lí tó egyéb ként megfelel.

Záró és átmeneti rendelkezések

10.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1–9.  §-ai 2007. ja nu ár 1-jén lép nek ha -
tály ba.

(3) Az elsõ pá lyá zat si ke res le zá rul tá ig a ren de let ál tal
érin tett fil mek ter jesz té sét az ál la mi tu laj do nú film elõ ál lí tó 
és film for gal ma zó tár sa sá gok és a Di a lóg Film stú dió Kft.
kö zött a nem ze ti film va gyon ba tar to zó jo gok ál tal érin tett
fil mek kö ré re vo nat ko zó, 2006. de cem ber 31-ig kö tött, a
Film ar chí vum igaz ga tó ja ál tal el len jegy zett fel hasz ná lá si
szer zõ dé sek biz to sít ják.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
24/2006. (X. 5.) IRM

rendelete

a „Büntetés-végrehajtásért” Kitüntetõ Zászlóról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos
 Parancsnokságára, a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek re, in -
téz mé nyek re és a bün te tés-vég re haj tás gaz dál ko dó szer ve -
ze te i re (a továb biak ban: bv. szerv), va la mint azok sze mé -
lyi ál lo má nyá ra ter jed ki.
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2.  §

(1) Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) bv. szerv sze mé lyi ál lo má nyá nak hosszú
ide ig, ki ma gas ló szín vo na lon vég zett szak mai mun ká ja,
kö zös sé gi ere je, az igaz ság szol gál ta tás, a köz rend és köz -
biz ton ság ügye irán ti el kö te le zett sé ge el is me ré sé re Bün te -
tés-vég re haj tá sért Ki tün te tõ Zász lót (a továb biak ban:
zász ló) ala pít.

(2) A zász ló le írá sát a ren de let 1. szá mú mel lék le te tar -
tal maz za.

(3) A zász ló elõ ál lí tá sa költ sé gé nek fe de ze tét az Igaz -
ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um költ ség ve té sé ben kell 
biz to sí ta ni.

3.  §

(1) A zász ló éven te egy al ka lom mal egy bv. szerv nek
ado má nyoz ha tó. Ugyan azon szerv ré szé re a zász lót több
al ka lom mal ado má nyoz ni nem le het.

(2) A ki tün te tés ben ré sze sü lõ bv. szerv re a bün te -
tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka (a továb biak ban: or -
szá gos pa rancs nok) tesz ja vas la tot min den év jú li us 1-jé ig.

(3) A zász ló át adá sá ra a ki tün te tés ben ré sze sü lõ bv. szerv -
nél, a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet nap ja (szep tem ber 8.)
al kal má ból ren de zett ün nep sé gen ke rül sor.

(4) A zász lót a sze mé lyi ál lo mány ne vé ben a bv. szerv
ve ze tõ je (állományille té kes pa rancs no ka) ve szi át a mi -
nisz ter tõl.

4.  §

(1) A zász ló ra a mi nisz ter és az or szá gos pa rancs nok az
át adást köve tõen zász ló sza la got köt, a szak mai társ szer vek
(bí ró ság, ügyész ség, rend õrség) ve ze tõi, kép vi se lõi zászló -
szalagot köt het nek.

(2) Az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti al kal mak kor
a) a mi nisz ter, az or szá gos pa rancs nok és a szak mai

társ szer vek ve ze tõi, kép vi se lõi,
b) a mi nisz ter elõ ze tes írás be li hoz zá já ru lá sá val a szak -

mai társ szerv nek nem mi nõ sü lõ, de a bün te tés-vég re haj tá -
si szak fel ada tok el lá tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek ve -
ze tõi, kép vi se lõi
a szak mai mun ka el is me ré se ként a zász ló ra to váb bi
 zászlószalagot köt het nek.

(3) A mi nisz ter és az or szá gos pa rancs nok zász ló sza lag -
já nak le írá sát a ren de let 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

5.  §

(1) A zász lót a Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti ün ne pe in
és a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet nap ja tisz te le té re tar -

tott ün nep sé gen kell hasz nál ni. A hasz ná lat to váb bi ese te it
a bv. szerv ve ze tõ je ha tá roz za meg.

(2) A zász ló kí sé ré se és fo ga dá sa so rán a bün te tés-vég -
re haj tá si szer ve zet re ér vé nyes ala ki sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni.

(3) A zász lót ki bon tott ál la pot ban, zár ha tó, át lát szó tá -
ro ló ban, a sze mé lyi ál lo mány elõtt nyil vá nos he lyen kell
tá rol ni.

6.  §

A zász ló meg sem mi sü lé se vagy je len tõs mér té kû sé rü -
lé se ese tén a pót lá sa, il let ve cse ré je irán ti ké rel met az or -
szá gos pa rancs nok ter jesz ti fel a mi nisz ter hez.

7.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

1. számú melléklet
a 24/2006. (X. 5.) IRM rendelethez

A kitüntetõ zászló leírása

1. A zász ló: 120 cen ti mé ter ma gas és 140 cen ti mé ter
szé les, mû szál ala pú fe hér sza tén anya gú tég la lap, a szé le it
vál ta koz va pi ros és zöld ékek bõl álló párt ázat ve szi kö rül.

A zász ló kö ze pét a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet jel -
ké pét tar tal ma zó cí mer pajzs dí szí ti, ame lyet arany szí nû
álló orosz lán tart a jobb elsõ mancsával.

A pajzs nem ze ti szí ne i ben nyi tott könyv, raj ta álló gó ti -
kus kulcs és ke reszt ben lúd toll. A nyi tott könyv gó ti kus
kulcs és lúd toll ha tá rol ta jobb fel sõ ne gye dé ben § jel, a
bal alsó ne gye dé ben a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet
emblémája (,,bv”) látható.

A gó ti kus kulcs arany szí nû, a ke reszt ben fek võ lúd toll
ezüst szür ke. A § jel és az emb lé ma kék színû.

A pajzs fe lett, két sor ban BÜNTETÉS-VÉGRE -
HAJTÁS fel irat, a pajzs al ján ba rokk ci rá dás dí szí tés lát -
ha tó.

A zász ló má sik ol da lát kö zé pen a bün te tés-vég re haj tá si
szer ve zet emb lé má ja dí szí ti. A „v” és az an nak nyi tott szá -
ra in álló „b” betû 4 arany és 3 fe ke te csík ból for má zott, a
„b” betû kö ze pén pi ros színû teli kör látható.

Az emb lé ma fö lött a ki tün te tés ben ré sze sü lõ bv. szerv
ala pí tó ok irat sze rin ti meg ne ve zé se, alat ta az ado má nyo -
zás éve található.
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A zász ló szé le it – mind két ol da lon – vál ta koz va, 4 cen ti -
mé ter szé les pi ros és zöld ékek bõl álló nem ze ti szí nû pár -
tázat ve szi kö rül. A zász ló nak a rúd hoz nem il lesz ke dõ,
há rom sza bad szé lén 5 mil li mé ter szé les nem ze ti szí nû se -
lyem zsi nór ból ké szült sze gés van, két sza bad csú csán
10-10 cen ti mé te res nem ze ti szí nû se lyem bojt tal.

2. A zász ló csúcs: 23 cen ti mé ter hosszú, sti li zált le vél
for má jú ho mok fú vott sár ga réz, mind két ol da lán a Ma gyar
Köz tár sa ság pajzs tar tók nél kü li, ba rokk for má jú, ön tött
bronz cí me ré vel.

3. A zász ló rúd: 240 cen ti mé ter hosszú, hen ger ala kú,
skar lát szí nû re lak ko zott, alsó har ma dá nál szét csa var ha tó
rúd.

2. számú melléklet
a 24/2006. (X. 5.) IRM rendelethez

A zászlószalagok

1. Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter sza lag ja:
16 cen ti mé ter szé les fe hér sza tén sza lag, kö ze pén 20–25
cen ti mé te res cso kor ba köt ve, két ága 100-100 cen ti mé ter
hosszú sá gú, vé gén 10-10 cen ti mé ter arany rojt. A sza lag
ágai arannyal hím zet tek, elsõ ágán „MAGYAR KÖZ -
TÁRSASÁG”, a má so dik ágon pe dig „IGAZSÁG ÜGYI
ÉS RENDÉSZETI MINISZTER” fel irat ta lál ha tó. A be tûk 
mé re te 5 cen ti mé ter ma gas sá gú, a hím zés leg vas ta gabb ré -
sze 0,5 cen ti mé ter. A sza lag írott ol da lán 2 cen ti mé ter szé -
les pi ros és zöld ékek bõl álló párt ázat fut kör be.

2. Az or szá gos pa rancs nok sza lag ja: 14 cen ti mé ter szé -
les lila sza tén sza lag, kö ze pén 10–15 cen ti mé te res cso kor -
ba köt ve, két ága 90-90 cen ti mé ter hosszú sá gú, vé gén
8-8 cen ti mé ter ezüst rojt. A sza lag ágai ezüst tel hím zet tek,
elsõ ágán „BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS”, a má so dik
ágon pe dig „ORSZÁGOS PARANCSNOK” fel irat ta lál -
ha tó. A be tûk mé re te 4 cen ti mé ter ma gas sá gú, a hím zés
leg vas ta gabb ré sze 0,5 cen ti mé ter. A sza lag írott ol da lán
2 cen ti mé ter szé les pi ros, fe hér és zöld ékek bõl álló párt -
ázat fut kör be.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
25/2006. (X. 5.) IRM

rendelete

a Szombathelyi Határõr Igazgatóság, a Nagykanizsai
Határõr Igazgatóság és a Balassagyarmati Határõr
Igazgatóság költségvetési szervek megszüntetésérõl

A ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi
XXXII. tör vény 24.  § (3) be kez dés e) pont já ban fog lalt fel -

ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egye tér tésbe n –, 
te kin tet tel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény (a továb biak ban: Áht.) 91/A.  §-ának (3) be kez dé -
sé re, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó sá got, a Nagy ka ni -
zsai Ha tár õr Igaz ga tó sá got és a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr
Igaz ga tó sá got az Áht. 90.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján
2006. de cem ber 31-i hatállyal megszüntetem.

(2) A meg szû nõ
a) Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság
szék he lye: 9700 Szom bat hely, Söp tei út kül sõ
fel ügye le ti szer ve: Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té -

ri um, 1055 Bu da pest V., Kos suth tér 4.
meg szün te tõ szer ve: Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -

té ri um, 1055 Bu da pest V., Kos suth tér 4.

b) Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság
szék he lye: 8800 Nagy ka ni zsa, Er dész út 26.
fel ügye le ti szer ve: Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té -

ri um, 1055 Bu da pest V., Kos suth tér 4.
meg szün te tõ szer ve: Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -

té ri um, 1055 Bu da pest V., Kos suth tér 4.

c) Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság
szék he lye: 2660 Ba las sa gyar mat, Ady End re út 2.
fel ügye le ti szer ve: Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té -

ri um, 1055 Bu da pest V., Kos suth tér 4.
meg szün te tõ szer ve: Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -

té ri um, 1055 Bu da pest V., Kos suth tér 4.

2.  §

(1) A meg szün te tett ha tár õr igaz ga tó sá gok alapfelada -
tait – a ha tó sá gi fel ada to kat is be le ért ve – 2007. ja nu ár
1-jé tõl, kü lön jog sza bály ban fog lal tak szerint,
jogutódként:

a) a Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben a
Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság (9026 Gyõr, Szö vet ség
utca 17.),

b) a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben
a Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság (9026 Gyõr, Szö vet ség
utca 17.) és a Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó ság (7600 Pécs,
Athinay út 7.),

c) a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben
a Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó ság (3501 Mis kolc, Sze les
utca 73.) és a Bu da pes ti Ha tár õr Igaz ga tó ság (Bu da pest,
Fe ri he gyi Nem zet kö zi Re pü lõ tér, 1675 Bu da pest, Pf. 10)
látja el.

(2) A meg szün te tett ha tár õr igaz ga tó sá gok alap fel ada ti,
il let ve ha tó sá gi fel ada tai el lá tá sá nak fo lya ma tos
biztosítása érdekében
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a) a Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság alá ren delt sé gé -
ben mû kö dõ ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek, bûn ügyi és
fel de rí tõ szol gá la tok, ha tár va dász szá zad, be ve té si al osz -
tály és ide gen ren dé sze ti köz pont a Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga -
tó ság alá ren delt sé gé ben mû kö dik to vább;

b) a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság alá ren delt sé gé -
ben mû kö dõ ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek, bûn ügyi és
fel de rí tõ szol gá la tok, be ve té si al osz tály, ha tár va dász szá -
zad kö zül

ba) a Zala me gye te rü le tén lévõ ha tár ren dé sze ti ki ren -
delt sé gek, a bûn ügyi és fel de rí tõ szol gá la tok, a Be ve té si
Al osz tály és a Le te nyei Ha tár va dász Szá zad a Gyõ ri Ha -
tár õr Igaz ga tó ság,

bc) a So mogy me gye te rü le tén lévõ ha tár ren dé sze ti ki -
ren delt sé gek, a Nagy ka ni zsai Ha tár va dász Szá zad a Pé csi
Ha tár õr Igaz ga tó ság alá ren delt sé gé ben mûködik to vább;

c) a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság alá ren delt sé -
gé ben mû kö dõ ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek, bûn ügyi és
fel de rí tõ szol gá la tok, be ve té si al osz tály, ha tár va dász szá -
zad kö zül

ca) a Nóg rád me gye te rü le tén lévõ ha tár ren dé sze ti ki -
ren delt sé gek, a So mos kõ új fa lui Mû ve le ti Szol gá lat, a Ba -
las sa gyar ma ti Bûn ügyi és Fel de rí tõ Szol gá lat, a Be ve té si
Al osz tály, va la mint a ha tár va dász szá zad a Mis kol ci Ha -
tár õr Igaz ga tó ság,

cb) a Pest me gye te rü le tén ta lál ha tó ha tár ren dé sze ti ki -
ren delt ség a Bu da pes ti Ha tár õr Igaz ga tó ság 

alá ren delt sé gé ben mû kö dik to vább.

3.  §

Az e ren de let sze rin ti szer ve ze ti mó do sí tás sal össze füg -
gõ mun kál ta tói in téz ke dé sek meghozatalánál:

a) az érin tett ha tár õr igaz ga tó sá gok ál lo má nyá ba tar to -
zó hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban ál lók jog ál lá sa te kin te -
té ben a szer ve ze ti mó do sí tás nem mi nõ sül át szer ve zés nek,
ha az a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továbbiak ban: Hszt.) 2.  §-ának t) pont já ra fi gye lem mel
nem érin ti a be osz tá sa sze rin ti szer ve ze ti elem nek (al egy -
sé gé nek), il let ve a be osz tá sá nak szer ve ze ti szint sze rin ti
be so ro lá sát, vagy a be osz tá sa ele mei (mun ka kör tar tal ma,
szol gá lat tel je sí tés he lye, be osz tá si ka te gó ri á ja, rend sze re -
sí tett rend fo ko za ta) nem vál toz nak;

b) a meg szû nõ ha tár õr igaz ga tó ság ál lo má nyá ból az
érin tett hi va tá sos ál lo mány út a Hszt. 47.  §-ának (1) be kez -
dé se alap ján be osz tá sa, be so ro lá sa és szol gá lat tel je sí tés
he lye vál to zat la nul ha gyá sa mel lett, a szol gá lat ér de ké ben
– be le egye zé se nél kül – át kell he lyez ni jog utód ha tár õr
igaz ga tó ság ál lo má nyá ba;

c) aki nek a szol gá la ti be osz tá sa a Hszt. 2.  §-ának
t) pont ja sze rint meg szû nik vagy tar tal má ban mó do sul, és
a fel aján lott új szol gá la ti be osz tást nem fo gad ja el, a Hszt.
56.  § (3) be kez dé se alap ján in téz ked ni kell a szol gá la ti vi -
szo nya meg szün te té sé rõl;

d) a meg szün te tés re ke rü lõ ha tár õr igaz ga tó sá gok köz -
al kal ma zot ti ál lo má nyá ba tar to zók te kin te té ben a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
(a továb biak ban: Kjt.) 24.  §-ának (2) be kez dé sé re te kin tet -
tel a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény 85/A.  §-a alap ján, a mun kál ta tói jog utód lás sza bá lyai 
sze rint kell el jár ni, vagy a Kjt. 30.  §-a (1) be kez désének
b) pont ja alap ján a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt meg kell
szün tet ni;

e) a meg szün te tés re ke rü lõ ha tár õr igaz ga tó sá gok köz -
tiszt vi se lõi ál lo má nya te kin te té ben, a köz tiszt vi se lõk jog -
ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban:
Ktv.) 14.  §-a (1) be kez désének c) pont ja alap ján mun kál ta -
tói szerv sze mé lyé ben be kö vet ke zett jog utód lás cí mén kell 
a ki ne ve zést mó do sí ta ni, vagy a Ktv. 17.  §-a (1) be kez -
désének c) pont ja alap ján a köz szol gá la ti jog vi szonyt
megszün tetni;

f) a meg szün te tés re ke rü lõ ha tár õr igaz ga tó sá gok fel -
men té sü ket töl tõ, to váb bá a már fo gya ték ban levõ volt hi -
va tá sos, köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti ál lo má nyá nak
fog lal koz ta tá si jog vi szo nyá ból szár ma zó mun kál ta tót
meg il le tõ jo gok és ter he lõ kö te le zett sé gek te kin te té ben

fa) a Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja a
Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság,

fb) a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja a
Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság,

fc) a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja a
Mis kol ci Ha tár õr Igazgatóság.

4.  §

(1) A meg szün te tett ha tár õr igaz ga tó sá gok ke ze lé sé ben
lévõ in gat lan va gyon tekintetében

a) a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság Zala me gye te -
rü le tén ta lál ha tó in gat lan va gyo ná nak jog utód ja a Gyõ ri
Ha tár õr Igaz ga tó ság, So mogy me gye te rü le tén ta lál ha tó
in gat lan va gyo ná nak jog utód ja a Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó -
ság (7600 Pécs, At hi nay út 7.),

b) a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság Nóg rád me -
gye te rü le tén ta lál ha tó in gat lan va gyo ná nak jog utód ja a
Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó ság, Pest me gye te rü le tén ta lál -
ha tó in gat lan va gyo ná nak jog utód ja a Bu da pes ti Ha tár õr
Igaz ga tó ság (Bu da pest, Fe ri he gyi Nem zet kö zi Re pü lõ tér,
1675 Bu da pest, Pf. 10).

(2) A meg szün te tett ha tár õr igaz ga tó sá gok alapfelada -
tainak és ha tó sá gi fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges in gó
va gyon, va gyo ni ér té kû jog és kö te le zett ség te kin te té ben

a) a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja, fi -
gye lem mel a 2.  § (2) be kez dé sé re a Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga -
tó ság, il let ve a Pé csi Határõr Igazgatóság,

b) a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja, fi -
gye lem mel a 2.  § (2) be kez dé sé re a Mis kol ci Ha tár õr Igaz -
ga tó ság, il let ve a Bu da pes ti Határõr Igazgatóság.

(3) A Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság Pest me gye
te rü le tén fek võ in gat la na i hoz kö tõ dõ la kás gaz dál ko dá si
jog kör vo nat ko zá sá ban a jog utód a Ha tár õr ség Or szá gos
Pa rancs nok sá ga.
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(4) A meg szün te tett ha tár õr igaz ga tó sá gok va gyo na, va -
la mint va gyo ni jo gai és kö te le zett sé gei te kin te té ben – a
2.  § (2) be kez dés ben, a 3., 5.  §-ok ban, va la mint e § (1), (2),
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el té rés sel – jog utód ként:

a) a Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben a
Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság (9026 Gyõr, Szö vet ség utca
17.),

b) a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben a
Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság (9026 Gyõr, Szö vet ség
utca 17.),

c) a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben
a Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó ság (3501 Mis kolc, Szeles
utca 73.).

5.  §

(1) A meg szün te tett ha tár õr igaz ga tó sá gok irat anya gá -
nak el he lye zé sé rõl és õr zé sé rõl – a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott el té rés sel – a jog utód ha tár õr igaz ga tó ság gon -
dos ko dik.

(2) A meg szün te tett ha tár õr igaz ga tó sá gok alapfelada -
tainak és ha tó sá gi fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges irat -
anyag el he lye zé sé rõl és õr zé sé rõl

a) a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság irat anya ga te -
kin te té ben fi gye lem mel a 2.  § (2) be kez dé sé re a Gyõ ri Ha -
tár õr Igaz ga tó ság, il let ve a Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó ság,

b) a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság irat anya ga
te kin te té ben fi gye lem mel a 2.  § (2) be kez dé sé re a Mis kol -
ci Ha tár õr Igaz ga tó ság, il let ve a Bu da pes ti Ha tár õr Igaz ga -
tó ság 
gon dos ko dik.

6.  §

A Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si
szer vek gaz dál ko dá si jog kör sze rin ti be so ro lá sá ról, egyes
költ ség ve té si szer vek kö zép irá nyí tó szerv ként tör té nõ el is -
me ré sé rõl, a gaz dál ko dá si jo go sít vá nyok meg osz tá si rend -
jé rõl  szóló 23/2002. (IX. 10.) BM ren de let mel lék le te
V. pontjának b), c) és i) alpontja hatályát veszti.

7.  §

A Ha tár õr ség Szol gá la ti Sza bály za tá ról  szóló 40/2001.
(XII. 23.) BM ren de let mel lék le te he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

8.  §

A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek és az
ön kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban 
álló tag ja i val kap cso la tos mun kál ta tói jog kö rök sza bá lyo -
zá sá ról, va la mint e szer vek nél rend sze re sí tett hi va tá sos

be osz tá sok meg ha tá ro zá sá ról  szóló 11/1997. (II. 18.) BM
ren de let 1. szá mú mel lék let I. rész A. pont és II. rész
A. pont Ha tár õr ség cím szó alat ti ré szei e ren de let 2. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul nak.

9.  §

(1) E ren de let – a 6– 8.  § ki vé te lé vel – a ki hir de té sét kö -
ve tõ napon lép hatályba.

(2) E ren de let 6–8.  §-a 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let 2007. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

1. számú melléklet
a 25/2006. (X. 5.) IRM rendelethez

[Melléklet 
a 40/2001. (XII. 23.) BM rendelethez]

A Határõrség Szolgálati Szabályzat 4.  §-ának
(1) bekezdése szerinti jogi személyek megnevezése 

és székhelye

1. Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga
  1021 Bu da pest II., La banc utca 57.

2. Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság
  9026 Gyõr, Szö vet ség utca 17.

3. Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó ság
  7600 Pécs, At hi nay út 7.

4. Kis kun ha la si Ha tár õr Igaz ga tó ság
  6400 Kis kun ha las, Ke ce li út 2.

5. Oros há zi Ha tár õr Igaz ga tó ság
  5900 Oros há za, Gyo pá ro si út 1.

6. Nyír bá to ri Ha tár õr Igaz ga tó ság
  4300 Nyír bá tor, Bocs kai utca 2–4.

7. Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó ság
  3501 Mis kolc, Sze les utca 73.

8. Bu da pes ti Ha tár õr Igaz ga tó ság
  Bu da pest, Fe ri he gyi Nem zet kö zi Re pü lõ tér, 
  1675 Bu da pest, Pf. 10.

2. számú melléklet
a 25/2006. (X. 5.) IRM rendelethez

1. A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek és
az ön kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos szol gá la ti vi szony -
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ban álló tag ja i val kap cso la tos mun kál ta tói jog kö rök sza bá -
lyo zá sá ról, va la mint e szer vek nél rend sze re sí tett hi va tá sos 
be osz tá sok meg ha tá ro zá sá ról  szóló 11/1997. (II. 18.) BM
ren de let 1. szá mú mel lék let I. rész A. pont Ha tár õr ség cím -
szó alat ti rész he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha tár õr ség]
– Köz pon ti szer vek (HOP):

= or szá gos pa rancs nok 1
= or szá gos pa rancs nok-he lyet tes (ren dé -

sze ti fõ igaz ga tó)
1

= or szá gos pa rancs nok-he lyet tes (gaz da -
sá gi fõ igaz ga tó)

1

= ki emelt fõ ta nács adó (or szá gos parancs -
noki)

1

– Te rü le ti szer vek:
= igaz ga tó (gyõ ri, pé csi, kis kun ha la si,

oros há zi, nyír bá to ri, mis kol ci, bu da pes -
ti ha tár õr igaz ga tó ság)

7

Össze sen: 11

2. A 11/1997. (II. 18.) BM ren de let 1. szá mú mel lék let
II. rész A. pont Ha tár õr ség cím szó alat ti rész he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha tár õr ség]
– Köz pon ti szer vek (HOP):

= ren dé sze ti fõ igaz ga tó-he lyet tes 
(ha tár ren dé sze ti fõ osz tály ve ze tõ)

1

= gaz da sá gi fõ igaz ga tó-he lyet tes 
(mû sza ki fõ osz tály ve ze tõ)

1

= fõ osz tály ve ze tõ 15
= szó vi võ 1
= ve ze tõ ok ta tó (fel sõ ok ta tá si) 4

– Te rü le ti szer vek:
= igaz ga tó-he lyet tes (ren dé sze ti) 7
= igaz ga tó-he lyet tes (gaz da sá gi) 7

Össze sen: 36

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
26/2006. (X. 5.) IRM

rendelete

a Határõrség határrendészeti szerveinek és nyomozó
hatóságainak ille té kességi területérõl

A ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi
XXXII. tör vény 83.  §-a (4) be kez désének b) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

(1) A Ha tár õr ség he lyi ha tár ren dé sze ti szer vei a ha tár -
ren dé sze ti ki ren delt sé gek, te rü le ti ha tár ren dé sze ti szer vei

a ha tár õr igaz ga tó sá gok ha tár ren dé sze ti osz tá lyai, köz pon -
ti ha tár ren dé sze ti szer ve a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs -
nok ság Ha tár ren dé sze ti Fõ osz tá lya.

(2) A Ha tár õr ség ide gen ren dé sze ti szer ve it és nyo mo zó
ha tó sá ga it kü lön jog sza bály állapítja meg.

2.  §

A ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek ille té kességi te rü le te
az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt te le pü lé sek köz igaz ga -
tá si te rü le té re, ha tár át ke lõ he lyek, re pü lõt erek, ki kö tõk (ki -
kö tõ he lyek), vas út ál lo má sok és pá lya ud va rok te rü le té re,
va la mint a me net köz be ni el len õr zés re ki je lölt vas út vo na -
lak ra és vízi utak ra ter jed ki.

3.  §

Ide ig le nes ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sá nak en ge dé lye -
zé se ese tén a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga ha tá -
roz za meg azt a ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé get, amely nek
ille té kességébe tar to zik az ide ig le ne sen meg nyi tott ha tár -
át ke lõ hely.

4.  §

A ha tár õr igaz ga tó sá gok ille té kességi te rü le te az igaz -
ga tó sá gok alá ren delt sé gé be tar to zó ha tár ren dé sze ti ki ren -
delt sé gek ille té kességi te rü le té re, va la mint a 2. szá mú mel -
lék let ben fel so rolt me gyék és ha tár te rü le ten kí vü li te le pü -
lé sek köz igaz ga tá si te rü le té re terjed ki.

5.  §

A ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé get a „Ha tár ren dé sze ti Ki -
ren delt ség” ki fe je zés után a szék hely te le pü lés ne vé nek
fel tün te té sé vel kell megjelölni.

6.  §

(1) E ren de let 2007. ja nu ár 1-jén 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 a Ha tár õr ség ha tár ren dé sze ti szer ve i nek és nyo mo -
zó ha tó sá ga i nak ille té kességi te rü le té rõl  szóló 18/2004.
(VI. 1.) BM ren de let, va la mint a Ha tár õr ség ha tár ren dé -
sze ti szer ve i nek és nyo mo zó ha tó sá ga i nak ille té kességi te -
rü le té rõl  szóló 18/2004. (VI. 1.) BM ren de let és a köz úti
köz le ke dé si igaz ga tá si fel ada tok ról, a köz úti köz le ke dé si
ok má nyok ki adá sá ról és vissza vo ná sá ról  szóló 35/2000.
(XI. 30.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 53/2004.
(IX. 15.) BM ren de let 1.  §-a.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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1. számú melléklet
a 26/2006. (X. 5.) IRM rendelethez

A határrendészeti kirendeltségek ille té kességi
területéhez tartozó települések, határátkelõhelyek,

repülõterek, kikötõk (kikötõhelyek), vasútállomások,
pályaudvarok, menet közbeni ellenõrzésre kijelölt

vasútvonalak és vízi utak

1. Gyõri Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Esz ter gom

Ba jót
Csol nok
Do rog
Dö mös
Esz ter gom
Kesz tölc
Lá bat lan
Mo gyo rós bá nya
Nagy sáp
Nyer ges új fa lu
Pi lis ma rót
Sá ri sáp
Süt tõ
Tát
To kod

Esz ter gom–Stu ro vó (Pár kány) köz úti ha tár át ke lõ hely
szlo vák területen
Esz ter gom–Bu da pest Nem zet kö zi Ha jó ál lo más vízi út

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Ko má rom

Ács
Al más fü zi tõ
Bá bol na
Baj
Bana
Du na al más
Du na szent mik lós
Ki sig mánd
Kocs
Ko má rom
Mo csa
Na szály
Nesz mély
Szo mód
Tar dos
Tata

Ko má rom–Ko mar no (Rév ko má rom) köz úti ha tár át ke lõ -
hely szlo vák területen
Ko má rom vas úti ha tár át ke lõ hely
Ko má rom–Ko mar no (Rév ko má rom)–Nit ra (Nyit ra)–Bra -
tis la va (Po zsony) vasútvonal

Ko má rom–Ko mar no (Rév ko má rom)–Bra tis la va (Po -
zsony) vas út vo nal
Ko má rom ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely
Ko má rom–Bu da pest Nem zet kö zi Ha jó ál lo más vízi út

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Gyõr

Abda
Ás vány rá ró
Bezi
Bõny
Börcs
Du na szeg
Du na szent pál
Ene se
Gö nyû
Gyõr
Gyõr la da mér
Gyõr sö vény há za
Gyõ rúj fa lu
Gyõr zá moly
Hé der vár
Ik rény
Kis bajcs
Kun szi get
Li pót
Me csér
Mo son szent mik lós
Nagy bajcs
Nagy szent já nos
Öt te vény
Rá ba pa to na
Vá mos sza ba di
Vé nek

Gyõr–Vá mos sza ba di köz úti ha tár át ke lõ hely
Gyõr–Vá mos sza ba di vas úti ha tár át ke lõ hely
He gyes ha lom vas úti ha tár át ke lõ hely
He gyes ha lom vas út ál lo más
Gyõr–He gyes ha lom–Bruck an der Le it ha vas út vo nal
Gyõr–Gö nyû ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Rajka

Be ze nye
Du na ki li ti
Fe ke te er dõ
Raj ka

Raj ka–Cu no vo (Du na csúny) K-I. köz úti ha tár át ke lõ hely
ma gyar és szlo vák területen
Raj ka K-II. köz úti ha tár át ke lõ hely
Raj ka vas úti ha tár át ke lõ hely
Gyõr–Raj ka–Ru sov ce (Orosz vár)–Bra tis la va (Po zsony)
vas út vo nal
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Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség He gyes ha lom

Acsa lag
Bar bacs
Bõ sár kány
Ca kó há za
Csor na
Dar nó zse li
Dõr
Du na re me te
Du na szi get
Fa rád
Fe hér tó
Ha lá szi
He gyes ha lom
Já nos som or ja
Kim le
Kis bo dak
Kóny
Lé bény
Le vél
Mag ló ca
Má ri a kál nok
Mar ko ta bö dö ge
Mo son ma gya ró vár
Mo son szol nok
Püs ki
Rá ba ta má si
Tár nok ré ti
Új ró na fõ
Vár ba log

He gyes ha lom K-I. köz úti ha tár át ke lõ hely
He gyes ha lom K-II. köz úti ha tár át ke lõ hely
He gyes ha lom–Nic kels dorf (Mik lós fal va) K-III. köz úti ha -
tár át ke lõ hely oszt rák területen
Já nos som or ja köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Fertõd

Agya gosszer gény
Ba bót
Fer tõd
Fer tõ end réd
Fer tõ szent mik lós
Ka pu vár
Osli
Pe tõ há za
Sar ród
Szár föld
Vesz kény
Vit nyéd

Fer tõd köz úti ha tár át ke lõ hely
Fer tõ szent mik lós–Pam ha gen (Po mogy) vas úti ha tár át ke -
lõ hely oszt rák területen
Fer tõ szent mik lós–Pam ha gen (Po mogy) vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Sop ron

Ág fal va
Fer tõ rá kos
Sop ron

Sop ron köz úti ha tár át ke lõ hely
Fer tõ rá kos–Mör bisch köz úti ha tár át ke lõ hely oszt rák
területen
Fer tõ rá kos ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely
Sop ron (GYSEV, RO-LA) vas úti ha tár át ke lõ hely
Sop ron–Lo i pers bach (Lé pés fal va)–Schat ten dorf (Som fal -
va) vas út vo nal
Sop ron–Bahm gar ten–Schat ten dorf (Som fal va) vas út vo nal
Sop ron–De utschk re utz (Sop ron ke resz túr) vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Kóp há za

Eber gõc
Egy há zas fa lu
Fer tõ boz
Fer tõ ho mok
Fer tõ szép lak
Gya ló ka
Har ka
Hegy kõ
Hi deg ség
Kóp há za
Lövõ
Nagy cenk
Nagy lózs
Ne mes kér
Pe resz teg
Pinnye
Rép ce vis
Röj tök mu zsaj
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Sza kony
Und
Völ csej
Zsi ra

Kóp há za köz úti ha tár át ke lõ hely
Zsi ra–Lutz manns burg köz úti ha tár át ke lõ hely oszt rák te rü -
le ten

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Kõ szeg

Bo zsok
Cák
Gyön gyös fa lu
Hor vát zsi dány
Kis zsi dány
Kõ szeg
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg szer da hely
Lu kács há za
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Ne mes csó
Ól mod
Pe resz nye
Pusz ta csó
Ve lem

Kõ szeg köz úti ha tár át ke lõ hely
Bo zsok köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Szom bat hely

Ba lo gu nyom
Bu csu
Doz mat
Fel sõ csa tár
Gen csa pá ti
Hor vát lö võ
Ják
Ki su nyom
Ná rai
Nar da
Pe re nye
Por nó apá ti
Sé
Szent pé ter fa
Szom bat hely
To rony
Vas ke resz tes

Bu csu köz úti ha tár át ke lõ hely
Szent pé ter fa köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Kör mend

Csá kány do rosz ló
Da ra bos hegy
Egy há zas rá dóc
Ha logy
Ha rasz ti fa lu
Ke mes ta ród fa
Kör mend
Ma gyar nád al ja
Ma gyar sze csõd
Ná dasd
Nagy köl ked
Pin ka mind szent
Rá dóc köl ked
Va sal ja

Pin ka mind szent–He i li genb runn köz úti ha tár át ke lõ hely
oszt rák területen

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Szent gott hárd

Al só szöl nök
Apá tist ván fal va
Csö röt nek
Fel sõ szöl nök
Gasz tony

Két völgy
Ma gyar lak
Ne mes med ves
Or fa lu
Rá ba gyar mat
Rá tót
Rö nök
Sza kony fa lu
Szent gott hárd
Vas szent mi hály

Rá ba fü zes köz úti ha tár át ke lõ hely
Két völgy köz úti ha tár át ke lõ hely
Fel sõ szöl nök köz úti ha tár át ke lõ hely
Szent gott hárd Ipa ri Park köz úti ha tár át ke lõ hely
Szent gott hárd vas úti ha tár át ke lõ hely
Szent gott hárd–Jen ners dorf (Ja na fal va) vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Õri szent pé ter

Ba ján se nye
Fel sõ ma rác
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Is pánk
Ivánc
Ker ca szo mor
Ker kás ká pol na
Kis rá kos
Kon dor fa
Ma gyar szom bat fa
Nagy rá kos
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Pan kasz
Szak nyér
Sza la fõ
Szat ta
Szõ ce
Ve le mér
Vi szák

Ba ján se nye köz úti ha tár át ke lõ hely
Ma gyar szom bat fa köz úti ha tár át ke lõ hely
Ba ján se nye–Ho dos vas úti ha tár át ke lõ hely szlo vén
területen
Za la lö võ vas út ál lo más
Za la lö võ–Ho dos–Murs ka So bo ta (Mu ra szom bat) vas út -
vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Rédics

Al só szen ter zsé bet
Bag lad
Bár szent mi hály fa
Bel sõ sárd
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Bö de há za
Cser ta la kos
Cseszt reg
Csö mö dér
Csör nye föld
Dob ri
Dö me föl de
Fel sõ szen ter zsé bet
Gá bor ján há za
Gosz to la
Her nyék
Ik lód bör dõ ce
Ká lóc fa
Ká nya vár
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker ka szent ki rály
Ker ka tes kánd
Kis cse hi
Koz ma domb ja
Kül sõ sárd
Lasz to nya
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len ti
Len ti ká pol na
Len ti szom bat hely
Lis pe szen ta dor ján
Lo vá szi
Ma gyar föld
Ma róc
Má rok föld
Ne mes nép
Nova
Páka
Pór szom bat
Ra mo csa
Ré dics
Resz nek
Szé csi szi get
Szent györgy völgy
Szent mar git fal va
Szi jár tó há za
Szil vágy
Tor ma föl de
Tor nyi szent mik lós
Za la bak sa
Za la lö võ
Za la szom bat fa

Ré dics köz úti ha tár át ke lõ hely
Ne mes nép köz úti ha tár át ke lõ hely
Tor nyi szent mik lós köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Le te nye

Bá nok szent györgy
Bá za ke rettye
Be cse hely
Be lez na
Bors fa
Esz te reg nye
Fi tye ház
Kis tol mács
Le te nye
Li szó
Mol ná ri
Mu ra ke resz túr
Mu ra rát ka
Mu ra sze me nye
Nagy ka ni zsa
Ne mes pát ró
Pet ri ven te
Ri gyác
Sem jén há za
Sor más
Surd
Sze pet nek
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Val ko nya
Vár föl de
Zajk

Le te nye köz úti ha tár át ke lõ hely
Mu ra ke resz túr vas úti ha tár át ke lõ hely
Bu da pest–Mu ra ke resz túr–Ko to ri ba (Ko tor) vas út vo nal

2. Pécsi Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Zákány

Csur gó
Csur gó nagy mar ton
Gyé ké nyes
Õr ti los
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
So mogy bük kösd
Zá kány
Zá kány fa lu

Gyé ké nyes vas úti ha tár át ke lõ hely
Bu da pest–Gyé ké nyes–Kop riv ni ca (Kap ron ca) vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bolhó

Ba bó csa
Bak há za
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Bé la vár
Ber zen ce
Bol hó
Há rom fa
He resz nye
Nagy atád
Ri nya új nép
So mogy ud var hely
Szen ta
Ta rany
Víz vár

Ber zen ce köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Barcs

Barcs
Cso ko nya vi son ta
Da rány
Drá va gár dony
Drá va ta má si
Ist ván di
Kas té lyos dom bó
Kom lósd
La kó csa
Pé ter hi da
Po tony
Ri nya új lak
So mo gya racs
Szent bor bás
Szu lok
Tót új fa lu

Barcs köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Sellye

Ad or jás
Ba ra nya hid vég
Bog dá sa
Csá nyosz ró
Drá va fok
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá vasz tá ra
End rõc
Fel sõ szent már ton
Gyön gyös mel lék
Hi rics
Ká kics
Kem se
Két új fa lu
Kis szent már ton
Kó rós
Lú zsok
Mar kóc
Ma ró csa
Nagy csány

Pis kó
Sá mod
Sellye
Só sver ti ke
Szö rény
Tek la fa lu
Vajsz ló
Vej ti
Zá dor
Za lá ta

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Drá va sza bolcs

Al só szent már ton
Cún
Di ós visz ló
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Egy há zas ha rasz ti
Gor di sa
Har kány
Ipacs fa
Ké mes
Ko vács hi da
Már fa
Matty
Rád fal va
Sik lós
Sza por ca
Té sen fa

Drá va sza bolcs köz úti ha tár át ke lõ hely
Drá va sza bolcs ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Be re mend

Be re mend
Ká sád
Kis har sány
Kis ta pol ca
Nagy har sány
Nagy tót fa lu
Old
Sik lós nagy fa lu
Vil lány kö vesd

Be re mend köz úti ha tár át ke lõ hely
Ma gyar bóly vas úti ha tár át ke lõ hely
Ma gyar bóly–Beli Mo nas tír (Pél mo nos tor) vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Iván dár da

Be ze dek
Il locs ka
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Iván dár da
Kis lip pó
La pán csa
Lip pó
Ma gyar bóly
Majs
Má rok
Sá rok
Töt tös
Vil lány

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Mohács

Köl ked
Mo hács
Nagy nyá rád
Sá tor hely
Ud var

Ud var köz úti ha tár át ke lõ hely
Mo hács ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely
Mo hács–Bu da pest Nem zet kö zi Ha jó ál lo más vízi út

3. Kiskunhalasi Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Her ceg szán tó

Bácsszent györgy
Bát mo nos tor
Csá tal ja
Dá vod
Du na fal va
Gara
Her ceg szán tó
Ho mo rúd
Nagy ba racs ka
Vas kút

Her ceg szán tó köz úti ha tár át ke lõ hely
Baja Ro-Ro ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bács bo kod

Bács bo kod
Bács bor sód
Katy már

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bá csal más

Bá csal más
Bácsszõ lõs
Csi ké ria
Kun ba ja
Ma da ras
Mát étel ke
Mély kút
Ta ta há za

Bá csal más köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Kel ebia

Ba lo ta szál lás
Kel ebia
Kis szál lás
Tom pa

Tom pa köz úti ha tár át ke lõ hely
Kel ebia vas úti ha tár át ke lõ hely
Bu da pest–Kel ebia–Su bo ti ca (Sza bad ka) vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Szeged

Ásott ha lom
Do ma szék
Mó ra ha lom
Öt tö mös
Rösz ke
Ru zsa
Sze ged
Ti sza szi get
Új szen ti ván
Zá kány szék

Sze ged (Rösz ke) köz úti ha tár át ke lõ hely
Ti sza szi get köz úti ha tár át ke lõ hely
Sze ged (Rösz ke) vas úti ha tár át ke lõ hely
Sze ged–Rösz ke–Hor gos (Hor gos) vas út vo nal
Sze ged ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely
Sze ged vas út ál lo más

4. Orosházi Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Ki szom bor

Deszk
Fe renc szál lás
Ki szom bor
Klá ra fal va
Kü bek há za

Ki szom bor köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Nagy lak

Amb róz fal va
Apát fal va
Csa ná dal ber ti
Csa nád pa lo ta
Ki rály he gyes
Kö vegy
Ma gyar csa nád
Makó
Ma ros le le
Nagy ér
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Nagy lak
Pit va ros

Nagy lak köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bat to nya

Bat to nya
Domb egy ház
Kis domb egy ház
Kun ágo ta
Ma gyar bán he gyes
Ma gyar domb egy ház
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Tót kom lós
Vég egy há za

Bat to nya köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Lõ kös há za

Al más ka ma rás
Domb ira tos
Elek
Két egy há za
Ke ver mes
Lõ kös há za
Med gye segy há za
Nagy ka ma rás
Pusz ta ott la ka
Sza bad kí gyós

Lõ kös há za vas úti ha tár át ke lõ hely
Bu da pest–Lõ kös há za–Cur ti ci (Kür tös) vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Gyula

Do boz
Gyu la

Gyu la köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Köt egyán

Köt egyán
Méh ke rék
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Új sza lon ta

Méh ke rék köz úti ha tár át ke lõ hely
Köt egyán vas úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bi ha rug ra

Bi ha rug ra
Geszt
Kö rös nagy har sány
Me zõ gyán

Okány
Zsa dány

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bi har ke resz tes

Ár tánd
Bedõ
Be rek bö ször mény
Bi har ke resz tes
Bojt
Gá bor ján
Hen ci da
Ko má di
Kö rös sza káll
Kör összeg apá ti
Ma gyar ho mo rog
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Nagy ke re ki
Told
Ván csod

Ár tánd köz úti ha tár át ke lõ hely
Bi har ke resz tes vas úti ha tár át ke lõ hely
Püs pök la dány vas út ál lo más
Püs pök la dány–Bi har ke resz tes vas út vo nal

5. Nyírbátori Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Lé ta vér tes

Ál mosd
Esz tár
Hosszú pá lyi
Kis mar ja
Ko kad
Lé ta vér tes
Mo nos tor pá lyi
Po csaj
Új lé ta

Lé ta vér tes köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Nyír áb rány

Ba ga mér
Fü löp
Nyí ra csád
Nyír adony
Nyír áb rány
Nyír már ton fal va
Vá mos pércs

Nyír áb rány köz úti ha tár át ke lõ hely
Nyír áb rány vas úti ha tár át ke lõ hely
Deb re cen re pü lõ tér légi ha tár át ke lõ hely
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Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bá tor li get

Bá tor li get
En csencs
Mérk
Nyír bá tor
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír csá szá ri
Nyír ká ta
Nyír lu gos
Nyír meggyes
Nyír mi hály di
Nyír pi lis
Nyír vas vá ri
Öm böly
Pe nész lek
Pi ri cse
Te rem
Ti bor szál lás
Vál laj

Vál laj köz úti ha tár át ke lõ hely
Ti bor szál lás/Ág er dõ ma jor vas úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Csen ger

Cé gény dá nyád
Csász ló
Cse göld
Csen ger
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Dar nó
Fá bi án há za
Fül pös da róc
Ga csály
Gar bolc
Géb er jén
Gyõr te lek
Gyü gye
Her mán szeg
Jánk maj tis
Kis na mény
Kissze ke res
Ko csord
Kom lód tót fa lu
Má té szal ka
Méh te lek
Na gye csed
Nagy sze ke res
Nyír csa holy
Ökö ri tó fül pös
Pá tyod
Por csal ma
Rá polt
Ro zsály
Sza mo san gya los

Sza mos becs
Sza mos sá lyi
Sza mos ta tár fal va
Sza mo súj lak
Tu nyog ma tolcs
Tyu kod
Ura
Zaj ta
Zsa ro lyán

Csen ger si ma köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Kölcse

Bot pa lád
Csa holc
Fe hér gyar mat
Fü lesd
Kér sem jén
Ki sar
Kis hó dos
Kis pa lád
Köl cse
Kö mö rõ
Ma gos li get
Mánd
Mi lo ta
Náb rád
Na gyar
Nagy do bos
Nagy hó dos
Ne mes bor zo va
Olcs va a pá ti
Ópá lyi
Pa nyo la
Pe nyi ge
Son kád
Sza mos kér
Sza mosszeg
Szat már cse ke
Ti sza becs
Ti sza csé cse
Ti sza kó ród
Tisz ta be rek
Tú rist ván di
Túr ri cse
Usz ka
Vá mos oro szi

Ti sza becs köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Be reg su rány

Be reg da róc
Be reg su rány
Csa ro da
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Gu lács
He te fe jér cse
Ilk
Jánd
Má rok pa pi
Olcs va
Tá kos
Tar pa
Ti va dar
Vá sá ros na mény

Be reg su rány köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Ba ra bás

Ara nyos apá ti
Ba ra bás
Ge lé nes
Gem zse
Gyü re
Kis var sány
Ló nya
Má tyus
Nagy var sány
Ti sza a dony
Ti sza ke re cseny
Ti sza szal ka
Ti sza vid
Vá mos atya

Ba ra bás köz úti ha tár át ke lõ hely
Ló nya köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Záhony

Anarcs
Benk
Döge
Eper jes ke
Fé nyes lit ke
Gyõ röcs ke
Jéke
Kis vár da
Ko mo ró
Lö võ pet ri
Mán dok
Me zõ la dány
Nyír lö võ
Pap
Sza bolcs bá ka
Ti sza bez déd
Ti sza mo gyo rós
Ti sza szent már ton
Tor nyos pál ca
Tu zsér
Új ke néz
Zá hony
Zsurk

Zá hony köz úti ha tár át ke lõ hely
Zá hony vas úti ha tár át ke lõ hely
Eper jes ke vas úti ha tár át ke lõ hely
Deb re cen vas út ál lo más
Deb re cen–Zá hony vas út vo nal

6. Miskolci Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Semjén

Al só be rec ki
Bod rog ha lom
Ci gánd
Dá móc
Fel sõ be rec ki
Kar csa
Ka ros
Kis roz vágy
Lá ca csé ke
Nagy roz vágy
Pá cin
Rév le ány vár
Ri cse
Sem jén
Ti sza cser mely
Ti sza ka rád
Vaj dács ka
Zemp lé na gárd

Pá cin köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Sá to ral ja új hely

Al só reg mec
Bod ro go la szi
Bózs va
Fel sõ reg mec
Fil ke há za
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
György tar ló
Her ceg kút
Hol ló há za
Kis hu ta
Ko vács vá gás
Mak kos hoty ka
Mi kó há za
Nagy hu ta
Nyí ri
Pál há za
Pusz ta fa lu
Sá ra zsa dány
Sá ros pa tak
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Sá to ral ja új hely
Vá gás hu ta
Vily vi tány

Sá to ral ja új hely I. köz úti ha tár át ke lõ hely
Sá to ral ja új hely II.–Slo vens ke Nove Mes to (Szlo vák új -
hely) köz úti ha tár át ke lõ hely szlo vák területen
Sá to ral ja új hely–Slo vens ke Nove Mes to (Szlo vák új hely)
vas úti ha tár át ke lõ hely szlo vák területen

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Hi das né me ti

Aba új vár
Fáj
Fu ló kércs
Gönc
Gönc rusz ka
Her nád pet ri
Her nád szur dok
Her nád vé cse
Hi das né me ti
Ké ked
Lit ka
Pá nyok
Pusz ta rad vány
Sze me re
Tel ki bá nya
Tor nyos né me ti
Zsuj ta

Hi das né me ti (Tor nyos né me ti)–Mil host (Mig léc né me ti)
köz úti ha tár át ke lõ hely szlovák területen
Hi das né me ti vas úti ha tár át ke lõ hely
Mis kolc Ti szai pá lya ud var
Mis kolc–Hi das né me ti–Ca na (Csány)–Ko si ce (Kas sa) vas -
út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Tor na ná das ka

Becs ke há za
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Büt tös
Cse nyé te
Deb ré te
Fel sõ gagy
Gagy ven dé gi
Hid vé gar dó
Kány
Ke resz té te
Kom já ti
Krasz nok vaj da
Mar to nyi
Pam lény
Pe re cse
Sza lon na
Szász fa

Tor na ba ra kony
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Visz ló

Tor na ná das ka–Hos tov ce (Bód va ven dé gi) köz úti ha tár át -
ke lõ hely szlo vák területen

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Agg te lek

Agg te lek
Éger szög
Imo la
Jós va fõ
Kánó
Per ku pa
Ra gály
Szin
Szin pet ri
Szög li get
Szõ lõ sar dó
Te resz te nye
Tor na ká pol na
Trizs
Var bóc

Agg te lek köz úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bán ré ve

Al só szu ha
Bán ré ve
Gö mör szõ lõs
Hét
Ke le mér
Ki ráld
Put nok
Sa jó mer cse
Sa jó né me ti
Sa jó püs pö ki
Sa jó ve lezd
Se rény fal va
Szu ha fõ
Zá dor fal va

Bán ré ve–Král (Sa jó szent ki rály) köz úti ha tár át ke lõ hely
szlo vák területen
Bán ré ve vas úti ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Han gony

Arló
Bor sod ná dasd
Bor sod szent györgy
Do ma há za
Far kas lyuk
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Han gony
Jár dán há za
Kis si ká tor
Ózd

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség So mos kõ új fa lu

Bár na
Ce red
Ka zár
Mát ra sze le
Sal gó tar ján
So mos kõ új fa lu
Szi las po gony
Za bar

So mos kõ új fa lu köz úti ha tár át ke lõ hely
So mos kõ új fa lu vas úti ha tár át ke lõ hely
So mos kõ új fa lu vas út ál lo más
Hat van vas út ál lo más
Hat van–So mos kõ új fa lu–Fi la ko vo (Fü lek)–Zvo len (Zó -
lyom) vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Ipoly tar nóc

Egy há zas ger ge
Etes
Ipoly tar nóc
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Lit ke
Mi hály ger ge

Ipoly tar nóc–Ka lon da köz úti ha tár át ke lõ hely szlo vák
területen

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Szé csény

End re fal va
Hol ló kõ
Ka rancs ság
Lu dány ha lá szi
Ma gyar géc
Nagy lóc
Nóg rád me gyer
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Pi liny
Ri móc
Ság új fa lu
Szal ma tercs
Szé csény
Szé csény fel fa lu
Var sány

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Ba las sa gyar mat

Ba las sa gyar mat
Cseszt ve
Csi tár
De ber csény
Hu gyag
Iliny
Ipoly szög
Ma gyar nán dor
Mo ho ra
Nóg rád mar cal
Õr ha lom
Pat varc
Szügy

Ba las sa gyar mat–Slo vens ka Dar mo ti (Szlo vák gyar mat)
köz úti ha tár át ke lõ hely szlo vák területen

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Dejtár

Bor sos be rény
Dej tár
Di ós je nõ
Dré gely pa lánk
Ér sek vad kert
Hont
Hor pács
Ipoly ve ce
Nagy oro szi
Pa tak
Pusz ta ber ki
Szá tok
Te res ke

Hont–Pa ras sa pusz ta–Sa hy (Ipoly ság) köz úti ha tár át ke lõ -
hely szlo vák területen

7. Budapesti Határõr Igazgatóság

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Letkés

Ber ne ce ba rá ti
Ipoly da másd
Ipoly töl gyes
Ke men ce
Kós pal lag
Let kés
Má ri a noszt ra
Nagy bör zsöny
Pe rõ csény
Szob
Tésa
Vá mos mi ko la
Ze be gény
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Let kés köz úti ha tár át ke lõ hely
Szob–Stu ro vó (Pár kány) vas út vo nal

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Fe ri hegy-1

Fe ri hegy-1 ter mi nál légi ha tár át ke lõ hely
Bu da pest Nem zet kö zi Ha jó ál lo más vízi ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Fe ri hegy-2

Fe ri hegy-2/A ter mi nál légi ha tár át ke lõ hely

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Fe ri hegy-3

Fe ri hegy-2/B ter mi nál légi ha tár át ke lõ hely

Vas úti Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bu da pest

Szob–Stu ro vó (Pár kány) vas úti ha tár át ke lõ hely szlo vák
te rü le ten
Bu da pest Déli pá lya ud var
Bu da pest Fe renc vá ro si pá lya ud var
Bu da pest Jó zsef vá ro si pá lya ud var
Bu da pest Ke le ti pá lya ud var
Bu da pest Nyu ga ti pá lya ud var
Bu da pest So rok sá ri ter mi nál pá lya ud var
Bu da pest–Deb re cen–Zá hony vas út vo nal
Bu da pest–Gyé ké nyes–Kop riv ni ca (Kap ron ca) vas út vo nal
Bu da pest–Gyõr–He gyes ha lom–Bruck an der Le it ha vas -
út vo nal
Bu da pest–Kel ebia–Su bo ti ca (Sza bad ka) vas út vo nal
Bu da pest–Lõ kös há za–Cur ti ci (Kür tös) vas út vo nal
Bu da pest–Mis kolc–Hi das né me ti–Cana (Csány)–Ko si ce
(Kas sa) vas út vo nal
Bu da pest–Mu ra ke resz túr–Ko to ri ba (Ko tor) vas út vo nal
Bu da pest–Szob–Stu ro vó (Pár kány)–Nové Zám ky (Ér sek -
új vár) vas út vo nal
Bu da pest–Püs pök la dány–Bi har ke resz tes vas út vo nal

2. számú melléklet
a 26/2006. (X. 5.) IRM rendelethez

A határõr igazgatóságok határterületen kívüli
ille té kességi területe

1. Gyõri Határõr Igazgatóság

Fej ér me gye
Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Vas me gye
Veszp rém me gye
Zala me gye

2. Pécsi Határõr Igazgatóság

Ba ra nya me gye
So mogy me gye
Tol na me gye

3. Kiskunhalasi Határõr Igazgatóság

Bács-Kis kun me gye

Csong rád me gyé bõl az alább fel so rolt te le pü lé sek:
Baks
Ba lás tya
Bor dány
Csany te lek
Csen ge le
Csong rád
Dóc
Fel gyõ
For rás kút
Kis te lek
Ó pusz ta szer
Pusz ta szer
Sán dor fal va
Szaty maz
Tö mör kény
Ül lés
Zsom bó

4. Orosházi Határõr Igazgatóság

Bé kés me gye
Csong rád me gye, ki vé ve a Kis kun ha la si Ha tár õr Igaz ga -
tó ság nál fel so rolt települések
Haj dú-Bi har me gyé bõl az alább fel so rolt te le pü lé sek:

Ba kon szeg
Bá ránd
Be rettyó új fa lu
Bi har dancs há za
Bi har nagy ba jom
Bi har tor da
Csök mõ
Dar vas
Föl des
Fur ta
Nagy rá bé
Püs pök la dány
Sáp
Szent pé ter szeg
Sze rep
Ud va ri
Úji ráz
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Ve kerd
Zsá ka
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

5. Nyírbátori Határõr Igazgatóság

Haj dú-Bi har me gye, ki vé ve az Oros há zi Ha tár õr Igaz ga -
tó ság nál fel so rolt települések
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

6. Miskolci Határõr Igazgatóság

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
He ves me gye
Nóg rád me gye

7. Budapesti Határõr Igazgatóság

Bu da pest köz igaz ga tá si te rü le te
Pest me gye

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
27/2006. (X. 5.) IRM

rendelete

az igazságügyi szakértõi alapismeretek 
oktatásáról és vizsgájáról

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi XLVII. tör vény (a továb biak ban: Szaktv.) 31.  §-a
(6) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – az aláb bi a -
kat ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz
szük sé ges szak ér tõi alap is me re tek ok ta tá sá ról (a továb -
biak ban: alap is me re ti ok ta tás) – ha jog sza bály el té rõ en
nem ren del ke zik – a Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma -
ra (a továb biak ban: Kamara) gondoskodik.

(2) A Ka ma ra az alap is me re ti ok ta tást ne gyed éven te
– ki vé ve, ha arra nincs je lent ke zõ – tart ja meg. A Ka ma ra
ki vé te les eset ben, vagy ha a szak ér tõk na gyobb szá ma azt

in do kol ja, az alap is me re ti ok ta tás meg tar tá sá ra to váb bi
idõ pon tot is meg je löl het.

(3) Az alap is me re ti ok ta tás tan anya gát az 1. szá mú mel -
lék let tar tal maz za, ame lyet az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um (a továb biak ban: Mi nisz té ri um) a hi va ta los
hon lap ján is köz zé tesz.

2.  §

(1) Az igaz ság ügyi szak ér tés alap is me re te i rõl  szóló
vizs ga (a továb biak ban: vizs ga) cél ja, hogy az igaz ság ügyi 
szak ér tõ (a továb biak ban: szak ér tõ) szá mot ad jon az igaz -
ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges el -
mé le ti és gyakorlati ismeretekrõl.

(2) Vizs gát az a szak ér tõ te het, aki az alap is me re ti ok ta -
tá son részt vett.

Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára

3.  §

(1) Az alap is me re ti ok ta tás ra és az azt kö ve tõ vizs gá ra
– a (3) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – kö te le zõ a te rü le ti
ka ma rá nál je lent kez nie an nak, akit az igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti mi nisz ter 2006. ja nu ár 1-jét köve tõen az igaz ság -
ügyi szak ér tõi név jegy zék be (a továb biak ban: név jegy -
zék) be jegy zett.

(2) A szak ér tõ nek a vizs gát a név jegy zék be vé tel tõl szá -
mí tott két éven be lül kell letennie.

(3) Az alap is me re ti ok ta tás ra és az azt kö ve tõ vizs gá ra
nem kell je lent kez nie an nak a szak ér tõ nek, aki

a) olyan fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zik, amely -
nek meg szer zé se so rán az alap kép zés ke re té ben vagy az
ah hoz kap cso ló dó szak irá nyú to vább kép zés ke re té ben
e ren de let sze rin ti is me re te ket meg sze rez te;

b) a szak kép zett sé gé nek meg fe le lõ tu do mány te rü le ten
szer zett tu do má nyos fo ko zat tal rendelkezik.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti fel té tel meg lé tét iga zo ló ok -
ira tot vagy an nak hi te le sí tett má so la tát a név jegy zék be vé -
te li ké re lem mel együtt a Mi nisz té ri um hoz kell be nyúj ta ni,
amely a men tes ség rõl a fel vé tel el bí rá lá sá val egyidejûleg
határozatot hoz.

4.  §

(1) A szak ér tõt a Ka ma ra oszt ja be az alap is me re ti ok ta -
tás ra, és an nak he lyé rõl és idõ pont já ról a ké re lem nek a te -
rü le ti ka ma rá nál tör tént ér kez te té sét kö ve tõ 30 na pon belül 
írásban értesítést küld.

(2) Ha a ki tû zött idõ pont a szak ér tõ nek nem meg fe le lõ,
az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül kér he ti a
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so ron kö vet ke zõ alap is me re ti ok ta tás ra és vizsgára történõ
beosztását.

Vizs ga bi zott ság

5.  §

(1) Az alap is me re ti ok ta tás be fe je zé sét köve tõen a vizs -
gát a Ka ma ra mel lett mû kö dõ, az Igaz ság ügyi Szak ér tõi
Ok ta tá si Bi zott ság (a továb biak ban: vizs ga bi zott ság) tag -
ja i ból a Ka ma ra ál tal ese ten ként ki je lölt vizs ga bi zott ság
elõtt kell le ten ni. Az ese ten ként kijelölt vizsgabizottság
3 fõ bõl áll.

(2) A vizs ga bi zott ság tag ja it – az érin tett nyi lat ko za tá -
nak és a meg ke re sett szer ve ze tek aján lá sá nak figye lembe -
véte lével – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ne ve zi
ki 5 évre az igaz ság ügyi szak ér tõi mû kö dés hez kap cso ló dó 
szak te rü le tek el mé le ti és gya kor la ti szak em be rei kö zül. A
ki ne ve zés az ere de ti ki ne ve zés idõ tar ta má val meg -
hosszab bít ha tó.

(3) Az alap is me re ti ok ta tás ok ta tói és a vizs ga bi zott ság
tag jai fel ada ta i kat a Ka ma ra ese ti meg bí zá sa alap ján lát ják
el.

(4) A meg is mé telt vizs ga ese tén az ese ten ként ki je lölt
vizs ga bi zott sá got úgy kell meg ala kí ta ni, hogy ab ban az
egyik tag a Mi nisz té ri um képviselõje legyen.

A vizsga lefolytatása

6.  §

A vizs ga szó be li; a vizs gán a vizs ga bi zott ság a tag jai ál -
tal fel tett kér dé sek re adott vá la szok alap ján meg gyõ zõ dik
ar ról, hogy a szak ér tõ ren del ke zik-e azok kal az el mé le ti és
gya kor la ti is me re tek kel, ame lyek nek tu dá sa az igaz ság -
ügyi szak ér tõi te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges.

Jegyzõkönyv

7.  §

(1) A vizs gá ról jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, és eb ben
fel kell tün tet ni

a) a szak ér tõ ne vét, any ja ne vét, szü le té si he lyét és ide -
jét, la kó he lyét;

b) a vizs ga he lyét és idõ pont ját;
c) a vizs gá ra bo csá tás irán ti ké re lem ügy szá mát;
d) a bi zott ság tag ja i nak ne vét;
e) a vizs ga ered mé nyét.

(2) A jegy zõ köny vet a vizs ga bi zott ság el nö ke és tag jai
alá ír ják.

Tanúsítvány

8.  §

(1) Az ered mé nye sen le tett vizs gá ról a 2. szá mú mel lék -
let sze rin ti ta nú sít ványt kell ki ál lí ta ni, ame lyet a vizsga -
bizottság el nö ke és tag jai alá ír nak.

(2) Ha a ta nú sít vány el ve szett, meg sem mi sült vagy
meg ron gá ló dott, a Ka ma ra an nak pót lá sá ra iga zo lást állít
ki.

Díj

9.  §

(1) Az alap is me re ti ok ta tá son való rész vé te lért és az azt
le zá ró elsõ vizs ga le té te lé ért, to váb bá a meg is mé telt vizs -
gá ért díjat kell fizetni.

(2) Az alap is me re ti ok ta tá son tör té nõ rész vé tel díja
11 500 Ft, a vizs ga díja – ide ért ve a meg is mé telt vizs gát
is – 14 000 Ft.

(3) A vizs ga bi zott ság el nö két és tag ja it je löl ten ként
3000 Ft vizs gáz ta tói díj illeti meg.

(4) Ha a vizs gán a je lölt – anél kül, hogy elõ ze tesen, a
vizs gát meg elõ zõ mun ka nap vé gé ig je lez te vol na tá vol ma -
ra dá sát – nem je le nik meg, a vizs gáz ta tó ré szé re 1500 Ft
vizsgáztatói díj jár.

Hatálybalépés

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

1. számú melléklet
a 27/2006. (X. 5.) IRM rendelethez

Az alapismereti oktatás és vizsga alapjául szolgáló
tananyag jegyzéke

1. Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi XLVII. tör vény és a vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
jog sza bá lyok alap ján a szak ér tõ jo ga i nak és kö te le zett sé -
ge i nek gya kor la ti al kal ma zá sa, az igazságügyi szakértõi
eljárás.

2. Az igaz ság ügyi szak ér tõi ka ma rá ról  szóló 1995. évi
CXIV. tör vény alap ján ki adott ka ma rai sza bály za tok:
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a) a ka ma rai rend szer, a ka ma ra mû kö dé se és hatás -
köre;

b) az eti kai sza bá lyok és kö ve tel mé nyek;
c) a szak te rü le ti kom pe ten cia.

3. Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség dí ja zá sa, el -
szá mo lá sa, adó zá sa a gyakorlatban.

A tan anyag hoz kap cso ló dó jog sza bá lyok:
a) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör -

vény,
b) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII.

tör vény,
c) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV.

tör vény,
d) az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról  szóló 2002. évi

XLIII. tör vény,
e) a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996.

évi LXXXI. tör vény,
f) az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör vény.

4. A szak vé le mé nyek for mai és tar tal mi kö ve tel mé -
nyei.

5. A bi zo nyí tá si el já rás, az adat be szer zés és min ta vé tel, 
sta tisz ti kai és lo gi kai is me re tek, az ered mé nyek meg bíz ha -
tó sá ga, a ta núk pszi cho ló gi á ja.

6. A szak vé le mény írás be li el ké szí té se és szó be li elõ -
adá sa, a szö ve ge zés és fo gal ma zás.

2. számú melléklet
a 27/2006. (X. 5.) IRM rendelethez

Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ok ta tá si Bi zott ság
........./200.... szám

TANÚSÍTVÁNY

Igazságügyi Szakértõi Oktatási Bizottság tanúsítja, hogy

....................................................

aki .............................., .......... év ............. hó 
.......... napján született,

az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához
szükséges alapvizsgát letette.

....................., ............... év ................ hó ...... nap.

.....................................
a vizs ga bi zott ság el nö ke

...................................... ......................................
a vizs ga bi zott ság tag ja a vizs ga bi zott ság tagja

P. H.

 III. rész HATÁROZATOK

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

Az Alkotmánybíróság
42/2006. (X. 5.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyok
alap ján in dult el já rás ban – dr. Bra gyo va And rás, dr. Hol ló
And rás és dr. Pa czo lay Pé ter al kot mány bí rák kü lön vé le -
mé nyé vel – meg hoz ta az aláb bi

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az elekt ro -
ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény 95.  §-ának
(1)–(3) be kez dé se és 96.  §-ának (2) be kez dé se alkot mány -
elle nes, ezért eze ket a sza bá lyo kat a je len ha tá ro zat köz zé -
té te lé nek nap já val meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság a táv köz lés rõl  szóló 1992. évi
LXXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi LXVI. tör -
vény 11.  § (1) be kez dés c) pont ja alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít vány tár gyá ban meg in dult el já rást meg szün te 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. Kö zel két száz in dít vá nyo zó kér te az Al kot mány bí ró -
ság tól a táv köz lés rõl  szóló 1992. évi LXXII. tör vény
(a továb biak ban: Tt.), va la mint az ezt mó do sí tó 1999. évi
LXVI. tör vény (a továb biak ban: Ttm.) egyes ren del ke zé -
sei alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem -
mi sí té sét. Az in dít vá nyok túl nyo mó ré sze azo nos szö ve gû
volt, egy ré szü ket egye sü let gyûj töt te össze és nyúj tot ta
be. Az ügye ket az Al kot mány bí ró ság egye sí tet te, és egy
el já rás ban bí rál ta el.
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2. Az in dít vá nyok kü lön bö zõ cso por to sí tás ban és meg -
fo gal ma zás ban az alkot mány elle nesség el bí rá lá sa szem -
pont já ból je len tõs kö vet ke zõ ál lás pon to kat tar tal maz ták:

– a Tt. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja, to váb bá
(2) és (3) be kez dé se, va la mint a Ttm. 11.  §-a (1) be kez dé -
sé nek c) pont ja el len té tes az Al kot mány 13.  §-ában,
18.  §-ában és 70/D.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek kel, mert
a tá ma dott jog sza bá lyok alap ján a tu laj don jog nak a mo bil
táv köz lé si szol gál ta tók ja vá ra tör té nõ kor lá to zá sa vagy el -
vo ná sa nem köz ér dek bõl és nem ki vé te le sen tör té nik, a
mo bil táv köz lés cél ja it szol gá ló tor nyok és egyéb épít mé -
nyek lé te sí té se sér ti a ter mé szet vé del mi és egész ség vé del -
mi ér de ke ket, és mind ez a ká ros ha tás nem csak azo kat az
in gat lan tu laj do no so kat érin ti, akik nek in gat la nán a táv -
köz lé si esz kö zö ket el he lyez ték,

– a Tt. 26.  §-a (3) be kez dé sé nek a Ttm. 7.  §-ával meg ál -
la pí tott szö ve ge az in gat lan tu laj do nos ren del ke zé si jo gá -
nak kor lá to zá sa ré vén a vál lal ko zás jo gá nak, a ver seny
sza bad sá gá nak (az Al kot mány 9.  §-ának) a meg sér té sét je -
len ti, to váb bá a ma gán la kás hasz nál ha tó sá gá nak meg vál -
toz ta tá sa foly tán az Al kot mány 59.  §-ának (1) be kez dé sé -
be is üt kö zik, a be ren de zé sek élet ta ni ha tá sa  miatt pe dig el -
len té tes az Al kot mány 18.  §-ával, 54.  §-ának (1) be kez dé -
sé vel és 70/D.  §-ának (1) be kez dé sé vel,

– a Tt. 26.  §-a (3) be kez dé sé nek a Ttm. 7.  §-ával be ik ta -
tott új szö ve ge a tu laj don jog nak – mû sza ki szük ség sze rû -
ség nél kül tör té nõ – arány ta lan kor lá to zá sát idé zi elõ, más
jog sza bá lyok kal való össze füg gés ben pe dig alkot mány -
elle nes jog al kal ma zá si gya kor lat ki ala ku lá sá nak ve szé lyét 
hor doz za ma gá ban,

– a Tt. 26.  §-a (3) be kez dé sé nek ere de ti szö ve ge al kot -
má nyos, a tu laj don jog en nek alap ján tör té nõ kor lá to zá sa
ará nyos volt, de a Ttm. 7.  §-ával tör tént ki egé szí tés, az új
táv köz lõ esz kö zök mû sza ki szük ség sze rû ség meg kö ve te -
lé se nél kül tör té nõ el he lye zé sé nek le he tõ vé té te le az ará -
nyos sá got meg bon tot ta, a tu laj don jo got arány ta la nul kor -
lá toz za és a jog biz ton sá got sér ti,

– a Tt. 28.  §-a (2) be kez dé sé nek a Ttm. 11.  §-a (1) be -
kez dé sé nek c) pont já val tör tént ha tá lyon kí vül he lye zé se
sér ti az Al kot mány 9.  §-ának (1) be kez dé sét, meg bont ja
azt az össz han got, amely a Tt. ko ráb bi ren del ke zé se ré vén
az ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
8.  §-ának (1) be kez dé sé vel és az Al kot mány 43.  §-ának
(2) be kez dé sé vel fenn állt.

3. Az Al kot mány bí ró ság meg ke re sé se alap ján az in dít -
vá nyok ban fel ve tett kér dé sek rõl az egész ség ügyi mi nisz -
ter, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter, az
igaz ság ügyi mi nisz ter, a kör nye zet vé del mi mi nisz ter, va -
la mint a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter vé le -
ményt nyil vá ní tott.

4. A hír köz lés – kü lö nö sen a táv köz lés – nagy mér ték -
ben át ala kult a rend szer vál to zás után. A ki zá ró la gos inf ra -
struk tu rá lis és szol gál ta tá si mo no pó li um he lyé be a Tt.
1992-ben kon cesszi ós rend szert ve ze tett be. A ver seny le -

he tõ sé gé nek meg te rem té sé vel – egye bek mel lett – az volt
a gaz da ság po li ti kai cél, hogy a táv köz lé si rend szert (kül -
föl di be fek te tõk köz re mû kö dé sé vel) je len tõ sen ja vít sák, a
la kos ság te le fon nal való el lá tá sát meg old ják. Ez után egy re 
erõ seb ben je lent ke zett az a kö ve tel mény, hogy a ma gyar
jog rend szer fe lel jen meg az Eu ró pai Unió sza bá lya i nak. A
táv köz lé si szol gál ta tók nak biz to sí tott ki zá ró la gos sá gi jo -
gok idõ tar ta má nak le zá ru lá sa és a hír köz lé si pi ac nak a
nem zet kö zi pi ac hoz való iga zí tá sa, az Eu ró pai Unió sza bá -
lyo zá sá hoz való to váb bi kö ze lí tés ér de ké ben az Or szág -
gyû lés meg al kot ta a hír köz lés rõl  szóló 2001. évi XL. tör -
vényt (a továb biak ban: Hkt.), amely nek 103.  § (1) be kez -
dés e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te a Tt.-t.

2003-ban a hír köz lés te rü le tén újabb tör vény meg al ko -
tá sá ra ke rült sor. Az Or szág gyû lés elé ter jesz tett tör -
vényjavaslat in do ko lá sa sze rint en nek oka egy részt az
volt, hogy a Hkt. „nem tel jes egé szé ben vál tot ta be a hoz -
zá fû zött re mé nye ket”, más részt az, hogy az Eu ró pai Uni ó -
ban át fo gó re form ra ke rült sor a ha té kony ver seny ki ala kí -
tá sa, va la mint fenn tar tá sa ér de ké ben, és a ma gyar jog sza -
bá lya it eh hez kel lett iga zí ta ni. Az Uni ó ban öt új irány el vet
és egy ha tá ro za tot dol goz tak ki a táv köz lé si rend szer re. A
jog har mo ni zá ció fel ada ta it is el lát ta te hát az elekt ro ni kus
hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény (a továb biak ban:
Eht.). Az Eht. 165.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon
kí vül he lyez te a Hkt.-t. Az Eht. 94–96.  §-ai azok nak meg -
fe le lõ sza bá lyo kat is tar tal maz nak, mint ame lye ket az in -
dít vá nyo zók a Tt.-nek a Ttm.-mel tör tént mó do sí tá sa utá ni
szö ve gé ben tá mad tak.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be ha tá lyos jog sza bá -
lyok vizs gá la ta tar to zik. Az Al kot mány bí ró ság ha tá lyon
kí vül he lye zett jog sza bály al kot má nyos sá gát csak az Al -
kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 38.  §-a sze rin ti bí rói kez de mé nye -
zés, va la mint 48.  §-a sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz ese té -
ben vizs gál ja, ami kor a jog sza bály al kal maz ha tó sá ga is el -
dön ten dõ kér dés (335/B/1990/13. AB vég zés, ABH 1990,
261, 262.). Az Al kot mány bí ró ság a ha tá lyos sza bá lyok al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tát el vég zi azon ban, ha az in dít -
vány ban meg je lölt, ha tá lyát vesz tett jog sza bály hoz ha son ló
tar tal mú ren del ke zés van a ha tá lyos jog sza bály ban
(137/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 456, 457.;
163/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 544, 545.).

Ezért az Al kot mány bí ró ság az Eht. hi vat ko zott sza bá -
lyai te kin te té ben vé gez te el az al kot má nyos sá gi vizsgá -
latot.

II.

Az in dít vá nyok el bí rá lá sá nál figye lembe vett jog sza bá -
lyok:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -

he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.
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(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

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

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja a vál -
lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.”

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

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

2. A Tt. tá ma dott ren del ke zé sei:
„26.  § (1) Az in gat lan tu laj do no sa (ke ze lõ je, hasz ná ló -

ja) tûr ni kö te les, hogy elõ ze tes ér te sí tés alap ján
a) a köz cé lú táv köz lé si szol gál ta tó erre fel ha tal ma zott

kép vi se lõ je az in gat lan te rü le té re kar ban tar tás és hi ba el há -
rí tás cél já ból be lép jen;

b) a köz cé lú táv köz lé si szol gál ta tó, ha mû sza ki in do -
kok  miatt az más ként nem old ha tó meg (ame lyet a ha tó ság
nyi lat ko za tá val iga zol), az in gat la non, épü le ten, lé te sít mé -
nyen, az alatt vagy fe lett, il le tõ leg ab ban köz cé lú táv köz lé -
si szol gál ta tás cél já ra szol gá ló táv köz lõ be ren de zést, ve ze -
té ket, an ten nát (a továb biak ban együtt: táv köz lõ esz köz)
lé te sít sen.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban az in gat lan tu laj do no -
sát a kor lá to zás mér té ké nek meg fe le lõ kár ta la ní tás il le ti
meg. A b) pont ban fog lalt eset ben a tu laj do nos ezen fe lül a
Ptk. 108.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jo go kat ér vé -
nye sít he ti. Ki sa já tí tás ese té ben a ki sa já tí tást ké rõ nek be
kell sze rez nie a ha tó ság vé le mé nyét is.

(3) Táv köz lõ esz kö zök nek in gat la non való el he lye zé se
ér de ké ben, va la mint in gat la non el he lye zett táv köz lõ esz -
kö zök ese té ben a köz cé lú szol gál ta tó ké rel mé re – köz ér -
dek bõl – a ha tó ság ha tá ro za tá val szol gal mi vagy más hasz -
ná la ti jo got ala pít hat, il le tõ leg ve ze ték jo got en ge dé lyez -
het.”

3. A Ttm. tá ma dott ren del ke zé se:
„11.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép

ha tály ba, egy ide jû leg
(...)
c) a Tt. 28.  §-ának (2) be kez dé se,
(...)

ha tá lyát vesz ti.”

A Tt. ha tá lyon kí vül he lye zett 28.  §-a (2) be kez dé sé nek
szö ve ge a kö vet ke zõ volt:

„A táv köz lés ér de ké ben eme len dõ új ma gas épít mény
csak a te le pü lé si ön kor mány zat, Bu da pes ten a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat hoz zá já ru lá sá val épít he tõ. En nek so rán fo -
ko zot tan figye lembe kell ven ni a táj- és vá ros kép vé de lem
szem pont ja it.”

4. Az Eht. ren del ke zé sei:
„9.  § (1) A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság (a továb biak -

ban: ha tó ság) or szá gos ha tás kö rû, jogi sze mé lyi ség gel ren -
del ke zõ köz igaz ga tá si szerv. A ha tó ság irá nyí tá sát a Kor -
mány, fel ügye le tét a mi nisz ter lát ja el.”

„10.  § A ha tó ság
(...)
m) el jár az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok be je -

len té sé vel, a pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dás sal, az
azo no sí tó gaz dál ko dás sal, a jog sza bály ban elõ írt nyil ván -
tar tá sok ve ze té sé vel, a za var el há rí tás sal, a pi ac fel ügye let -
tel, az in gat lan hasz ná lat tal, az elekt ro ni kus hír köz lé si épít -
mé nyek en ge dé lye zé sé vel, az épí tés fel ügye let tel kap cso -
la tos ha tó sá gi ügyek ben;”

„83.  § (1) Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek lé te sí -
té sé hez, hasz ná lat ba vé te lé hez, fenn ma ra dá sá hoz, át ala kí -
tá sá hoz, meg szün te té sé hez – ha jog sza bály más ként nem
ren del ke zik – ha tó sá gi en ge dély szük sé ges. Az en ge délyt
– az an ten nák, an ten na tar tó szer ke ze tek és az azok hoz tar -
to zó mû tár gyak ki vé te lé vel – a ha tó ság adja ki.”

„94.  § (1) A te le pü lés ter ve zé sé nél, ren de zé sé nél, utak
és köz mû vek épí té sé nél, kor sze rû sí té sé nél, egyéb épít mé -
nyek és más lé te sít mé nyek meg va ló sí tá sá nál, fel újí tá sá nál
– a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don – biz to sí ta -
ni kell az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek el he lye zé sé -
nek le he tõ sé gét.

(2) Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít ményt el sõ sor ban
köz te rü le ten vagy meg lé võ elekt ro ni kus hír köz lé si épít -
mé nyek kö zös hasz ná la tá val, il le tõ leg köz üze mi szol gál ta -
tó lé te sít mé nye i nek fel hasz ná lá sá val kell el he lyez ni. Ha
erre nincs le he tõ ség, az el he lye zést ma gán te rü let igény be -
vé te lé vel le het meg ol da ni.

(3) He lyi ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ köz te rü le ten
elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény ab ban az eset ben he lyez -
he tõ el, ha e cél ra ál la mi tu laj don ban lévõ köz te rü let nem
áll ren del ke zés re, vagy ez utób bin mû sza ki ok ból, il le tõ leg 
jog sza bály til tó ren del ke zé se  miatt az el he lye zés nem le -
het sé ges. A he lyi ön kor mány zat a lé te sít mény ön kor mány -
za ti tu laj do nú köz te rü le ten való el he lye zé sé hez szük sé ges
tu laj do no si hoz zá já ru lás és te rü let hasz ná la ti en ge dély
meg adá sát csak ab ban az eset ben ta gad hat ja meg, ha a tu -
laj do no si hoz zá já ru lás meg adá sa kü lö nös mél tány lást ér -
dem lõ te le pü lé si vagy la kos sá gi ér de ket sér te ne, il let ve, ha 
a te rü let hasz ná la ti en ge dély meg adá sa jog sza bály ban fog -
lalt ti la lom ba üt köz ne.

(4) Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény épít te tõ je (el he -
lye zõ je) az épí té si mun ká la tok be fe jez té vel a kör nye zet
ere de ti ál la po tá nak hely re ál lí tá sá ra kö te les. Az elekt ro ni -
kus hír köz lé si épít mény el he lye zé sé hez hasz nált más lé te -
sít mény, ma gán te rü let, il let ve ön kor mány za ti tu laj don ban
lévõ köz te rü let tu laj do no sa meg ál la pod hat az épít te tõ vel,
hogy a hely re ál lí tás az ere de ti nél jobb mi nõ ség ben tör tén -
jen, ha a tu laj do nos vi se li az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá -
hoz szük sé ges költ sé ge ket meg ha la dó több let költ sé get.”

„95.  § (1) Ha az in gat lan tu laj do no sa és az épít te tõ kö -
zött meg ál la po dás nem jött lét re, a ha tó ság az érin tett in -
gat lan tu laj do no sát (ke ze lõ jét, hasz ná ló ját) hoz zá já ru lá sa
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hi á nya ese té ben – köz ér dek bõl – kor lá toz hat ja az in gat lan
hasz ná la tá ban an nak ér de ké ben, hogy az épít mény épít te -
tõ je az in gat la non, épü le ten, lé te sít mé nyen, az alatt vagy
fe lett, il le tõ leg ab ban elekt ro ni kus hír köz lé si épít ményt lé -
te sít hes sen.

(2) Az in gat lan tu laj do no sát a kor lá to zás mér té ké nek
meg fe le lõ kár ta la ní tás il le ti meg. A tu laj do nos ezen fe lül a
Ptk. 108.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jo go kat
ér vé nye sít he ti.

(3) Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény in gat la non való 
el he lye zé se ér de ké ben, va la mint in gat la non el he lye zett
elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek ese té ben az épít te tõ
ké rel mé re – köz ér dek bõl – a ha tó ság ha tá ro za tá val szol -
gal mi vagy más hasz ná la ti jo got ala pít hat.

(4) A ha tó ság az érin tett in gat lan tu laj do no sát (ke ze lõ -
jét, hasz ná ló ját) hoz zá já ru lá sá nak hi á nya ese té ben – köz -
ér dek bõl – kor lá toz hat ja az in gat lan hasz ná la tá ban an nak
ér de ké ben, hogy az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó
erre fel ha tal ma zott kép vi se lõ je elõ ze tes ér te sí tés alap ján
az in gat lan te rü le té re az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény
el len õr zé se, kar ban tar tá sa és a szük sé ges hi ba el há rí tás cél -
já ból be lép jen.”

„96.  § (1) Amennyi ben a szol gál ta tó ál tal hasz nált elekt -
ro ni kus hír köz lé si épít mény a köz vet len kör nye ze té ben
lakó vagy tar tóz ko dó fel hasz ná lók szá má ra a lé te sít mény
fi zi kai kö zel sé gé bõl adó dó an az át la gos nál ked ve zõbb
szol gál ta tá si fel té te le ket vagy több let szol gál ta tá so kat biz -
to sít, a szol gál ta tó sem az elõ fi ze tõi szer zõ dé sek út ján,
sem más mó don ezért el len ér té ket nem kér het.

(2) Az elekt ro ni kus hír köz lé si épít ményt az in gat la non
úgy kell el he lyez ni, hogy az a szom szé dos in gat la nok tu -
laj do no sa it a jo ga ik gya kor lá sá ban ne, vagy az adott kö rül -
mé nyek ál tal le he tõ vé tett leg ki sebb mér ték ben za var ja,
eb ben az eset ben a lé te sít mény el he lye zé se és mû köd te té se 
nem mi nõ sül a Ptk.-ban meg ha tá ro zott szük ség te len za va -
rás nak.”

5. A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Ptk.) ren del ke zé sei:

„108.  § (1) Az in gat lan tu laj do no sa tûr ni kö te les, hogy
az erre kü lön jog sza bály ban fel jo go sí tott szer vek – a szak -
fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben – az in gat lant
idõ le ge sen hasz nál ják, arra jo got sze rez ze nek, vagy a tu -
laj don jo gát egyéb ként kor lá toz zák. Eb ben az eset ben az
in gat lan tu laj do no sát az aka dá lyoz ta tás (kor lá to zás) mér -
té ké nek meg fe le lõ kár ta la ní tás il le ti meg.

(2) Ha a hasz ná lat vagy egyéb kor lá to zás az in gat lan
ren del te tés sze rû hasz ná la tát meg szün te ti vagy je len tõs
mér ték ben aka dá lyoz za, a tu laj do nos az in gat lan meg vá -
sár lá sát, il le tõ leg ki sa já tí tá sát kér he ti.”

„115.  § (3) A tu laj do nos kö ve tel he ti a jog el le nes be -
avat ko zás vagy be ha tás meg szün te té sét, ha pe dig a do log a 
bir to ká ból ki ke rült, kö ve tel he ti a vissza adá sát.”

„171.  § (1) In gat lan ra köz ér dek bõl a kü lön jog sza bály -
ban fel jo go sí tott szer vek ja vá ra – ál lam igaz ga tá si szerv

ha tá ro za tá val – szol gal mat vagy más hasz ná la ti jo got le het 
ala pí ta ni. A hasz ná la ti jog ala pí tá sá ért kár ta la ní tás jár.

(2) A hasz ná la ti jog ala pí tá sá nak ese te it, to váb bá a kár -
ta la ní tás sza bá lya it kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.”

„188.  § (1) Ha a bir to kost bir to ká tól jog alap nél kül meg -
foszt ják, vagy bir tok lá sá ban za var ják (ti los ön ha ta lom),
bir tok vé de lem il le ti meg.”

„191.  § (1) Akit bir to ká tól meg fosz ta nak vagy bir tok lá -
sá ban za var nak, a jegy zõ tõl egy éven be lül kér he ti az ere -
de ti bir tok ál la pot hely re ál lí tá sát vagy a za va rás meg szün -
te té sét.

(...)
(3) A jegy zõ az ere de ti bir tok ál la po tot hely re ál lít ja, és a

bir tok sér tõt e ma ga tar tá sá tól el tilt ja, ki vé ve, ha nyilván -
való, hogy az, aki bir tok vé de le mért fo lya mo dott, nem jo -
go sult a bir tok lás ra, il le tõ leg bir tok lá sá nak meg za va rá sát
tûr ni volt kö te les. Ha tá ro za tot hoz hat to váb bá a jegy zõ a
hasz nok, ká rok és költ sé gek kér dé sé ben is.”

III.

1. Az in dít vá nyo zók nak az Al kot mány 13.  §-ára hi vat -
ko zás sal – rész ben el té rõ in do kok kal – elõ ter jesz tett ké rel -
mét az új sza bá lyo zás ke re tei kö zött az Eht. 95.  §-ának
(1)–(3) be kez dé se és 96.  §-ának (2) be kez dé se te kin te té -
ben kell meg vizs gál ni.

Az in dít vá nyok meg ala po zot tak.

2. A tu laj don jog al kot má nyos vé del mé nél a kö vet ke zõ -
ket kell ala pul ven ni:

a) Az Al kot mány 13.  §-ának (1) be kez dé se ki mond ja a
tu laj don hoz való jo got. A 13.  § (2) be kez dé se le he tõ vé te -
szi ugyan, hogy a tu laj don jog ki vé te le sen, köz ér dek bõl,
tör vény ben sza bá lyo zott ese tek ben és mó don tel jes egé -
szé ben el vo nás ra ke rül jön, de en nek fel té te le ként ha tá roz -
za meg a tel jes, fel tét len és azon na li kár ta la ní tást.

b) Az Al kot mány bí ró ság a tu laj don hoz való jo got alap -
ve tõ jog nak te kin ti [7/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat, ABH
1991, 22, 25.]. A tu laj don hoz való jog ál tal vé dett va gyo ni
kör be nem csak a pol gá ri jogi tu laj don jog tár gyai tar toz -
nak, ha nem va gyo ni jo go sult sá gok is [17/1992. (III. 30.)
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 104, 108.]. A ké sõb bi ek ben az
Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban is mé tel ten ala pul vett
64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro zat [ABH 1993, 373,
(a továb biak ban: Abh.)] ki mond ta, hogy az Al kot mány a
tu laj don jo got az egyé ni cse lek vé si au to nó mia anya gi alap -
ja ként ré sze sí ti vé de lem ben (380.).

c) Az Abh. az ál la mi tu laj don ból ön kor mány za ti tu laj -
don ba ke rü lõ la ká sok ra vo nat ko zó an tör vény ben meg ha tá -
ro zott vé te li jog ról  szóló sza bály al kot má nyos sá gát vizs -
gál ta és hang sú lyoz ta, hogy az Al kot mány bí ró ság te kin tet -
tel van az ügy tör té nel mi kö rül mé nye i re is (377.). A tu laj -
don jog kor lá to zá sá val kap cso lat ban ki fej tet te, hogy a köz -
ha tal mi kor lá to zá sok szé les kör ben ér vé nye sül nek, és e
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kor lá to zá sok  miatt gyak ran ke rül sor a ki sa já tí tás ese té re
elõ írt hoz ha son ló vé de lem al kal ma zá sá ra. Ez zel egy ide jû -
leg el len té tes ten den cia is ki ala kult: a tu laj do nos nak egy re
több kor lá to zást kell el len té te le zés nél kül el vi sel nie. Kü lö -
nö sen az in gat la nok tu laj do no sa it ter he li sok kor lá to zás.
Ezek ben az ese tek ben a köz ér dek is tág ér tel me zést kap: a
tu laj don jog kor lá to zá sá ra köz vet le nül ma gán sze mély ja -
vá ra ke rül sor és csak köz ve tet ten je lent ke zik a kö zös ség
ér de ke i nek szol gá la ta. Mind er re te kin tet tel fo gal maz za
meg az Abh. a tu laj don kor lá to zás vizs gá la tá nál figye -
lembe ve en dõ el vet.

Az Abh. sze rint az Al kot mány 13.  §-ának (1) be kez dé se
alap ján vé de lem ben ré sze sü lõ alap jog kor lá to zá sá nál is a
13.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt köz ér dek az irány adó,
mert a tu laj don tár sa dal mi és gaz da sá gi sze re pe  miatt ne -
he zebb az egyéb alap jo gok kor lá to zá sá nak el is me ré sé nél
kö ve tel mény ként sze rep lõ szük sé ges ség el len õr zé se
(381.). A köz ér dek vizs gá la tá nál pe dig ki elé gí tõ an nak
tisz tá zá sa, hogy in do kolt-e a jog sza bály ban a köz ér dek re
való hi vat ko zás, il let ve, hogy nincs-e szó a tu laj don jog
kor lá to zá sán kí vül más alap jog sé rel mé rõl is. Az Abh. sze -
rint a köz ér dek mel lett vizs gá lan dó, hogy a tu laj don jog
kor lá to zá sa ará nyos-e az alap ját szol gál ta tó köz ér dek kel.
A más alap jo gok hoz vi szo nyít va ki sebb vé del met (a kor lá -
to zás szük sé ges sé ge he lyett a köz ér dek re szû kí tett vizs gá -
la tot) el len sú lyoz hat ja az, hogy az ará nyos ság el is me ré sé -
hez az Al kot mány bí ró ság kü lön fel té te le ket tá maszt hat,
pél dá ul kár ta la ní tást kö ve tel het meg an nak el le né re, hogy
nincs szó ki sa já tí tás ról (382.).

d) Több év vel a tu laj do ni rend szer át ala ku lá sát köve -
tõen az Al kot mány bí ró ság már szi go rúbb kö ve tel mé nyek
ér vé nye sí té sét tart ja in do kolt nak a tu laj don jog vé del me ér -
de ké ben, mint amit az Abh. 1993-ban meg fo gal ma zott.

A 27/2000. (VII. 6.) AB ha tá ro zat a kér dé ses jogi sza bá -
lyo zás ál tal érin tett te rü let te kin te té ben vizs gál ta, hogy a
köz ér dek szük sé ges sé te szi-e az in gat la nok tu laj don jo gá -
nak kor lá to zá sát, nem állt meg te hát az el vont köz ér dek re
hi vat ko zás el fo ga dá sá nál.

Az Al kot mány bí ró ság szi go rúbb kö ve tel mé nye ket ér -
vé nye sí tõ meg ol dá sa nem áll elõz mé nyek nél kül. Az em lí -
tett 2000. évi ha tá ro zat in do ko lá sa az ál lás pont meg ala po -
zá sa ként hi vat ko zott a 7/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat ra
[ABH 1991, 22. (a továb biak ban: Abh1.)], amely a tu laj -
don jog rész jo go sít vá nya i nak kor lá to zá sá nál ab ból in dult
ki, el ke rül he tet le nül szük sé ges-e a kor lá to zás (ABH 2000,
449, 454, ha son ló már az 1256/H/1996. AB ha tá ro zat,
ABH 1996, 789, 796.).

Az Abh1. az in gat la nok tu laj don jo ga kor lá to zá sá nak al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tá nál az Al kot mány 8.  §-ának
(2) be kez dé sé bõl in dult ki, és azt el len õriz te, sor ke rül-e a
tu laj don jog lé nye gé nek sé rel mé re, to váb bá szük sé ges-e és
ará nyos-e a kor lá to zás. Ezek re a szem pon tok ra te kin tet tel
vizs gál ta meg az Al kot mány bí ró ság a kor lá to zást ki mon dó 
tör vényi ren del ke zés cél ját (ABH 1991, 22, 26.).

Az Abh1. el té rõ en fo gal ma zott, mint az 1993-ban, az
ön kor mány za tok nak tör té nõ va gyon jut ta tás sal össze füg -

gés ben ho zott ha tá ro zat. Az Abh1.-ben ki fej tett el vet kö -
vet te a 2299/B/1991. AB ha tá ro zat (ABH 1992, 570,
571.), majd erre hi vat koz va újab ban a 33/2002. (VII. 4.)
AB ha tá ro zat (ABH 2002, 173, 182.), a 21/2005. (VI. 2.)
AB ha tá ro zat (ABH 2005, 239, 243.). Más ha tá ro za tok
azon ban az 1993-ban ki ala kí tott, eny hébb meg fo gal ma zá -
sú ál lás pont ra hi vat koz tak.

e) A nem tel je sen azo nos elvi alap ra hi vat ko zó ha tá ro -
za tok hoz vi szo nyít va egy ér tel mû, új ál lás pon tot fej tett ki a 
35/2005. (IX. 29.) AB ha tá ro zat. Eb ben a ha tá ro zat ban az
Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nességet ál la pí tott meg azért, mert nem tör tént
meg a ki sa já tí tás sza bá lyo zá sá nak az Al kot mány
13.  §-ával való össz hang ba ho za ta la, át fo gó elvi fe lül vizs -
gá la ta. A ha tá ro zat rá mu ta tott a köz ér dek meg vál to zott je -
len té sé re, amely sze rint a pri va ti zá ció, a ko ráb ban ki zá ró -
la gos ál la mi te vé keny ség ma gán sze mé lyek nek tör té nõ át -
en ge dé se kö vet kez té ben a tu laj don jo got sér tõ sza bá lyok
gyak ran köz vet le nül ma gán sze mé lyek ér de két szol gál ják
és csak az ál ta luk vég zett te vé keny ség ben, köz ve tet ten je -
le nik meg a kö zös ség ér de ke (ABH 2005, 379, 385–386).

f) Az új gya kor lat nak a tu laj don jog kor lá to zá sa te kin te -
té ben ki ala kí tott el vei a kö vet ke zõk:

A tu laj don jo got az Al kot mány a töb bi alap ve tõ jog tól
el té rõ en sza bá lyoz za. A 13.  § (2) be kez dé se – meg ha tá ro -
zott fel té te lek mel lett – a tu laj don jog tel jes el vo ná sát is le -
he tõ vé te szi. A 13.  § (1) be kez dé se a tu laj don hoz való jog
biz to sí tá sá nak ál ta lá nos té te lét tar tal maz za, de nem ren del -
ke zik a tu laj don jog kor lá to zá sá ról.

Az Al kot mány 8.  §-ának (2) be kez dé se ha tá roz za meg
az alap ve tõ jo gok kor lá to zá sá ról  szóló ál ta lá nos sza bályt.
Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint a 8.  § (2) be kez -
dé se alap ján alap ve tõ jog kor lá to zá sa ak kor te kint he tõ al -
kot má nyos nak, ha a kor lá to zást tör vény mond ja ki, a kor -
lá to zás szük sé ges és az el éren dõ cél hoz vi szo nyít va ará -
nyos [20/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat ABH 1990, 69,
70–71.]. A kor lá to zás el bí rá lá sá nak rész le te seb ben meg -
ha tá ro zott alap el ve: alap jog kor lá to zá sá ra ak kor ke rül het
sor, ha má sik alap jog vagy sza bad ság vé del me vagy ér vé -
nye sü lé se más mó don nem ér he tõ el, fel té ve, hogy az el ér -
ni kí vánt cél fon tos sá ga és az en nek ér de ké ben oko zott
alap jog sé rel mé nek sú lya meg fe le lõ arány ban áll egy más -
sal [30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167,
171.].

A tu laj don jog kor lá to zá sa te kin te té ben is az Al kot -
mány nak az alap ve tõ jo gok kor lá to zá sá ra meg ha tá ro zott
sza bá lyát és az en nek alap ján ki ala kult al kot mány bí ró sá gi
gya kor la tot kell al kal maz ni. En nek so rán figye lembe kell
azon ban ven ni az Al kot mány nak a tu laj don jog ról  szóló
13.  §-ából szár ma zó sa já tos sá go kat is. Ilyen sa já tos ság az,
hogy a 13.  § (2) be kez dé se a tu laj don jog tel jes el vo ná sá nál 
a köz ér de ket je lö li meg egyik fel té tel ként. Erre te kin tet tel
a tu laj don jog kor lá to zá sá nál az al kot má nyos sá gi vizs gá lat
egyik szem pont ja a má sik alap ve tõ jog, al kot má nyos ér ték
vagy cél ér vé nye sü lé sé nek szük sé ges sé ge, vagy a köz ér -
dek  miatt fenn ál ló szük sé ges ség.
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A je len le gi kö rül mé nyek kö zött a köz ér dek ér tel me zé -
sé nél el fo gad ha tó, hogy bár köz vet le nül a ma gán ér dek áll
elõ tér ben, köz ve tet ten, a tár sa dal mi prob lé mák meg ol dá sa
ré vén az egész kö zös ség ér de ke i nek szol gá la tá ról van szó.

A köz ér dek alap ján tör té nõ tu laj don kor lá to zás nál az Al -
kot mány bí ró ság nem te kin ti elég sé ges alap nak, hogy a
jog sza bály ál ta lá nos ság ban hi vat ko zik a kor lá to zást szük -
sé ges sé tevõ köz ér dek re, sza bad ha tó sá gi mér le ge lé si jog -
kör ben hagy va an nak meg ha tá ro zá sát, konk ré tan mi lyen
tu laj do ni tár gyak ra kell a kor lá to zást al kal maz ni. A köz ér -
de ket jog sza bály ban úgy kell meg ha tá roz ni, hogy konk rét
ügy ben a köz ér dek bõl tör té nõ kor lá to zás szük sé ges sé gét
bí ró ság el len õriz hes se.

A vizs gá lat má sik szem pont ja itt is – az Al kot mány
8.  §-ának (2) be kez dé se alap ján – az ará nyos ság. Az ará -
nyos ság te kin te té ben a tu laj don hoz való jog Al kot mány -
ban meg ha tá ro zott sza bá lyá ból nem szár ma zik sa já tos kö -
ve tel mény. Ezért az ará nyos ság ál ta lá nos vizs gá la ti mér cé -
je al kal ma zan dó: a kor lá to zás sal el ér ni kí vánt cél fon tos sá -
gá nak és az en nek ér de ké ben oko zott alap jog-sé re lem sú -
lyá nak össz hang ban kell áll nia.

[A fen ti ek ben össze fog lalt el vek már meg je len tek
a 25/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro zat ban, ABK 2006. jú ni us;
a 29/2006. (VI. 21.) AB ha tá ro zat ban, ABK 2006. jú ni us;
a 7/2006. (II. 22.) AB ha tá ro zat ban, ABK 2006. feb ru ár;
a 35/2005. (IX. 29.) AB ha tá ro zat ban, ABH 2005, 379,
386–387; a 11/1993. (II. 27.) AB ha tá ro zat ban, ABH
1993, 109, 110.].

3. Az Al kot mány bí ró ság nak a tu laj don hoz való jog vé -
del mé re ki ala kí tott gya kor la ta meg fe lel az 1993. évi
XXXI. tör vénnyel ki hir de tett, az em be ri jo gok és az alap -
ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló, Ró má ban, 1950. no -
vem ber 4-én kelt Egyez mény (a továb biak ban: Egyez -
mény) elsõ ki egé szí tõ jegy zõ köny ve 1. cik ké ben fog lal -
tak nak, és össz hang ban áll az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró -
sá gá nak (a továb biak ban: Bí ró ság) ha tá ro za ta i ban ki fej tett 
el vek kel.

Az Egyez mény hi vat ko zott sza bá lya a kö vet ke zõ ket
mond ja ki:

„Min den ter mé sze tes vagy jogi sze mély nek joga van ja -
vai tisz te let ben tar tá sá hoz. Sen kit sem le het tu laj do ná tól
meg fosz ta ni, ki vé ve, ha ez köz ér dek bõl és a tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lek, va la mint a nem zet kö zi jog ál ta lá -
nos el vei sze rint tör té nik.

Az elõ zõ be kez dés ben fog lal tak nem kor lá toz zák az ál -
la mok jo gát olyan tör vények al kal ma zá sá ban, me lye ket
szük sé ges nek ítél nek ah hoz, hogy a ja vak nak a köz ér de -
ké ben tör té nõ hasz ná la tát sza bá lyoz has sák, il le tõ leg az
adók, más köz ter hek vagy bír sá gok meg fi ze té sét bizto -
sítsák.”

A Bí ró ság a ja vak fo gal mát tá gan ér tel me zi és min den
va gyo ni jog ra ki ter je dõ en fog ja fel (Ge or gi c. Ro u ma nie,
2006. má jus 24-i ha tá ro zat, no 58318/00, 64, 67. pont;
We iss man c. Ro u ma nie, 2006. má jus 24-i ha tá ro zat, no
63945/00, 58, 59. pont). A ja vak hasz ná la ta ki fe je zést a
Bí ró ság nem az egyes or szá gok pol gá ri jogi sza bá lyai sze -

rint ér tel me zi, ha nem min den jo go sult sá got ide tar to zó nak
te kint, ami az adott sza bállyal kap cso lat ban áll (The For -
mer King of Gre e ce and ot hers v. Gre e ce, 2000. no vem ber
20-i ha tá ro zat, no 25701/94, 60. pont).

A köz ér de ket a Bí ró ság tá gan ér tel me zi. Konk rét eset -
ben meg je gyez te, hogy a köz ér de kû te vé keny sé get vég zõ,
de ma gán tár sa ság légi fu va ro zó gaz da sá gi ér de ke it a já ra -
tok üze mel te té sé vel kap cso lat ban alig ha le het el vá lasz ta ni
az or szág egé szé nek ér de ke i tõl (Hat ton and ot hers v. The
Uni ted King dom, 2003. jú li us 8-i ha tá ro zat, no 36022/97,
126. pont). A köz ér dek meg lé té nek el len õr zé sét a Bí ró ság
ál lás pont ja sze rint az egyes or szá gok in kább el tud ják vé -
gez ni, mint egy nem zet kö zi bí ró ság, de a Bí ró ság a köz ér -
dek re való nyil ván va ló an alap ta lan hi vat ko zást nem fo -
gad ja el (The For mer King of Gre e ce már idé zett eset ben
ho zott ha tá ro zat 87. pont ja).

A tu laj don jog kor lá to zá sá nál a Bí ró ság ál lan dó gya kor -
la ta sze rint ugyan azo kat a kö ve tel mé nye ket kell al kal maz -
ni, mint ame lye ket az Egyez mény a tu laj don jog el vo ná sá ra 
meg ha tá roz. Ez azt je len ti, hogy a kor lá to zás csak ak kor
fo gad ha tó el, ha az oko zott sé re lem ará nyos a köz ér de ket
szol gá ló elõnnyel (At ha na si ou et aut res c. GrPce, 2006.
feb ru ár 9-i ha tá ro zat, no 2531/02, 22, 23. pont). Az ará -
nyos ság kér dé sé nél a Bí ró ság szé les kör ben vizs gál ja az
össze füg gé se ket és ezen az ala pon meg ál la pí tot ta az
Egyez mény meg sér té sét olyan eset ben, ami kor a tu laj don -
jog kor lá to zá sá nál az ál lam mal szem ben való fel lé pés re
nem volt le he tõ ség, meg fe le lõ jog vé del met szol gá ló el já -
rá si sza bá lyo kat nem dol goz tak ki (S. A. Dan ge vil le c.
Fran ce, 2002. áp ri lis 16-i ha tá ro zat, no 36677/97,
61. pont).

A Bí ró ság újabb gya kor la tá ban ki ala kult az úgy ne ve zett 
elvi ha tá ro zat, amely nek al kal ma zá sá ra ak kor ke rül sor, ha 
va la me lyik or szág ban az Egyez mény meg sér té se sok jog -
alanyt érint, a jog rend szer ben meg lé võ prob lé má ról van
szó. A Bro ni ows ki ügy ben a Bí ró ság elvi ha tá ro za ta nem -
csak a tu laj don jog nak az adott ké rel me zõ vel szem ben tör -
tént meg sér té sét ál la pí tot ta meg, ha nem a jog rend szer
olyan hi á nyos sá gát is, hogy nem ren del ke zett a jog vé del -
met szol gá ló meg fe le lõ el já rás ról a tu laj don jog sé rel me
ese té re. Ezért fel hív ta a kér dé ses ál la mot a meg fe le lõ jogi
és köz igaz ga tá si lé pé sek meg té te lé re (Bro ni ows ki v. Po -
land, 2004. jú ni us 22-én ho zott ha tá ro zat, no 31443/96,
189. pont, va la mint az egyez ség alap ján az ügyet le zá ró
2005. szep tem ber 28-i ha tá ro zat 34. pont). Ugyan ezt a
meg ol dást al kal maz ta a Bí ró ság egy újabb ügy ben, amely -
ben a jog rend szer hi á nyos sá gát ab ban je löl te meg, hogy
nem áll nak ren del ke zés re olyan el já rá si és egyéb jog in téz -
mé nyek, ame lyek meg aka dá lyoz nák a tu laj don jog ön ké -
nyes és ki szá mít ha tat lan meg sér té sét. Ezért fel hív ta a kér -
dé ses ál la mot az ará nyos sá got biz to sí tó jogi meg ol dás ki -
dol go zá sá ra (Hut ten-Czaps ka v. Po land, 2006. jú ni us 19-i
ha tá ro zat, no 35014/97, 168. és 251. pont).

4. Az Eht. ér tel me zõ ren del ke zé se ket tar tal ma zó
188.  §-ának 12. pont ja sze rint az elekt ro ni kus hír köz lé si
épít mény ki fe je zés töb bek kö zött olyan lé te sít mé nye ket
je lent, ame lyek ma guk ba fog lal ják a ve ze ték nél kü li
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össze köt te té sek kel össze füg gõ mû tár gya kat, az an ten na-
tar tó szer ke ze te ket (tor nyo kat), osz lo po kat is.

Az Eht. 94.  §-ának (1) be kez dé se ál ta lá nos jel leg gel ki -
mond ja, hogy biz to sí ta ni kell az elekt ro ni kus hír köz lõ lé -
te sít mé nyek el he lye zé sét. A 94.  § (2) be kez dé se sze rint az
elekt ro ni kus hír köz lõ lé te sít mé nye ket el sõ sor ban köz te rü -
le ten kell el he lyez ni, de ha erre nincs le he tõ ség, ak kor ma -
gán te rü let igény be vé te lé vel le het az el he lye zést meg ol da -
ni. A 95.  § (1) be kez dé se sze rint a ha tó ság kor lá toz hat ja az
in gat lan tu laj do no sát az in gat lan hasz ná la tá ban, ha az
elekt ro ni kus hír köz lõ lé te sít mé nyek el he lye zé sé rõl nem
jött lét re meg ál la po dás. Az Eht. a kor lá to zás konk rét fel té -
te lét nem ha tá roz za meg, csak a köz ér dek re utal. Eh hez a
sza bály hoz kap cso ló dó an a 95.  § (2) be kez dé se a kor lá to -
zá sért meg fe le lõ kár ta la ní tás nyúj tá sát írja elõ és utal a
Ptk.-nak arra a ren del ke zé sé re, amely sze rint az in gat lan
tu laj do no sa – meg fe le lõ fel té te lek ese tén – kér he ti in gat la -
ná nak meg vé te lét vagy ki sa já tí tá sát. Ez a ki egé szí tõ ren -
del ke zés sem ad azon ban el iga zí tást a tu laj don jog kor lá to -
zá sát a konk rét in gat lan te kin te té ben szük sé ges sé tevõ
köz ér dek re vo nat ko zó an.

A 95.  § (3) be kez dé se sze rint elekt ro ni kus hír köz lé si
épít mény nek az in gat la non tör té nõ el he lye zé se ér de ké ben, 
va la mint az in gat la non már el he lye zett épít mény ese té ben
az épít te tõ ké rel mé re a ha tó ság ha tá ro zat tal szol gal mi
vagy más hasz ná la ti jo got ala pít hat. Az Eht. itt sem ha tá -
roz za meg a tu laj don kor lá to zá sá nak fel té te le it, csak utal a
köz ér dek re. Az Eht. 95.  §-ának (3) be kez dé se nem em lí ti a
Ptk. 177.  §-ának a szol gal mi jog vagy hasz ná la ti jog ha tó -
sá gi ha tá ro zat tal, köz ér dek bõl tör té nõ ala pí tá sá ról  szóló
sza bá lyát, de az össze füg gés fenn áll a két ren del ke zés kö -
zött. E két sza bály együt te sen sem ha tá roz za meg egy ér tel -
mû en, hogy mi lyen fel té te lek mel lett kell az el já ró ha tó -
ság nak adott in gat lan ra meg ál la pí ta nia a tu laj don jog kor -
lá to zá sát. A sza bad mér le ge lést biz to sí tó sza bá lyo zás ról
nem ál la pít ha tó meg, hogy a tu laj don jog kor lá to zá sa a
konk rét in gat lan te kin te té ben a köz ér dek alap ján fenn áll,
és ezért az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint a sza bály
nem te kint he tõ al kot má nyos nak [11/1993. (II. 27.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1993, 109, 110.].

5. Az Eht. 95.  §-ának (1)–(3) be kez dé se a tu laj don jog
kor lá to zá sát írja elõ a köz ér dek re uta lás sal. A köz ér dek
vizs gá la tá nál az Al kot mány bí ró ság figye lembe vet te az
elekt ro ni kus hír köz lés nek az or szág éle té ben ját szott fon -
tos sze re pét. Az in dít vá nyok ra te kin tet tel kü lön szá mí tás -
ba vet te a mo bil te le fo nok hasz ná la tát. A mo bil te le fo nok
je len tõ sé gét tük rö zik az Eu ró pai Unió Sta tisz ti kai Hi va ta la 
ál tal 2005-ben kö zölt ada tok, ame lyek sze rint 2003-ban az
Unió or szá ga i ban át lag ban 100 ál lam pol gár ra 79,9 mo bil -
te le fon-elõ fi ze tés ju tott (az Unió fej let tebb or szá ga i ban ál -
ta lá ban az át lag fe lett volt az adat). Ma gyar or szá gon a mo -
bil te le fon-elõ fi ze tés ada ta 78,3 volt, ez zel szem ben a ve ze -
té kes te le fo nok nál csak 35,6. A mo bil te le fon hasz ná la ta
te kin te té ben fenn ál ló, szé les kör ben je lent ke zõ igény re is
fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy
ál ta lá ban fenn áll a köz ér dek az elekt ro ni kus hír köz lõ lé te -
sít mé nyek és így az an ten na-tar tó szer ke ze tek létrehozá -
sára.

Az elekt ro ni kus hír köz lõ lé te sít mé nyek lét re ho zá sá hoz
fû zõ dõ köz ér dek re való ál ta lá nos hi vat ko zás mel lett az
Eht. nem ha tá roz za meg azo kat a szem pon to kat, ame lyek -
bõl meg ál la pít ha tó vol na a konk rét in gat la nok te kin te té -
ben a kor lá to zást szük sé ges sé tevõ köz ér dek meg lé te. Ez a
sza bá lyo zá si mód nem fe lel meg az Al kot mány 13.  §-a
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a tu laj don hoz való jo got
biz to sí tó ren del ke zés nek.

Ezért az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Eht. 
95.  §-ának (1)–(3) be kez dé se alkot mány elle nes és eze ket a 
sza bá lyo kat meg sem mi sí tet te.

6. Az in dít vá nyo zók nem csak azon sze mé lyek jo ga i -
nak sé rel mét ál lí tot ták, akik nek az in gat la nán a hír köz lõ
lé te sít mé nye ket el he lye zik, ha nem a kör nye zõ in gat la no -
kon élõ két is.

Az Eht. 96.  §-ának (2) be kez dé se sze rint az elekt ro ni kus 
hír köz lõ lé te sít ményt úgy kell el he lyez ni, hogy a szom szé -
dos in gat la nok tu laj do no sa i nak és bir to ko sa i nak jo ga it a
lé te sít mény ne za var ja, vagy az adott kö rül mé nyek kö zött
a le he tõ leg ki sebb mér ték ben za var ja. Erre az eset re az
Eht. ki mond ja, hogy nem áll fenn a Ptk. ér tel mé ben vett
szük ség te len za va rás, azaz a tu laj don jog kor lá to zá sa jo -
gos. Az Eht.-nek ez a ren del ke zé se az zal a kö vet kez -
ménnyel jár, hogy a szom szé dos in gat la nok tu laj do no sai
és bir to ko sai sem tu laj don vé del met, sem bir tok vé del met
nem él vez nek, a za va rás meg szün te té sét nem kér he tik,
kár té rí té si kö ve te lést nem ér vé nye sít het nek.

Az Al kot mány 13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a tu laj -
don jog kor lá to zá sá nál itt is vizs gál ni kell, hogy a kor lá to -
zás köz ér dek bõl tör té nik-e és az ará nyos ság kö ve tel mé -
nyé nek a kér dé ses ren del ke zés ele get tesz-e. A 96.  §
(2) be kez dé sé nek meg íté lé se szo ros össze füg gés ben áll a
95.  § (1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kor lá to zás sal.
Ezért a szom szé dos in gat la nok tu laj do no sai vo nat ko zá sá -
ban sem ál la pít ha tó meg, hogy a hír köz lõ lé te sít mény el he -
lye zé sé re vo nat ko zó, ál ta lá ban vett köz ér dek mel lett a
konk rét in gat lan te kin te té ben is fenn áll-e a köz ér dek. A
96.  § (2) be kez dé se ezen túl me nõ en a hír köz lé si épít mény
lé te sí té sét a le he tõ leg ki sebb mér té kû nek te kin tett za va rás
ese té ben jo gos sá mi nõ sí ti, ki zár va a tu laj don jog és a bir -
tok lás há bo rí tá sá ra a Ptk.-ban meg ha tá ro zott sza bá lyok -
nak az al kal ma zá sát. A le he tõ leg ki sebb mér té kû za va rás
meg ha tá ro zá sá nak szem pont ja it a tá ma dott sza bály nem
ha tá roz za meg, az el já ró szerv sza bad mér le ge lé sé tõl függ
en nek meg ál la pí tá sa. Ilyen kö rül mé nyek kö zött a tu laj don -
kor lá to zás nem fo gad ha tó el ará nyos nak és így al kot má -
nyos nak.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság az Eht. 96.  §-a
(2) be kez dé sé nek alkot mány elle nességét meg ál la pí tot ta és 
ezt a sza bályt meg sem mi sí tet te.

7. Az in dít vá nyo zók az elõ zõ ek ben vizs gált ren del ke -
zé se ken túl me nõ en, az Al kot mány más sza bá lya i val is el -
len té tes nek ta lál ták a tá ma dott sza bá lyo kat. Az Al kot -
mány bí ró ság azon ban, ha az in dít vánnyal tá ma dott jog sza -
bályt az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ nek
mi nõ sí ti és meg sem mi sí ti, ak kor to váb bi alkot mány elle -
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nességi okot nem vizs gál [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.].

IV.

Az egyik in dít vá nyo zó azt is ki fo gás ol ta, hogy a táv köz -
lés ér de ké ben eme len dõ új ma gas épít mény lé te sí té sé hez a
te le pü lé si ön kor mány zat, Bu da pes ten a Fõ vá ro si Ön kor -
mány zat hoz zá já ru lá sát a jog sza bály – a ko ráb bi ren del ke -
zés tõl el té rõ en – nem kí ván ja meg.

Az Eht. el té rõ sza bá lyo zást tar tal maz at tól, mint amit az
in dít vá nyo zó tá ma dott. Az Eht 83.  §-ának (1) be kez dé se
sze rint az an ten nák, an ten na tar tó szer ke ze tek és az azok -
hoz tar to zó mû tár gyak épí té sé re más szerv adja ki az en ge -
délyt, mint az elekt ro ni kus hír köz lõ lé te sít mé nyek re ál ta -
lá ban. Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény 52.  §-ának (3) és (7) be -
kez dé se sze rint ez a ha tó ság az épí tés ügyi ha tó ság. A 31.  §
(1) be kez dé sé nek c) pont ja pe dig elõ ír ja, hogy az épít mé -
nyek el he lye zé sé nél biz to sí ta ni kell a kör nye zet vé de lem
és a ter mé szet vé de lem kö ve tel mé nye it. Eh hez az (5) be -
kez dés kö ve tel mény ként azt is hoz zá te szi, hogy fi gyel met
kell for dí ta ni a táj- és te le pü lés kép, a lát vány és a he lyi jel -
leg vé del mé re. Mind ez azt je len ti, hogy a tá ma dott sza bály 
ha tá lyon kí vül he lye zé sé vel az in dít vá nyo zó ál tal hi á nyolt
ren del ke zés be épült az Eht.-ba, és így az in dít vány tárgy ta -
lan ná vált. Ezért az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend -
jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges 
szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH
2003, 2065.) 31.  §-ának a) pont ja alap ján az Alkotmány -
bíróság a Ttm. 11.  § (1) be kez dés c) pont ja alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg se mi sí té sé re irá nyu ló
in dít vány tár gyá ban meg in dult el já rást meg szün tet te.

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

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

Dr. 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 elõ adó 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 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: 535/B/1999. 

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

1. Nem ér tek egyet az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló
2003. évi C. tör vény 95.  § (1)–(3) be kez dé sé nek meg sem -
mi sí té sé vel. Ál lás pon tom sze rint az Al kot mány bí ró ság nak 
a tu laj don hoz való jog ga ran ci á lis sza bá lya i nak hi á nya
 miatt mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet 
kel lett vol na meg ál la pí ta nia.

Az ügy ben az Al kot mány bí ró ság nak azt kell meg ítél -
nie, hogy meg ál la pít ha tó-e az Al kot mány 13.  § (1) be kez -
dé sé nek sé rel me az Eht. 95.  § (1)–(3) be kez dé sé ben fog lalt 
sza bá lyo zás alap ján.

– A több sé gi ha tá ro zat maga bi zo nyít ja, hogy a mo bil
hír köz lé si szol gál ta tás köz ér de kû te vé keny ség nek te kint -
he tõ.

– A vi ta tott tény ál lás elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény
el he lye zé sé re vo nat ko zik. Az Eht. 188.  § 12. pont ja pon to -
san de fi ni ál ja, hogy mi lyen épít mé nyek tar toz nak eh hez a
fo ga lom hoz.

E fo ga lom alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a vi ta tott sza -
bály a szol gál ta tó nem köz ér de kû te vé keny sé get szol gá ló
épít mé nye i nek el he lye zé se ese tén nem al kal maz ha tó.

Te hát van köz ér de kû cél ja, még pe dig konk rét köz ér de -
kû cél ja a tu laj do ni kor lá to zás nak. Ha van egy jog sza bály -
ban sza bá lyo zott köz ér de kû cél (hír köz lé si szol gál ta tás és
az eh hez szük sé ges épít mé nyek el he lye zé se), a ha tó sá gi
be avat ko zás fel té tel rend sze ré ben a to váb bi „köz ér dek re”
uta lás nem ér tel mez he tõ más ként, mint hogy a ha tó ság nak
– Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság – min den eset ben azt is
vizs gál nia kell, hogy a konk rét in gat lan tu laj don jo gá nak
kor lá to zá sa va ló ban a köz ér de két szol gál ja-e, vagy a köz -
ér dek meg va ló sít ha tó a tu laj do ni kor lá to zás nél kül is.

– Az Eht. 94.  § (2)–(3) be kez dé se ki mond ja, hogy az
ilyen épít mé nye ket el sõ sor ban köz te rü le ten, még pe dig
azon be lül is ál la mi tu laj don ban levõ köz te rü le ten kell el -
he lyez ni. Ön kor mány za ti tu laj do nú köz te rü le ten csak ak -
kor he lyez he tõ el, ha nincs ál la mi tu laj do nú köz te rü let,
vagy az ál la mi köz te rü le ten mû sza ki okok ból, vagy jog -
sza bá lyi ti la lom  miatt nem he lyez he tõ el. Az ön kor mány -
zat a hoz zá já ru lást, il le tõ leg az en ge délyt csak ak kor ta -
gad hat ja meg, ha a tu laj do no si hoz zá já ru lás meg ta ga dá sa
kü lö nös mél tány lást ér dem lõ te le pü lé si vagy la kos sá gi ér -
de ket sér te ne, il let ve az jog sza bá lyi ti la lom ba üt köz ne.

Ma gán te rü let hasz ná la tá val az el he lye zést csak ak kor
le het meg ol da ni, ha köz te rü le ten az nem le het sé ges.

A ha tó sá gi kor lá to zás fel té te le ként azt is elõ ír ja a 95.  §
(1) be kez dé se, hogy a ha tó sá gi be avat ko zás elõtt meg kell
kí sé rel ni a tu laj do nos sal való meg ál la po dás lét re ho zá sát,
ami ki zár ja a tu laj don kor lá to zá sát.

Te hát a ha tó sá gi kor lá to zás ra csak ak kor ke rül het sor,
ha más mó don, mint ma gán tu laj don kor lá to zá sá val az el -
he lye zés nem old ha tó meg.

– A kor lá to zá sért a 95.  § (2) be kez dé se alap ján kár ta la -
ní tás nak van he lye. Te hát a sza bá lyo zás az ará nyos ság kö -
ve tel mé nye i nek is ele get tesz.
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Ez a sza bá lyo zás abszt rakt szin ten a tu laj don el vo nás sal
szem ben tá masz tott al kot má nyi kö ve tel mé nyek nek is
meg fe lel (ki vé te les ség, köz ér dek, tör vény ben meg ha tá ro -
zott eset ben és mó don, kár ta la ní tás mel lett).

Te hát az nem ál la pít ha tó meg, hogy a tör vényhozó
alkot mány elle nesen nyúlt a tu laj don kor lá to zás eszkö -
zéhez.

A jogi sza bá lyo zás alap ján a több sé gi ha tá ro zat ál tal fel -
ve tett prob lé ma az, hogy a tör vény szé les mér le ge lé si jog -
kört adva ha tal maz za fel a hír köz lé si ha tó sá got a tu laj don -
kor lá to zás ra. A ha tó ság sza ba don mér le gel he ti a konk rét
ügy ben a köz ér dek re való hi vat ko zás in do kolt sá gát. Azaz
a tör vényi sza bá lyo zás le he tõ sé get ad arra, hogy a ha tó ság
elõ re ki szá mít ha tat lan mó don, ön ké nye sen kor lá toz za a tu -
laj don jo got.

Ez az al kot má nyos sá gi prob lé ma ál lás pon tom sze rint is
fenn áll. Az in gat lan tu laj do no sa szá má ra ha tó sá gi ha tá ro -
zat tal ír ha tó elõ a tû ré si kö te le zett ség, úgy hogy a ha tó sá gi
kor lá to zás fel té te le it a tör vény csak az ál ta lá nos köz ér dek -
re uta lás sal ha tá roz za meg, s nem sza bá lyoz za azo kat a ha -
tó ság el já rá sa so rán vizs gá lan dó szem pon to kat, ame lyek
alap ján a ha tó ság a köz ér dek re való hi vat ko zás in do kolt sá -
gát a konk rét ügy ben meg ál la pít hat ja. A vi ta tott sza bá lyok
alkot mány elle nességét a több sé gi ha tá ro zat is a ga ran ci á lis 
sza bá lyok hi á nya  miatt ál la pít ja meg. Az Al kot mány bí ró -
ság ál ta lá no san kö ve tett gya kor la ta sze rint az Al kot mány -
bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nességet ál la pít meg ak kor, ha va la mely alap jog ér vé nye -
sü lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi ga ran ci ák hi á nyoz nak, 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.
[37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 227., 231.;
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.]

Ezért ál lás pon tom sze rint a 95.  § (1)–(3) be kez dé sé vel
kap cso la tos in dít vá nyo kat az Al kot mány bí ró ság nak el
kel lett vol na uta sí ta ni és mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nességet kel lett vol na ki mon da ni.

2. Ag gá lyos nak tar tom a ha tá ro zat ban a tu laj don kor lá -
to zás al kot má nyos sá gi meg íté lé sé re az Al kot mány bí ró ság
ál tal ki dol go zott mér ce mó do sí tá sá nak in do ko lá sát is. Az
Al kot mány bí ró ság ál tal az alap ve tõ ala nyi jo gok és a tu laj -
don hoz való jog kor lá toz ha tó sá gá ra ki mun kált mér cé nek
az in do ko lás III. 2. pont já ban al kal ma zott össze kap cso lá sa 
az Al kot mány bí ró ság ál tal kö ve tett alap jog vé del mi gya -
kor lat fel la zu lá sá nak ve szé lyét rej ti ma gá ban. Az alap jo gi
teszt nek lé nye ge az, hogy alap ve tõ jog csak va la mely má -
sik alap ve tõ jog, al kot má nyos cél vagy ér ték vé del me, ér -
vé nye sü lé se ér de ké ben kor lá toz ha tó, és csak eh hez ké pest
bír je len tõ ség gel a szük sé ges ség, ará nyos ság kö ve tel mé -
nye. Egy ha tá ro zat lan tar tal mú köz ér dek fo ga lom be ve ze -
té se a 8.  § (2) be kez dé sé nek ér tel me zé sé be az alap jo gi kor -
lá to zás le he tõ sé gé nek ki szé le sí té sé hez ve zet het.

Az Al kot mány bí ró ság a 64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro -
za tá ban az Al kot mány 13.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek ér -
tel me zé sé bõl in dult ki, ami kor arra az ál lás pont ra ju tott,
hogy a 8.  § (2) be kez dé se alap ján ki mun kált alap jo gi teszt
a tu laj don kor lá to zás ra nem al kal maz ha tó. Ab ból ki in dul -
va, hogy maga az Al kot mány le he tõ vé te szi meg ha tá ro zott
fel té te lek ese tén a tu laj don el vo ná sát is, a tu laj don kor lá to -
zás al kot má nyos sá gi kö ve tel mény rend sze re sem le het szi -
go rúbb, mint a ki sa já tí tás Al kot mány ban sza bá lyo zott fel -
té tel rend sze re, ezt szem elõtt tart va mun kál ta ki a tu laj don -
kor lá to zás al kot má nyos sá gá nak ön ál ló mér cé jét.

Mi vel a tu laj don kor lá to zás al kot má nyos sá gá nak meg -
íté lé sé ben az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta nem te kint he -
tõ sta bil nak és kö vet ke ze tes nek, egyet le het ér te ni a ha tá -
ro zat nak a tu laj don kor lá to zá si teszt to vább fej lesz té sé re
irá nyu ló tö rek vé sé vel, azon ban úgy gon do lom, hogy ezt
nem a ha tá ro zat ban le írt mó don kel le ne meg ten ni. A tu laj -
don hoz való jog kor lá to zá sá nak meg íté lé sé re irá nyu ló ön -
ál ló al kot má nyos sá gi mér ce fenn tar tá sát tar tom in do kolt -
nak. Ál lás pon tom sze rint a 64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro -
zat ban ki mun kált tu laj don kor lá to zá si mér ce ke re tei kö -
zött, az ará nyos ság kö ve tel mé nyé nek ér tel me zé sé vel is el -
jut ha tott vol na az Al kot mány bí ró ság an nak a kö ve tel -
mény nek a meg ál la pí tá sá hoz, hogy ha tör vény köz igaz ga -
tá si szer vet jo go sít fel a tu laj don kor lá to zá sá ra, a kor lá to -
zás fel té te le it úgy kö te les meg ha tá roz ni, hogy a köz ér dek -
re való hi vat ko zás in do kolt sá ga a konk rét ügy ben tény le -
ge sen is fenn áll jon.

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

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

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

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

Nem ér tek egyet az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló
2003. évi C. tör vény (Eht.) 95.  § (1)–(3) be kez dé se alkot -
mány elle nessé nyil vá ní tá sá val és meg sem mi sí té sé vel. Vé -
le mé nyem sze rint nem el len té tes a tu laj don hoz való jog gal 
az, hogy hír köz lé si lé te sít mény el he lye zé se ma gán te rü let
igény be vé te lé vel is tör tén het a kor lá to zás mér té ké nek
meg fe le lõ kár ta la ní tás mel lett.

Az Eht. X. fe je ze te ar ról szól, hogy az elekt ro ni kus hír -
köz lé si szol gál ta tá sok egyes fel té te le it har ma dik sze mé -
lyek nek ho gyan kell biz to sí ta ni uk.

Az Eht. 94–98.  §-ai az in gat lan hasz ná lat és a kö zös épít -
mény hasz ná lat kér dé se it sza bá lyoz zák.

Az Eht. 94.  § (2) és (3) be kez dé sé bõl, va la mint az Eht.
95.  § (1) be kez dé sé bõl az kö vet ke zik, hogy ma gán te rü let
igény be vé te lé re ki vé te le sen ke rül het sor.

Ma gán te rü let igény be vé te le elõtt meg kell vizs gál nia a
ha tó ság nak, hogy az elekt ro ni kus hír köz lé si lé te sít mény
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– ál la mi tu laj don ban lévõ – köz te rü le ten vagy meg lé võ
elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek kö zös hasz ná la tá val,
il le tõ leg köz üze mi szol gál ta tó lé te sít mé nye i nek fel hasz -
ná lá sá val el he lyez he tõ-e. Ha e há rom le he tõ ség egyi ké nek 
igény be vé te lé vel sem le het a hír köz lé si épít ményt el he -
lyez ni, ak kor az a he lyi ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ
köz te rü le ten is el he lyez he tõ, fel té ve, hogy az el he lye zés -
hez szük sé ges tu laj do no si hoz zá já ru lás és te rü let hasz ná la -
ti en ge dély meg adá sa kü lö nös mél tány lást ér dem lõ te le pü -
lé si vagy la kos sá gi ér de ket nem sért, il let ve a te rü let hasz -
ná la ti en ge dély meg adá sa jog sza bály ban fog lalt ti la lom ba
nem üt kö zik.

Ma gán te rü let igény be vé te lé vel való el he lye zés re csak
ak kor ke rül het sor, ha – a tör vény szö ve ge sze rint – „nincs
le he tõ ség” sem köz te rü le ten való el he lye zés re, sem meg -
lé võ elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nye ken való el he lye -
zés re, sem köz üze mi szol gál ta tó lé te sít mé nyé nek fel hasz -
ná lá sá ra, sem meg ál la po dás ra az in gat lan tu laj do no sá val.

Mind eb bõl az kö vet ke zik, hogy az épít te tõ nek, mi e lõtt
köz ér dek re hi vat ko zás sal a ha tó ság tól ma gán te rü le ten
lévõ in gat lan hasz ná la tá nak kor lá to zá sát kéri, vizs gá lód -
nia kell ab ban a kér dés ben, hogy ma gán te rü let hasz ná la ta
nél kül a lé te sít mény el he lyez he tõ-e.

Ma gán te rü le ten az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek
lé te sí té sé re a fõ sza bály sze rint az in gat lan tu laj do no sa és
az épít te tõ meg ál la po dá sa alap ján ke rül sor. Az épít te tõ -
nek az Eht. 95.  § (1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ en meg kell
kí sé rel nie meg ál la pod ni az in gat lan tu laj do no sá val. A
meg ál la po dás hi á nyá ban a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
köz ér dek bõl kor lá toz hat ja az in gat lan hasz ná la tát az elekt -
ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek lé te sí té se ér de ké ben.

Az Eht. 95.  § (2) be kez dé se sze rint az in gat lan tu laj do -
no sát a kor lá to zás mér té ké nek meg fe le lõ kár ta la ní tás il le ti
meg. A tu laj do nos ezen fe lül a Ptk. 108.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott jo go kat ér vé nye sít he ti, va gyis ha a
hasz ná lat vagy egyéb kor lá to zás az in gat lan ren del te tés -
sze rû hasz ná la tát meg szün te ti vagy je len tõs mér ték ben
aka dá lyoz za, az in gat lan meg vá sár lá sát, il le tõ leg ki sa já tí -
tá sát kér he ti.

Az Al kot mány bí ró ság szá mom ra ma is mér va dó gya -
kor la ta sze rint „a tu laj don szo ci á lis kö tött sé gei a tu laj do -
no si au to nó mia messze me nõ kor lá to zá sát te szik le he tõ -
vé”. Az Al kot mány bí ró ság 1993. óta kö ve tett gya kor la ta
sze rint a tu laj don hoz való alap ve tõ jog vé del mé ben a mi -
nõ sé gi ha tár vo nal nem a tu laj don „kor lá to zá sa” és pol gá ri
jogi ér te lem ben vett „el vo ná sa” kö zött hú zó dik, ha nem az
al kot má nyos sá gi kér dés az lett, hogy mi lyen ese tek ben
kell a tu laj do nos nak a köz ha tal mi kor lá to zást min den el -
len szol gál ta tás nél kül el tûr nie, il let ve mi kor tart hat igényt
kár ta la ní tás ra tu laj do no si jo gai kor lá to zá sá ért. A gya kor -
lat ér tel mé ben, mint hogy az Al kot mány 13.  § (2) be kez dé -
se a ki sa já tí tás hoz – va gyis a tu laj don el vo ná sá hoz – is
csu pán a „köz ér de ket” kí ván ja meg, ha az ér ték ga ran cia
ér vé nye sül, a szi go rúbb „szük sé ges ség” nem al kot má nyos
kö ve tel mény. Ugyan ezen ha tá ro zat sze rint „a tör vénnyel
ér vé nye sí tett „köz ér dek” al kot mány bí ró sá gi vizs gá la ta

ezért nem a tör vényhozó vá lasz tá sá nak fel tét len szük sé -
ges sé gé re irá nyul, ha nem [...] arra kell szo rít koz nia, in do -
kolt-e a köz ér dek re hi vat ko zás, il let ve, hogy a „köz ér de -
kû” meg ol dás nem sért-e ön ma gá ban is va la mely más al -
kot má nyos jo got (pél dá ul a hát rá nyos meg kü lön böz te tés
ti lal mát)” [64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993,
373, 380–382.].

Igaz, hogy a tör vény dön té si jog kört ad a hír köz lé si ha -
tó ság nak a ma gán te rü let, azaz a ma gán tu laj don ban álló in -
gat lan hasz ná la tá nak a kor lá to zá sá ra. Azon ban va la mely
konk rét ügy ben sem elég a kor lá to zás hoz ön ma gá ban a
köz ér dek re való pusz ta hi vat ko zás, ha nem a ha tó ság csak
ak kor kor lá toz hat ja az in gat lan hasz ná la tát, ha a konk rét
ügy ben a köz ér dek re való hi vat ko zás in do kolt, az Eht.
94.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, va la mint az Eht. 95.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt fel té te lek sze rint. Va gyis a tör vényi
sza bá lyo zás vé le mé nyem sze rint nem ad le he tõ sé get arra,
hogy a ha tó ság elõ re ki szá mít ha tat lan mó don, ön ké nye -
sen, köz ér dek tény le ges fenn ál lá sa nél kül kor lá toz za a tu -
laj don jo got.

Ezért az Eht. 95.  § (1)–(3) be kez dé se nem el len té tes az
Al kot mány nak a tu laj don hoz való jo got biz to sí tó
13.  §-ával.

Ag gá lyos nak tar tom vé gül, hogy az Al kot mány bí ró ság
a tu laj don hoz való alap ve tõ jo got kor lá to zó tör vénnyel
szem ben, a ha tá ro zat szán dé ka sze rint, az ed di gi ek tõl szi -
go rúbb kö ve tel ményt ál lít fel. Az Al kot mány bí ró ság a tu -
laj don jog al kot má nyos kor lá to zá sá val össze füg gõ kö ve -
tel mé nye ket 1993-ban el ol dot ta az Al kot mány 8.  § (2) be -
kez dé sé tõl. En nek oka rész ben az volt, hogy a tu laj don hoz
való jog az egyet len alap ve tõ jog az Al kot mány bí ró ság
gya kor la ta sze rint, ame lyet köz ér dek re hi vat koz va le het
kor lá toz ni [Vö. 60/1994. (XII. 24.) AB ha tá ro zat, ABH
1994, 342, 354.]. Nincs ok arra, hogy az Al kot mány bí ró -
ság, kel lõ in dok nél kül, et tõl a gya kor lat tól el tér jen.

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

Az Alkotmánybíróság
43/2006. (X. 5.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bá lyok alkot mány elle -
nességének utó la gos meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vány
tár gyá ban – dr. Pa czo lay Pé ter al kot mány bí ró kü lön vé le -
mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:
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1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az épí tett
kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény 25.  §-ának (2) be kez dé se alkot mány -
elle nes, ezért azt a je len ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val
meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Za la -
eger szeg Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta elõ vá sár lá si
jo gá ról  szóló, a Za la eger szeg Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû -
lé se 15/1999. (V. 28.) sz. ren de le te alkot mány elle nes,
ezért azt a je len ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val meg -
sem mi sí ti.

3. Az Al kot mány bí ró ság az épí tett kör nye zet ala kí tá sá -
ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény
25.  §-a (1) és (3)–(6) 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 több be ad vánnyal for dult az Al kot -
mány bí ró ság hoz, amely ben rész le te sen ki fej tet te, hogy õt
és több más ma gyar ál lam pol gárt sé re lem érte azért, mert
in gat la ná ra a te le pü lé si ön kor mány za tot meg il le tõ elõ vá -
sár lá si jo got je gyez tek be. Az Al kot mány bí ró ság fõ tit ká rá -
tól ka pott tá jé koz ta tás után meg fo gal ma zott in dít vá nya
sze rint az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény 25.  §-a (a továb biak ban: 
Étv.) és a Za la eger szeg Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé se
15/1999. (V. 28.) sz. ren de le te (a továb biak ban: Ör.) alkot -
mány elle nes. Né ze te sze rint az Étv. tá ma dott sza bá lya sér -
ti az Al kot mány ál tal biz to sí tott tu laj don hoz való jo got
[a 13.  § (1) be kez dé sét], a jog ál la mi ság el vét [2.  § (1) be -
kez dé sét], va la mint a jog or vos lat hoz való jo got [az 57.  §
(5) be kez dé sét]. Az Ör. alkot mány elle nessége az Étv.
alkot mány elle nességébõl kö vet ke zik. Az in dít vá nyo zó
sze rint az em lí tett jog sza bá lyo kat meg kell sem mi sí te ni.

2. Az in dít vány be adá sa után lé pett ha tály ba az Étv.
25.  §-ának mó do sí tá sa. A vál to zá sok nem érin tet ték az in -
dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt ren del ke zé se ket. Az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt a ha tá ro zat ho za tal kor ha tá lyos
szö veg alap ján bí rál ta el (ha son ló a 137/B/1991. AB ha tá -
ro zat, ABH 1992, 456, 457.; a 163/B/1991. AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 544, 545.; az 1425/B/1997. AB ha tá ro zat,
ABH 1998, 844, 845.).

II.

Az in dít vány el bí rá lá sá nál figye lembe vett jog sza bá -
lyok:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, 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.”

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

„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.”

2. Az Étv. tá ma dott 25.  §-ának az in dít vány be nyúj tá sa -
kor ha tá lyos szö ve ge:

„25.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány za tot elõ vá sár lá si jog
il le ti meg az épí té si sza bály zat ban és a sza bá lyo zá si terv -
ben meg ha tá ro zott te le pü lés ren de zé si cé lok meg va ló sí tá -
sá hoz szük sé ges in gat la nok ese té ben.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat ren de let ben elõ vá sár lá si
jo got ál la pít hat meg a te le pü lés szer ke ze ti terv ben rög zí tett
köz ér de kû cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben a be épí tet len
tel kek re, il le tõ leg az olyan te rü le tek re, ahol te le pü lés ren -
de zé si in téz ke dé se ket ter vez, és a ren de zett te le pü lés fej lõ -
dés biz to sí tá sa azt meg kí ván ja. A ren de let ben meg kell je -
löl ni azt a célt, amely re a tel ket, te rü le tet az ön kor mány zat
fel kí ván ja hasz nál ni.

(3) A fõ vá ros ban a fõ vá ro si vagy azt a ke rü le ti ön kor -
mány za tot il le ti meg az elõ vá sár lás joga, amely a meg osz -
tott fel adat kör alap ján az adott te le pü lés ren de zé si cél meg -
va ló sí tó ja.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek sze rin ti elõ vá sár lá si jo got az
ön kor mány zat kö te les az in gat lan-nyil ván tar tás ba be je -
gyez tet ni. Ha az elõ vá sár lá si jog fenn tar tá sá nak in do kai
meg szûn nek, az ön kor mány zat nak ha la dék ta la nul kér ni
kell az in gat lan-nyil ván tar tás ból való tör lést.

(5) Az ön kor mány zat (1)–(4) be kez dé sek ben sza bá lyo -
zott elõ vá sár lá si joga – az or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter -
mé sze ti te rü le ten lévõ és a mû em lé ki in gat lan ra vo nat ko zó 
elõ vá sár lá si jo got ki vé ve – a más jog sza bá lyo kon, il let ve
szer zõ dé sen ala pu ló elõ vá sár lá si jo got meg elõ zi.

(6) Ha az ön kor mány zat az elõ vá sár lá si joga gya kor lá -
sá val kap cso la tos meg ke re sés tõl szá mí tott hat van na pon
be lül nem nyi lat ko zik, az in gat lan el ide ge nít he tõ. A be -
jegy zett elõ vá sár lá si jo got az el ide ge ní tés nem érin ti.”
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3. Az Étv. tá ma dott 25.  §-ának je len leg ha tá lyos szö -
vege:

„(1) A te le pü lé si ön kor mány za tot elõ vá sár lá si jog il le ti
meg az épí té si sza bály zat ban és a sza bá lyo zá si terv ben
meg ha tá ro zott te le pü lés ren de zé si cé lok meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges in gat la nok ese té ben.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat ren de let ben elõ vá sár lá si
jo got ál la pít hat meg a te le pü lés szer ke ze ti terv ben rög zí tett
köz ér de kû cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben a be épí tet len
tel kek re, il le tõ leg az olyan te rü le tek re, ahol te le pü lés ren -
de zé si in téz ke dé se ket ter vez, és a ren de zett te le pü lés fej lõ -
dés biz to sí tá sa azt meg kí ván ja. A ren de let ben meg kell je -
löl ni azt a célt, amely re a tel ket, te rü le tet az ön kor mány zat
fel kí ván ja hasz nál ni.

(3) A fõ vá ros ban a fõ vá ro si vagy azt a ke rü le ti ön kor -
mány za tot il le ti meg az elõ vá sár lás joga, amely a meg osz -
tott fel adat kör alap ján az adott te le pü lés ren de zé si cél meg -
va ló sí tó ja.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek sze rin ti elõ vá sár lá si jo got az
ön kor mány zat kö te les az in gat lan-nyil ván tar tás ba be je -
gyez tet ni. Ha az elõ vá sár lá si jog fenn tar tá sá nak in do kai
meg szûn nek, az ön kor mány zat nak ha la dék ta la nul kér ni
kell az in gat lan-nyil ván tar tás ból való tör lést.

(5) Az ön kor mány zat (1)–(4) be kez dé sek ben sza bá lyo -
zott elõ vá sár lá si joga – az or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter -
mé sze ti te rü le ten lévõ és a mû em lé ki in gat lan ra vo nat ko zó 
elõ vá sár lá si jo got ki vé ve – a más jog sza bá lyo kon, il let ve
szer zõ dé sen ala pu ló elõ vá sár lá si jo got meg elõ zi.

(6) Ha az ön kor mány zat az elõ vá sár lá si joga gya kor lá -
sá val kap cso la tos meg ke re sés tõl szá mí tott hat van na pon
be lül nem nyi lat ko zik, az in gat lan el ide ge nít he tõ. A be -
jegy zett elõ vá sár lá si jo got az el ide ge ní tés nem érin ti.”

4. Az Ör. sza bá lya:
„A Za la eger szeg Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé se az

épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997.
évi LXXVIII. tör vény 25.  § (2) be kez dés fel ha tal ma zá sa
alap ján az aláb bi ren de le tet al kot ja az Ön kor mány zat elõ -
vá sár lá si jo gá nak meg ál la pí tá sá ra:

1.  § (1) Az ön kor mány za tot elõ vá sár lá si jog il le ti meg a
ZMJV 16/2001. (VI. 15.) sz. ren de le te 62.  § (3) be kez dé se, 
va la mint a 334/2005. szá mú ha tá ro zat tal mó do sí tott
240/98. szá mú köz gyû lé si ha tá ro zat 2. pont 4. al pont já val
el fo ga dott in téz ke dé si terv lap sze rint meg ha tá ro zott te le -
pü lés ren de zé si cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges in gat la -
nok ese té ben.

(2) Az ön kor mány zat elõ vá sár lá si joga ki ter jed a te le pü -
lés ren de zé si fel ada tok meg va ló sí tá sa ér de ké ben a be épí -
tet len tel kek re, il le tõ leg az olyan te rü le tek re, ahol te le pü -
lés ren de zé si in téz ke dé se ket ter vez, és a ren de zett te le pü -
lés fej lõ dést biz to sí ta ni kí ván ja az 1. sz. mel lék let ben meg -
je lölt cél lal.

(3) Az elõ vá sár lá si jo got az ön kor mány zat kö te les az in -
gat lan-nyil ván tar tás ba be je gyez tet ni. Az elõ vá sár lá si jog -
gal érin tett in gat la nok nál az elõ vá sár lá si jog fenn áll a ké -
sõb bi te lek ala kí tás so rán ki ala kult újabb in gat la nok ra is.

(4) Az ön kor mány zat (1)–(2) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott elõ vá sár lá si joga – a mû em lé ki in gat lant ki vé ve – a

más jog sza bá lyon, il let ve szer zõ dé sen ala pu ló elõ vá sár lá si 
jo got meg elõ zi.

(5) Ha az ön kor mány zat elõ vá sár lá si joga gya kor lá sá ról
a meg ke re sé sé tõl szá mí tott 45 na pon be lül nem nyi lat ko -
zik, az in gat lan el ide ge nít he tõ.

(6) Ha az ön kor mány zat nem él elõ vá sár lá si jo gá val, er -
rõl a pol gár mes ter is dönt het a köz gyû lés le adott ha tás kö -
ré ben. Ha az ön kor mány zat nem él elõ vá sár lá si jo gá val,
er rõl a pol gár mes ter is dönt het a köz gyû lés le adott ha tás -
kö ré ben 15 na pon be lül. Amennyi ben a pol gár mes ter nem
nyi lat ko zik, ugyan ezen ha tár idõn be lül ér te sí ti az el adót
ar ról, hogy a ké rel met el bí rá lás ra a so ron kö vet ke zõ köz -
gyû lés elé ter jesz ti.

(7) Az elõ vá sár lá si jog gal érin tett in gat la nok jegy zé két
a ren de let 2. sz. mel lék le te tar tal maz za.

(8) Je len ren de let a 240/98. szá mú köz gyû lé si ha tá ro zat
2. pont 4. al pont já val el fo ga dott in téz ke dé si terv lap pal
együtt ér vé nyes.

(9) Amennyi ben az ön kor mány zat már élt az elõ vá sár lás 
jo gá val, sa ját tu laj do ná ba ke rült az in gat lan, ak kor gon -
dos kod ni kell az elõ vá sár lá si jog in gat lan-nyil ván tar tás ból 
való tör lé sé rõl.

2.  § A je len ren de let 1999. má jus 28-án lép ha tály ba.

A 19/1999. (VI. 18.) sz. ren de let tel mó do sí tott ré szek
1999. jú ni us 18-án, a 25/1999. (IX. 10.) sz. ren de let tel mó -
do sí tott ré szek 1999. X. 22-én, az 54/2000. (XII. 29.) sz.
ren de let tel mó do sí tott ré szek 2000. XII. 30-án lép nek ha -
tály ba.

A 4/2003. (III. 7.) sz. ren de let tel mó do sí tott ren del ke zé -
sek 2003. már ci us 8-án lép nek ha tály ba.

A 4/2004. (II. 6.) sz. ren de let tel mó do sí tott ren del ke zé -
sek 2004. feb ru ár 6-án lép nek ha tály ba.

A 17/2004. (IV. 9.) sz. ren de let tel mó do sí tott ren del ke -
zé sek 2004. áp ri lis 10-én lép nek ha tály ba.

A 42/2004. (X. 29.) sz. ren de let tel mó do sí tott ren del ke -
zé sek 2004. ok tó ber 29-én lép nek ha tály ba.

Az 57/2004. (XII. 23.) sz. ren de let tel mó do sí tott ren del -
ke zé sek 2004. de cem ber 23-án lép nek ha tály ba.

A 66/2005. (XII. 16.) sz. ön kor mány za ti ren de let tel mó -
do sí tott ren del ke zé sek 2005. de cem ber 17-én lép nek ha -
tály ba.”

III.

1. Az in dít vá nyo zó a te le pü lé si ön kor mány zat el já rá sát
ki fo gá sol va az Étv. 25.  §-át és „eb bõl adó dó an” az Ör.
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí -
té sét kér te. Arra hi vat ko zott, hogy az Al kot mány
13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a tu laj don hoz való jog
alap jog, és en nek az alap jog nak a lé nye gét kor lá toz zák
– az Al kot mány 8.  §-ának (2) be kez dé sét is sért ve – a tá -
ma dott jog sza bá lyok a tu laj don nal való sza bad ren del ke -
zést aka dá lyo zó, az ön kor mány za tot meg il le tõ elõ vá sár lá -
si jog meg ál la pí tá sá val.

Az in dít vány eb ben a ré szé ben meg ala po zat lan.

9118 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/122. szám



2. Az Al kot mány 13.  §-ának (1) be kez dé se sze rint a tu -
laj don hoz való jog vé del met él vez. Ez a vé de lem alap ve tõ
jog ként áll fenn an nak el le né re, hogy sza bá lyo zá sa bi zo -
nyos mér té kig el tér a más alap jo gok ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sek tõl [7/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 22,
25.]. Az Al kot mány ban biz to sí tott tu laj don vé de lem nem
azo nos a tu laj don jog nak a pol gá ri jog ban ki ala kí tott fo gal -
mán ala pu ló, a pol gá ri jog ban meg ha tá ro zott vé de lem mel.
Az Al kot mány a tu laj don jo got, mint az egyé ni cse lek vé si
au to nó mia anya gi alap ját is me ri el; az al kot má nyos tu laj -
don vé de lem ter je del me a köz ha tal mi kor lá to zás mód já tól,
a tu laj don konk rét jel lem zõ i tõl függ [64/1993. (XII. 22.)
AB ha tá ro zat, ABH 1993, 373, 380.].

Az elõ vá sár lá si jog nem jár a tu laj don jog el vo ná sá val.
Csak annyit je lent, hogy ha a tu laj do nos el akar ja adni a tu -
laj don tár gyát, ak kor nem an nak a sze mély nek ru ház hat ja
át a jo got, aki vel egyéb ként meg egyez ne, ha nem – a ka pott 
aján lat tal azo nos fel té te lek kel – az elõ vá sár lás ra jo go sult -
nak. A tu laj don jog szem pont já ból eb ben az eset ben a ren -
del ke zé si jog kor lá to zá sá ról van szó. A kor lá to zás meg íté -
lé sé nél figye lembe kell ven ni, hogy a ren del ke zé si jog
csak a tu laj don jog egyik rész jo go sít vá nya, és en nek a kor -
lá to zá sa tá vol áll a tu laj don tól való meg fosz tás tól, a tu laj -
don hoz való jog lé nye ges tar tal má nak meg sér té sé tõl
[7/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 22, 26.].

A 18/1992. (III. 30.) AB ha tá ro zat in do ko lá sa már ki fej -
tet te, hogy elõ vá sár lá si jog ese tén is sza ba don ha tá roz hat a
tu laj do nos ar ról, mi lyen tar ta lom mal, mi lyen fel té tel lel
akar ja, kí ván ja tu laj do ná nak tár gyát el ad ni (ABH 1992,
110, 112.). Az elõ vá sár lá si jog nak meg ha tá ro zott sze mély
ré szé re jog sza bály ban tör té nõ biz to sí tá sa va ló já ban azt je -
len ti, hogy az el adó tu laj do nos nem sza ba don ha tá roz za
meg, hogy ki az a sze mély, aki a tu laj don jo got meg szer zi,
azaz a szer zõ dé si sza bad ság kor lá to zá sá ról van szó. A
szer zõ dé si sza bad ság nak ez a kor lá to zá sa je le nik meg az
el adó szem pont já ból a tu laj don jog ol da lá ról tör té nõ meg -
kö ze lí tés ben a ren del ke zé si jog kor lá to zá sa ként [7/2006.
(II. 22.) AB ha tá ro zat, ABK 2006. feb ru ár 105, 112, 114.].
A vevõ ré szé rõl tu laj don jo gi meg kö ze lí tés nem jö het szá -
mí tás ba, mert a vevõ nem tu laj do nos; így az elõ vá sár lá si
jo got ki mon dó sza bály a vevõ ré szé re csak a szer zõ dé si
sza bad ság kor lá to zá sa ként vizs gál ha tó.

Az Al kot mány bí ró ság az idé zett ha tá ro za tok ban az el bí -
rá lás alap já nak azt te kin tet te, hogy a kor lá to zás nem volt-e
szük ség te len és arány ta lan. A hegy köz ség tag ját meg il le -
tõ, a szom szé dos szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz ter ben nyil ván -
tar tott föld rész let re vo nat ko zó elõ vá sár lá si, elõ ha szon bér -
le ti jog ról az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy ez a
jog a mi nõ sé gi bor ter me lés ér de két szol gál ja, és ezért ezt a
tu laj don jog szük sé ges és nem arány ta lan kor lá to zá sá nak
mi nõ sí tet te [41/1995. (VI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
175, 181–182.].

Az elõ vá sár lá si jog nak a szer zõ dé si sza bad ság ol da lá ról 
tör té nõ ér té ke lé sé nél pe dig az Al kot mány bí ró ság 32/1991. 
(VI. 6.) AB ha tá ro za tá ban ki fej tett el vet kell ala pul ven ni,
amely sze rint a szer zõ dé si sza bad ság a pi ac gaz da ság egyik 
lé nye gi ele me, de al kot má nyos alap jog nak nem te kint he tõ. 
Ezért a szer zõ dé si sza bad ság nak még a lé nye gi tar tal mát is 

kor lá toz ni le het [ABH 1991, 146, 159, meg erõ sí tet te a
61/1993. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 358, 361.].

3. Az Étv. 17.  §-a a te le pü lés ren de zé si fel ada tok meg -
va ló sí tá sát biz to sí tó egyik jogi in téz mény ként je lö li meg
az elõ vá sár lá si jo got. A 25.  § (1) be kez dé se en nek meg -
fele lõen mond ja ki, hogy azok nak az in gat la nok nak a te -
kin te té ben il le ti meg elõ vá sár lá si jog a te le pü lé si ön kor -
mány za tot, ame lyek nél az épí té si sza bály zat ban és a sza -
bá lyo zá si terv ben meg ha tá ro zott te le pü lés ren de zé si cé lok
meg va ló sí tá sa ezt szük sé ges sé te szi. En nek az ál ta lá nos
meg fo gal ma zás nak az alap ján a 25.  § (2) be kez dé se sze rint 
a te le pü lé si ön kor mány zat ren de let ben ha tá roz za meg,
hogy me lyek azok a tel kek, ame lyek nél a te le pü lés szer ke -
ze ti terv ben meg ha tá ro zott köz ér de kû cé lok meg va ló sí tá sa 
ér de ké ben az elõ vá sár lá si jo got is át fo gó te le pü lés ren de zé -
si in téz ke dé sek re van szük ség.

Az Étv.-nek az Or szág gyû lés elé ter jesz tett mi nisz te ri
in do ko lá sa rá mu ta tott, hogy az épí tés sel az em ber erõ tel je -
sen be avat ko zik a ter mé sze tes kör nye zet vi szo nya i ba, és
emi att szük ség van a te le pü lés ren de zés re, amely meg ha tá -
roz za az épí tés re irány adó, a köz ér de ket szol gá ló rend sze -
re ket, mó do kat. Az Étv. 8.  §-a rész le te sen fel so rol ja, hogy
a te le pü lés ren de zés so rán mi lyen köz ér de ket szol gá ló fel -
ada to kat kell meg va ló sí ta ni. Ezek közé tar to zik az egész -
sé ges la kó- és mun ka kö rül mé nyek, va la mint a la kos ság
biz ton sá gá nak vé del me, az ér té kes épít mény és táj rész let
lát vá nyá nak vé del me, a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a 
mun ka he lyek meg õr zé sé nek, il let ve új mun ka he lyek te -
rem té sé nek, va la mint a köz üze mi el lá tás nak a biz to sí tá sa.

A te le pü lés ren de zé si cé lok ese té ben te hát az ön kor -
mány zat te vé keny sé gi kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá sá val 
össze füg gõ nyo mós köz ér dek in do kol ja a szer zõ dé si sza -
bad ság nak, il let ve a tu laj don jog rész jo go sít vá nya ként
meg je le nõ ren del ke zé si jog te kin te té ben a szer zõ dõ part -
ner meg vá lasz tá sa jo gá nak cse kély je len tõ sé gû kor lá to zá -
sát. A te le pü lés ren de zés cél jai a kor lá to zást szük sé ges sé
te szik, a kor lá to zás pe dig cse kély je len tõ sé gû, nem arány -
ta lan.

Az in dít vá nyo zó az Étv. 25.  §-át az Al kot mány
13.  §-ának (1) be kez dé sé vel lát ta el len té tes nek, az Ör.
alkot mány elle nességét pe dig ön ál ló an nem ál lí tot ta, ha -
nem csak az Étv. ren del ke zé sé bõl kö vet ke zõ nek te kin tet te. 
A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság az Étv. 25.  §-ának
az Al kot mány 13.  §-a (1) be kez dé sé vel és 8.  §-ának (2) be -
kez dé sé vel való el len té tét nem ál la pí tot ta meg. Ezért az
Étv. 25.  §-ának és ez zel össze füg gés ben az Ör.-nek a meg -
sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt eb ben a ré szé ben el uta -
sí tot ta.

IV.

1. Az in dít vá nyo zó sze rint az Étv. 25.  §-a azért is el len -
té tes az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé sé vel, mert „nem
tisz táz za meg nyug ta tó an, fél re ért he tet le nül azon in gat la -
nok kö rét, me lyek re az elõ vá sár lá si jog be je gyez he tõ”.
Ezért ezen az ala pon is kér te a tá ma dott sza bály meg sem -
mi sí té sét.

Az in dít vány eb ben a ré szé ben is meg ala po zat lan.
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2. a) Az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé se ki mond ja, 
hogy a Ma gyar Köz tár sa ság jog ál lam. A jog ál lam el vét ér -
tel mez ve az Al kot mány bí ró ság ki mond ta, hogy ezen elv
tar tal má nak lé nye ges ré sze a jog biz ton ság. A jog biz ton ság 
pe dig töb bek kö zött azt is je len ti, hogy a jog sza bá lyok vi -
lá go sak, egy ér tel mû ek, mû kö dé sü ket te kint ve ki szá mít ha -
tók le gye nek [9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
59, 65.)]. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint azon -
ban a jog sza bály vi lá gos sá ga nem je len ti azt, hogy a min -
den konk rét eset re  szóló meg ha tá ro zá sok sze re pel nek a
jogi ren del ke zé sek ben. A jog sza bály meg fo gal ma zá sa ál -
ta lá nos, és a jog al kal ma zás fel ada ta az el vont meghatá -
rozásnak az egye di eset re való vo nat koz ta tá sa
(1160/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 607, 608.). Al -
kot mány el le nes ség áll fenn azon ban ak kor, ha a jog sza -
bály a meg fo gal ma zás bi zony ta lan sá ga  miatt ön ké nyes
jog ér tel me zés re ve zet het [54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2004, 690, 747.].

b) Az Étv. 25.  §-ának (1) be kez dé se nem so rol ja fel az
or szág összes te le pü lé sén azo kat az in gat la no kat, ame -
lyek re a te le pü lé si ön kor mány za tok nak elõ vá sár lá si joga
van, ha nem csak ál ta lá ban mond ja ki en nek a jog in téz -
mény nek az igény be vé te lé re vo nat ko zó le he tõ sé get. Az
Étv. sza bá lya alap ján a te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le té nek fel ada ta az, hogy a te le pü lés szer ke ze ti
kon cep ci ót ki dol goz tas sa és ha tá ro zat tal el fo gad ja [Étv.
7.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja], to váb bá, hogy a he lyi
épí té si sza bály za tot és sza bá lyo zá si ter vet ki dol goz tas sa és 
ren de let tel meg ál la pít sa [Étv. 7.  §-a (3) be kez dé sé nek
c) pont ja]. A te le pü lés szer ke ze ti terv a te le pü lés köz igaz -
ga tá si te rü le té re ké szül és szö ve ges, va la mint raj zi mun ka -
ré szek bõl áll; e mun ka ré szek a kép vi se lõ-tes tü let ha tá ro -
za tá nak mel lék le tei [Étv. 11.  §-ának (1) be kez dé se].

A te le pü lés szer ke ze ti terv alap ján az ön kor mány zat ren -
de le te konk ré tan meg ha tá roz za, hogy me lyek azok a tel -
kek, ame lyek re az elõ vá sár lá si jog ki ter jed és mi lyen cé lo -
kat szol gál az Étv. alap ján meg ál la pí tott elõ vá sár lá si jog
[Étv. 25.  §-ának (2) be kez dé se]. Ilyen kö rül mé nyek kö zött
nem áll fenn te hát bi zony ta lan ság ab ban a te kin tet ben,
hogy me lyek azok a tel kek, ame lyek re az elõ vá sár lá si jog
ér vé nye sít he tõ.

c) Az Étv. fen ti sza bá lyai alap ján ke let ke zett az Ör.,
amely nek 1.  § (2) be kez dé se sze rint az 1. sz. mel lék let je -
lö li meg a te le pü lés ren de zé si cé lo kat, az 1.  § (7) be kez dé se 
pe dig ki mond ja, hogy a 2. sz. mel lék let té te le sen meg je lö li 
azo kat az in gat la no kat, ame lyek re az ön kor mány zat elõ vá -
sár lá si joga fenn áll. Az Ör. alap ján sincs te hát bi zony ta lan -
ság ab ban a te kin tet ben, hogy me lyek azok az in gat la nok,
ame lyek re az elõ vá sár lá si jog vo nat ko zik.

d) Az Étv. és az Ör. idé zett sza bá lyai alap ján meg ál la -
pít ha tó, hogy a tá ma dott jog sza bály egy ér tel mû ren del ke -
zést tar tal maz ar ról, hogy mi lyen in gat la nok ra vo nat ko zik
az elõ vá sár lá si jog. Az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott jog sza -
bály nem sér ti te hát az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé -
sét. Ezért az Al kot mány bí ró ság a tá ma dott ren del ke zés nek 
az Al kot mány 2.  §-a (1) be kez dé sé vel való el len té té re ala -
pí tott meg sem mi sí té si in dít ványt eb ben a ré szé ben el uta sí -
tot ta.

V.

1. Az in dít vá nyo zó azon az ala pon is alkot mány elle -
nesnek tar tot ta az Étv. tá ma dott sza bá lyát, mert az nem
biz to sít ja a jog or vos la ti le he tõ sé get. Ki fej tet te, nem az elõ -
vá sár lá si jog in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sét
tart ja jog sér tõ nek, ha nem azt, hogy a te le pü lé si ön kor -
mány zat köz gyû lé sé nek ren de le te „meg kér de zé sem nél -
kül, fel leb be zé si le he tõ ség meg vo ná sá val el vé gez tet te az
elõ vá sár lá si jog be je gyez te té sét s így ér de mi fel leb be zé si
jo gom tól meg fosz tott”.

Az in dít vány eb ben a ré szé ben meg ala po zott.

2. Az Al kot mány 57.  §-ának (5) be kez dé se sze rint bí ró -
sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len áll fenn a
jog or vos lat joga. A je len eset ben azon ban nem bí ró sá gi,
köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés rõl van szó, ha nem
te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek ren de le té -
rõl, azaz jog sza bály ról.

Az Al kot mány bí ró ság az épí tés ügy rõl  szóló 1964. évi
III. tör vénynek – az Étv. 25.  §-ában meg ha tá ro zott ren del -
ke zé se ket nem tar tal ma zó – a sza bá lyai alap ján meg al ko -
tott ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le ti ren de let vizs gá la ta
alap ján 1994-ben ki mond ta, hogy alkot mány elle nes az a
sza bá lyo zás, amely „az in gat lan tu laj dont kor lá to zó egye di
dön té sek ren de le ti for má ban való meg je len te té sé vel gya -
kor la ti lag ki zár ja a fel leb be zés és a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat
be nyúj tá sá nak a le he tõ sé gét, és ez ál tal sér ti a tu laj don vé -
de lem re is ga ran ci át nyúj tó jog or vos lat le he tõ sé gét”
[6/1994. (II. 18.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 65, 67.]. A
45/1997. (IX. 19.) AB ha tá ro zat azt ál la pí tot ta meg, hogy
alkot mány elle nes az a sza bá lyo zá si mód, amely nél több
egye di dön tés össze fog la lá sa jog sza bá lyi, tör vényi ren del -
ke zés for má já ban je le nik meg, és ez zel ki zár ja a bí ró sá gi
fe lül vizs gá la tot, sér ti a jog or vos lat le he tõ sé gét (ABH
1997, 311, 318.).

Az 53/2002. (XI. 28.) AB ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé -
ben mond ta ki, hogy 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 vényi ren del ke zés alap ján 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. A ha tá ro zat in do ko lá sa rá mu ta -
tott, hogy a tu laj don jog kor lá to zá sá nak az in gat lan-nyil -
ván tar tás ba való be jegy zé sé vel kap cso la tos jog or vos la ti
le he tõ ség nem pó tol hat ja a jog sza bá lyi for má ban tör té nõ
vé dett te rü let té nyil vá ní tás sal oko zott sé re lem bí ró sá gi fe -
lül vizs gá la tát; „a vé dett ter mé sze ti te rü le tek egye di meg je -
lö lé sé re vo nat ko zó dön tés rõl ala ki sá gi kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ, ön ál ló ha tá ro zat ba fog lalt és el kü lö ní tett dön -
tés” hi á nyá ban nincs ér de mi jog or vos la ti le he tõ ség (ABH
2002, 327, 335.). Ugyan ezt az el vet ér vé nye sí tet te a
33/2006. (VII. 13.) AB ha tá ro zat, amely a fo ko zot tan vé -
dett ter mé sze ti te rü let té nyil vá ní tás nál a jog sza bály ban
– egye di köz igaz ga tá si ha tá ro zat nél kül – ki mon dott tu laj -
don jog-kor lá to zás te kin te té ben ál la pí tot ta meg az Al kot -
mány 57.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog or -
vos la ti jog nak a meg sér té sé vel járó alkot mány elle nes
hely ze tet (ABK 2006. jú li us).
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Az Étv. 25.  §-ának (2) be kez dé se alap ján nem ke rül sor
olyan köz igaz ga tá si ha tá ro zat meg ho za ta lá ra, amellyel
szem ben jog or vos lat tal le het ne élni, ha nem a te le pü lé si
ön kor mány zat ren de le te ha tá roz za meg, me lyek azok a tel -
kek, ame lyek re a meg je lölt te le pü lés ren de zé si cél meg va -
ló sí tá sa ér de ké ben elõ vá sár lá si jog ke let ke zik. A jog or -
vos lat ra le he tõ sé get nem biz to sí tó meg ol dás sér ti az Al -
kot mány 57.  §-ának (5) be kez dé sét. Ezért az Al kot mány -
bí ró ság meg ál la pí tot ta az Étv. 25.  §-a (2) be kez dé sé nek és
az en nek alap ján meg al ko tott Ör.-nek az alkot mány elle -
nességét.

A jog or vos lat le he tõ sé gét nem biz to sí tó jog sza bály
alkot mány elle nessé nyil vá ní tá sa össz hang ban áll az Eu ró -
pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá gá nak 2004. de cem ber 15-én 
el fo ga dott (2004)20 szá mú aján lá sá val.

Az Étv. 25.  §-ának (2) be kez dé sé vel kap cso lat ban áll a
25.  § töb bi be kez dé se is, amely az ön kor mány zat elõ vá sár -
lá si jo gá ról tar tal maz sza bá lyo kat. Ezek tar tal ma – az in -
dít vány ban fog lal ta kat vizs gál va – nem üt kö zik az Al kot -
mány sza bá lya i ba. Ezért az Al kot mány bí ró ság – a (2) be -
kez dés sel fenn ál ló kap cso lat el le né re – nem ál la pí tot ta
meg a töb bi be kez dés alkot mány elle nességét. A jog al ko tó
fel ada ta, hogy a (2) be kez dés meg sem mi sí té se  miatt szük -
sé ges sé váló új sza bá lyo zás ke re té ben fe lül vizs gál ja a
25.  § egé szét és a meg fe le lõ vál toz ta tást el vé gez ze.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 43.  §-ának (1) be kez dé se
sze rint azt a jog sza bályt, ame lyet az Al kot mány bí ró ság a
ha tá ro za tá ban meg sem mi sít, az er rõl  szóló ha tá ro zat nak a
hi va ta los lap ban való köz zé té tel nap já tól nem le het al kal -
maz ni. Az Al kot mány bí ró ság en nek meg fele lõen ha tá ro -
zott az Étv. 25.  §-a (2) be kez dé sé nek és az Ör.-nek a meg -
sem mi sí té sé rõl.

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

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

Dr. 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 elõ adó 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 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: 771/B/1999. 

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

Nem ér tek egyet az zal, hogy a ha tá ro zat az Étv. 25.  §
(2) be kez dé sét alkot mány elle nessé nyil vá nít ja a jog or vos -
lat hoz való alap ve tõ jog sé rel me  miatt.

Az Étv. 25.  § (2) be kez dé se arra ad fel ha tal ma zást, hogy 
az ön kor mány zat jog sza bály ban ál la pít son meg elõ vá sár -
lá si jo got – a te le pü lés szer ke ze ti terv ben rög zí tett köz ér de -
kû cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben. Ez a fel ha tal ma zás a
Ptk. 685.  § a) pont já val össz hang ban van, esze rint a Ptk.
al kal ma zá sá ban jog sza bály a tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján, an nak ke re tei kö zött az ön kor mány za ti ren de let is.
[Tör vény sér tõ ön kor mány za ti ren de let fe lül vizs gá la tá ra
az Al kot mány bí ró ság jo go sult, a he lyi ön kor mány za tok ról 
 szóló 1990. évi LXV. tör vény 99.  § (2) be kez dés a) pont ja
alap ján, a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek kez de mé nye -
zé sé re.]

Jog sza bá lyon ala pu ló elõ vá sár lá si jo got, mi ként az a
több sé gi ha tá ro zat ban is sze re pel, az Al kot mány bí ró ság
szá mos ha tá ro zat ban vizs gált.

A 18/1992. ( III. 30. ) AB ha tá ro zat (ABH 1992, 110,
112.) sze rint az elõ vá sár lá si jog nak jog sza bá lyon ala pu ló
in téz mé nye a tu laj do nos sal szem ben két ség kí vül a tu laj -
don jog ból fo lyó ren del ke zé si jog kor lá to zá sa. A ha tá ro zat
azt is meg ál la pít ja, hogy az elõ vá sár lá si jog nem kor lá toz -
za a tu laj do nos ren del ke zé si sza bad sá gát ab ból a szem -
pont ból, hogy a tu laj do nos sza ba don ala kít sa ki: mi lyen
tar ta lom mal és mi lyen fel té te lek kel kí ván ja azt gyako -
rolni. A kor lá to zás ki zá ró lag ve võ vá lasz tá si sza bad sá gát
érin ti, fel té ve, hogy az elõ vá sár lás ra jo go sult a ve võ vel
azo nos tar ta lom mal és fel té te lek kel kész vele szer zõ dést
köt ni. A ha tá ro zat ér el mé ben sem a vevõ, sem az el adó te -
kin te té ben a kor lá to zás nem az érint he tet len lé nyeg re vo -
nat ko zik. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta sze rint a ta nya
és a föld ma gán sze mé lyek kö zöt ti adás vé te le ese tén a me -
zõ gaz da sá gi nagy üzem nek biz to sí tott elõ vá sár lá si jog nem 
sér ti az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé sét, 13.  § (1) be kez dé -
sét, il let ve a 8.  § (2) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott ti lal -
mat.

Az Al kot mány bí ró ság 15/1993. (III. 12.) AB ha tá ro za ta
(ABH 1993, 112.) el uta sí tot ta azt az in dít ványt, amely az
ál lam ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul
oko zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény 9.  §-át azért tá mad ta az Al kot mány 13.  §
(1) be kez dé se és 70/A.  §-a sé rel mé re hi vat koz va, mert az a
volt tu laj do nost tu laj do ná nak ér té ke sí té se so rán meg il le tõ
elõ vé te li jog alól ki von ta azt az ese tet, ha az ön kor mány -
zat, il let ve az ál lam tu laj do ná ban álló bér la kást az ab ban
bent lakó bér lõ vá sá rol ja meg (ABH 1993, 112, 127.).

A 41/1995. (VI. 17.) AB ha tá ro zat el uta sí tot ta a hegy -
köz sé gek rõl  szóló 1994. évi CII. tör vény 30.  § (2) be kez -
dé sét tá ma dó in dít ványt. A ha tá ro zat sze rint a tu laj don hoz
való jo got nem sér ti az, hogy a tör vény a hegy köz ség tag já -
nak a szom szé dos föld rész let re elõ vá sár lá si és elõ ha szon -
bér le ti jo got biz to sít (ABH 1995, 175, 180–182.).
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A 7/2006. (II. 22.) AB ha tá ro zat el uta sí tot ta a ter mõ -
föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 10.  § (1) be kez dé sét és
a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör vény 8.  §
(1) be kez dé sét tá ma dó in dít ványt. A Termõföldtör vény
sza bá lya az elõ vá sár lá si jog sor rend jét ál la pít ja meg, a
Földalaptör vényé az ál lam szá má ra elõ vá sár lá si jo got biz -
to sít. A ha tá ro zat sze rint a tá ma dott sza bá lyok nem kor lá -
toz zák arány ta la nul a szer zõ dé si sza bad sá got és a tu laj -
don hoz való jo got. Ez a dön tés tar tal maz za azt is, hogy „az
elõ vá sár lá si jog biz to sí tá sa mind ad dig nem al kot mány sér -
tõ, amíg az nem ve zet a tu laj don nal való ren del ke zés ki -
üre sí té sé re az egyik, a szer zõ dé si sza bad ság el le he tet le ní -
té sé re a má sik ol da lon” (ABK 2006. feb ru ár, 105, 113.).

Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör -
vény (a továb biak ban: Inytv.) 16.  § g) pont ja ér tel mé ben az 
elõ vá sár lá si jog – ide ért ve a jog sza bá lyon ala pu ló elõ vá -
sár lá si jo got – az in gat lan-nyil ván tar tás ba be je gyez he tõ,
de ez nem kö te le zõ.

Az Inytv. vég re haj tá sá ról  szóló 109/1999. (XII. 29.)
FVM ren de let (Vhr.) 75.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben, ha az 
in gat lan ra elõ vá sár lá si jog van be je gyez ve, vagy a nyil -
ván tar tás ada ta i ból meg ál la pít ha tó, hogy jog sza bá lyon
ala pu ló elõ vá sár lá si jog áll fenn, és a tu laj don jog be jegy -
zé sét vé tel jog cí mén nem az elõ vá sár lá si jog jo go sult ja ja -
vá ra ké rik, csa tol ni kell a jo go sult nyi lat ko za tát ar ról, hogy 
az elõ vá sár lás jo gá val nem kí ván élni.

Jog sza bá lyon ala pu ló elõ vá sár lá si jog alkot mány elle -
nességét az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé se vagy a 9.  §
(1) be kez dé se sé rel me alap ján le het ne meg ál la pí ta ni. Jog -
sza bá lyon ala pu ló elõ vá sár lá si jog nak a tu laj don jo got
vagy a pi ac gaz da ság lé nye gi ele mé nek és ön ál ló al kot má -
nyos jog nak te kin tett szer zõ dé si sza bad sá got sér tõ vol tát
az Al kot mány 32/A.  § (1) be kez dé se ér el mé ben egye dül az 
Al kot mány bí ró ság vizs gál hat ja. A jog or vos lat hoz való
alap ve tõ jog szem pont já ból a tu laj don jog az a jog, amely -
nek sé rel mé re el vi leg hi vat koz hat ná nak az érin tett tu laj do -
no sok, ha jog or vos lat (ren des bí rói út) len ne kez de mé -
nyez he tõ.

Meg jegy zést ér de mel, hogy az Eu ró pai Em be ri Jogi
Egyez mény elsõ ki egé szí tõ jegy zõ köny ve 1. cik ké ben biz -
to sí tott, a ja vak bé kés él ve ze té hez való jog az Em be ri Jo -
gok Eu ró pai Bí ró sá ga gya kor la ta ér tel mé ben nem sé rül
ön ma gá ban még at tól sem, ha az in gat lan ra ki sa já tí tá si ha -
tá ro za tot hoz tak anél kül, hogy a ki sa já tí tás ra sor ke rült
vol na. A ja vak bé kés él ve ze té hez való jo got az sér ti, ha a
tu laj don jog lé nye gi ré szén esik csor ba (Spor rong and
Lönn roth v. Swe den, judg ment of 23 Sep tem ber 1982, Se -
ri es A no. 52).

Egyet ér tek a több sé gi ha tá ro zat nak az zal a meg ál la pí tá -
sá val, hogy az Étv. 25.  §-a nem el len té tes az Al kot mány
13.  § (1) be kez dé sé vel. Az Étv. 25.  § (2) be kez dé sén ala -
pu ló elõ vá sár lá si jog nem ve zet a tu laj don nal való ren del -
ke zés ki üre sí té sé re vagy a szer zõ dé si sza bad ság el le he tet -
le ní té sé re. Nincs te hát olyan jog, amely nek sé rel mét
eséllyel le het ne ál lí ta ni jog or vos la ti el já rás ban, amely nek
sé rel mét a jog or vos la ti fó rum vizs gál hat ná. Eb bõl vi szont

az is kö vet ke zik, hogy nem lett vol na he lye az Étv. 25.  §
(2) be kez dé se alkot mány elle nessé nyil vá ní tá sá nak a jog -
or vos lat hoz való jog sé rel me  miatt.

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

Az Alkotmánybíróság
44/2006. (X. 5.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

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

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
25/2006. (II. 2.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

A Zöld Párt el nö ke 2006. ja nu ár 17-i kel te zés sel, egy
be ad vá nyá ban ti zen egy kü lön bö zõ, ügy dön tõ or szá gos
nép sza va zás ki írá sát kez de mé nye zõ alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz (a továb biak ban: OVB). Az OVB mind a ti zen egy kér -
dés te kin te té ben kü lön ha tá ro za tot ho zott, 25–35/2006.
(II. 2.) OVB ha tá ro zat szá mok alatt. Az OVB 25/2006.
(II. 2.) ha tá ro za tá val (a továb biak ban: OVBh.) el bí rált
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívén a kö vet -
ke zõ kér dés sze re pelt: „Akar ja-e Ön, hogy a Zöld Párt kez -
de mé nye zé sé re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt ar ról,
hogy a pár tok éves tá mo ga tá sa min dig az ál lam ház tar tá si
több let bõl ke rül jön ki fi ze tés re?” Az OVB az alá írás gyûj tõ
ív hi te le sí té sét a 2006. feb ru ár 2-i ülé sén ho zott ha tá ro za -
tá val – az OVBh.-val – meg ta gad ta, mi vel ál lás pont ja sze -
rint az nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Nsztv.) 10.  § c) pont já ban, va la mint 13.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.
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Az OVB ha tá ro za tá nak in do ko lá sá ban meg ál la pí tot ta,
hogy a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés „sér ti az
[... Nsztv.] 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyét”, mi vel az „a »Zöld Párt kez de mé nye zé sé -
re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt (...)« for du lat tal kez -
dõ dik, amely for du lat több fé le kép pen is ér tel mez he tõ. Az
egyik le het sé ges – nyelv ta ni – ér tel me zés alap ján arra a
kö vet kez te tés re le het jut ni, hogy maga a be ad vá nyo zó,
 vagyis a Zöld Párt len ne (ered mé nyes nép sza va zás ese tén
is) a meg al ko tan dó tör vény kez de mé nye zõ je, a tör vény -
javaslat be nyúj tó ja. Te kin tet tel arra, hogy [... az Al kot -
mány] 25.  §-ának (1) be kez dé se té te le sen meg ha tá roz za a
tör vénykezdeményezésre jo go sul tak kö rét, a fel ten ni kí -
vánt kér dés ilyen ér tel me zé se az Al kot mány em lí tett ren -
del ke zé sé be üt köz ne. Az [... OVB] meg ál la pít ja to váb bá,
hogy a fel ten ni kí vánt kér dés [... az Nsztv.] 10.  § c) pont já -
ba üt kö zik, va gyis a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel
meg a tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Al kot mány -
bí ró ság 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za ta ugyan is egy ér -
tel mû en le szö ge zi, hogy a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek
tel je sí te nie kell az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. Az egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nye pe dig nem ki zá ró lag azt ta kar ja,
hogy a kér dés el dön ten dõ le gyen (va gyis hogy arra »igen«
vagy »nem« vá lasszal le hes sen fe lel ni), ha nem azt is, hogy 
a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ
le gyen. Az a kö rül mény ugyan ak kor, hogy a kér dés be ve -
ze tõ jé nek idé zett for du la ta a kér dés több fé le ér tel me zé sét
is le he tõ vé te szi, nyil ván va ló an sér ti az Al kot mány bí ró ság 
idé zett ha tá ro za tá ban is meg fo gal ma zott egy ér tel mû sé gi
kö ve tel ményt.”

II.

Az in dít vá nyo zó az OVB hi te le sí tést meg ta ga dó ha tá ro -
za tai el len 2006. feb ru ár 17-i kel te zés sel ki fo gást nyúj tott
be, mely 2006. feb ru ár 20-án ér ke zett az OVB-hez, 2006.
feb ru ár 22-én pe dig az Al kot mány bí ró ság hoz. A vá lasz tá si 
el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
130.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben: „Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nak az alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés 
hi te le sí té sé vel kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá -
ro zat köz zé té te lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság hoz be nyúj ta ni.”

Te kin tet tel arra, hogy az OVB ha tá ro za ta i nak a köz zé té -
te lé re a Ma gyar Köz löny 2006. feb ru ár 8-án meg je lent,
2006. évi 14. szá má ban ke rült sor, az OVB ha tá ro za tai el -
len a ki fo gás a tör vényes ha tár idõn be lül ér ke zett.

Az in dít vá nyo zó az OVB hi te le sí tést meg ta ga dó ti zen -
egy, 25–35/2006. (II. 2.) OVB ha tá ro za tai el len egy in dít -
vány ban, az egyes ha tá ro za tok vo nat ko zá sá ban kü lön in -
do ko lást nem tar tal ma zó ki fo gást nyúj tott be. Az in dít vá -
nyo zó ál lás pont ja alap ján az OVB-nek hi te le sí te nie kel lett
vol na az alá írás gyûj tõ íve ket. Hi vat ko zik arra, hogy „ami -
kor az sze re pel az íven, hogy a Zöld Párt kez de mé nye zé sé -

re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt, azt nem le het úgy
ér te ni, hogy a tör vényjavaslatok be nyúj tó ja len ne a Zöld
Párt!” „Ha ezek a kér dé sek nem egy ér tel mû ek, ak kor mik
le het nek azok? Ilyen ala pon egy kér dés ben sem le het ne
nép sza va zást tar ta ni” – fej ti ki né ze tét.

Te kin tet tel arra, hogy az in dít vá nyo zó ti zen egy,
más-más tár gyú nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj -
tõ ívé nek hi te le sí té se meg ta ga dá sá ról, kü lön szá mo kon
meg ho zott OVB ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát kéri az Al kot -
mány bí ró ság tól, az Al kot mány bí ró ság az egyes in dít vá nyi
ele me ket el kü lö ní tet te, és a ti zen egy kü lön bö zõ OVB ha -
tá ro zat vo nat ko zá sá ban kü lön ha tá ro za tot hoz. Je len ha tá -
ro zat nak az OVBh. a tár gya.

III.

Az Al kot mány bí ró ság az OVBh. el len be nyúj tott ki fo -
gást az Al kot mány, a Ve. és az Nsztv. aláb bi ren del ke zé sei
alap ján vizs gál ta meg:

1. Al kot mány

„28/C.  § (2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 
200 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.”

2. Ve.

„77.  § (2) A ki fo gás nak tar tal maz nia kell

a) a jog sza bály sér tés meg je lö lé sét,

b) a jog sza bály sér tés bi zo nyí té ka it,

c) a ki fo gás be nyúj tó já nak ne vét, lak cí mét (szék he lyét) 
és – ha a lak cí mé tõl (szék he lyé tõl) el tér – pos tai ér te sí té si
cí mét,”

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

(...)

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

3. Nsztv.

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

(...)

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

2006/122. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9123



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

IV.

A ki fo gás nem meg ala po zott, ezért az Al kot mány bí ró -
ság az OVBh.-t, az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta -
ga dá sát hely ben hagy ta.

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

Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tai el len be nyúj -
tott ki fo gá sok el bí rá lá sa so rán ki ala kí tot ta kö vet ke ze tes
gya kor la tát. Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás alap ján le -
foly ta tott jog or vos la ti el já rás ban azt vizs gál ja, hogy a be -
ér ke zett ki fo gás meg fe lel-e a Ve. 77.  § (2) be kez dé sé nek
a)–c) pont ja i ban, il let ve 130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té te lek nek és az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el -
já rá sá ban az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek
meg fele lõen járt-e el. El já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság
e fel ada tát al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el. [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 251, 256.]

Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben meg ál la pí tot ta,
hogy a ki fo gás – tar tal mát te kint ve – meg fe lel a tör vényi
fel té te lek nek, ezért azt a Ve. 130.  § (3) be kez dé se alap ján
ér dem ben bí rál ta el.

2. Az in dít vá nyo zó vi tat ja az OVB-nek azt a meg ál la pí -
tá sát, amely sze rint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés
nem fe lel meg az Nsztv. sze rin ti egy ér tel mû sé gi kö ve tel -
mény nek. Né ze te sze rint a kér dés egy ér tel mû, és nem ér -
tel mez he tõ úgy, hogy a Zöld Párt len ne a tör vényjavaslat
be nyúj tó ja.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az
OVBh.-ban sze rep lõ nép sza va zá si kér dés „a Zöld Párt
kez de mé nye zé sé re az Or szág gyû lés al kos son tör vényt”
for du la ta  miatt nem fe lel meg az Nsztv.-ben a nép sza va -
zás ra fel ten ni kí vánt kér dés egy ér tel mû meg fo gal ma zá sá -
val kap cso la tos, és az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za -
tá ban ér tel me zett és ki fej tett kö ve tel mény nek.

Helyt ál ló az OVBh. in do ko lá sa, mely sze rint a fen ti for -
du lat egyik ér tel me zé se az le het, hogy ma gá nak a tárgy -
sze rin ti tör vénynek az – al kot má nyi ér te lem ben vett – kez -
de mé nye zõ je, va gyis a tör vényjavaslat be nyúj tó ja a Zöld
Párt le gyen. Má sik ér tel me zé se le het a fen ti for du lat nak,
hogy a kez de mé nye zõ neve csak in for má ci ós, fi gye lem fel -
hí vó cél lal ke rül rög zí tés re a kér dés ben. A har ma dik ér tel -
me zés alap ján az Or szág gyû lés csak a Zöld Párt kez de mé -
nye zé sé re (és nem eset le ge sen más, kon ku rá ló kez de mé -
nye zés alap ján) al kot hat tör vényt a kér dés ben meg ha tá ro -
zott tárgy kör ben. Az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt

egy ér tel mû sé gi kö ve tel ménnyel kap cso lat ban az Al kot -
mány bí ró ság ki fej tet te: „A nép sza va zás hoz való jog ér vé -
nye sü lé sé nek ga ran ci á ja az egy ér tel mû ség. Az egy ér tel -
mû ség kö ve tel mé nyé nek vizs gá la ta eb ben az össze füg gés -
ben azt je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés egy ér -
tel mû en meg vá la szol ha tó-e, azaz el dön ten dõ kér dés ese té -
ben arra »igen«-nel vagy »nem«-mel egy ér tel mû en le het-e 
fe lel ni. Ah hoz azon ban, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va -
zás ra fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az
szük sé ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép -
pen ér tel mez he tõ le gyen.” [l. 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2001, 392, 396.]

A kér dés nek a fen ti ek ben ki fej tet tek alap ján több fé le ér -
tel me zé se is le het. Az, hogy a kér dés nek nem ki zá ró lag
egy faj ta ér tel me zé se le het, az Al kot mány bí ró ság ál lan dó
gya kor la ta alap ján meg ala poz za az Nsztv. 13.  § (1) be kez -
dé sé ben meg fo gal ma zott egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény sé -
rel mét [l. 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat]. Ha a nép sza va -
zás ra fel ten ni kí vánt kér dés nem fe lel meg a tör vényi fel té -
te lek nek, ak kor az OVB kö te les az alá írás gyûj tõ ív hi te le -
sí té sét meg ta gad ni. Mind ezek bõl kö vet ke zõ en az Al kot -
mány bí ró ság az OVB-nek az OVBh.-ban fog lalt, az Nsztv. 
10.  § c) pont ján és 13.  § (1) be kez dé sén ala pu ló, alá írás -
gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta ga dó ha tá ro za tát hely ben -
hagy ta.

Te kin tet tel arra, hogy a hi te le sí tést meg ta ga dó OVB ha -
tá ro za tot az Al kot mány bí ró ság az Nsztv. 13.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény sé rel me
 miatt hely ben hagy ta, az Al kot mány bí ró ság nem vizs gál ta,
hogy a kér dés egyéb ként meg fe lel-e az egyéb al kot má nyi
és tör vényi kö ve tel mé nyek nek.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né -
sé 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,

elõ adó al kot mány bí ró

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 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: 207/H/2006. 
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Az Alkotmánybíróság
45/2006. (X. 5.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bá lyi ren del ke zés és ál la -
mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vány,
va la mint – hi va tal ból el jár va – 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 – hi va tal ból el jár va – meg ál -
la pít ja: mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nes
hely zet ke let ke zett a miatt, hogy a he lyi ön kor mány za tok -
ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 33/A.  § (7) be kez dé se ál -
ta lá nos ság ban ki zár ja a bí ró ság dön té se el le ni jog or vos lat
le he tõ sé gét. En nek kö vet kez té ben ab ban az eset ben sem
le het a dön tés el len jog or vos lat tal élni, ha a pol gár mes ter
össze fér he tet len sé gé nek és meg bí za tá sa meg szû né sé nek
ki mon dá sá ra irá nyu ló el já rás ban az elsõ ér de mi dön tést
nem a kép vi se lõ-tes tü let, ha nem a bí ró ság hoz ta.

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 2007. jú ni us 15. nap já ig te gyen
ele get.

2. Az Al kot mány bí ró ság a he lyi ön kor mány za tok ról
 szóló 1990. évi LXV. tör vény 33/A.  § (7) be kez dé sé nek
utol só mon da ta 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 Som ló szõ lõs Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 76/2002. (X. 7.) sz. ha tá ro za tá nak a
„kül tag ként, sze mé lyes köz re mû kö dés nél kül” 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 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 zó alkot mány elle nesség utó la gos vizs gá -
la tá ra irá nyu ló in dít ványt ter jesz tett az Al kot mány bí ró ság
elé. In dít vá nyá ban egy részt a he lyi ön kor mány za tok ról
 szóló 1990. évi LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.)
33/A.  § (7) be kez dés utol só mon da ta, más részt Som ló szõ -
lõs Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te 76/2002. (X. 7.) sz.
ha tá ro za ta (a továb biak ban: Öh.) „kül tag ként, sze mé lyes
köz re mû kö dés nél kül” szö veg ré sze alkot mány elle -

nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kez de mé -
nyez te.

Az Ötv. 33/A.  § (7) be kez dé sé nek ki fo gás olt utol só
mon da ta sze rint a pol gár mes ter össze fér he tet len sé gé nek
meg ál la pí tá sá val kap cso la tos bí ró sá gi dön tés el len to váb bi 
jog or vos lat ra nincs le he tõ ség. A jog or vos lat ki zá rá sa – az
in dít vá nyo zó sze rint – el len té tes az Al kot mány 57.  §
(5) be kez dé sé vel, azaz a jog or vos lat hoz való alap jog gal.
Az in dít vá nyo zó arra hi vat ko zott, hogy az Al kot mány
57.  § (5) be kez dé se ér tel mé ben a jog or vos la ti jo got csak a
jog vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben, s
csak az zal ará nyo san le het kor lá toz ni. A jog or vos lat ki zá -
rá sa azon ban „nem te kint he tõ ará nyos nak ah hoz a sé re -
lem hez ké pest, amit a tör vénysértõ ha tá ro zat ered mé nyez -
het a fe lek re néz ve”.

Az in dít vá nyo zó ál lí tot ta to váb bá, hogy az Ötv. 33/A.  §
(7) be kez dés utol só mon da ta az 1993. évi XXXI. tör -
vénnyel ki hir de tett em be ri jo gok és az alap ve tõ sza bad sá -
gok vé del mé rõl  szóló, Ró má ban, 1950. no vem ber 4-én
kelt Egyez mény 6. és 13. cik ké vel is el len té tes.

Az in dít vá nyo zó az Öh. „kül tag ként, sze mé lyes köz re -
mû kö dés nél kül” szö veg ré sze alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét az Al kot mány 9. és
13.  §-ára, il let ve a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi
CXLIV. tör vény (a továb biak ban: ré giGt.) 102.  §-ára való
hi vat ko zás sal kez de mé nyez te. A he lyi ön kor mány zat kép -
vi se lõ-tes tü le te az in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt fel té tel lel
já rult hoz zá ah hoz, hogy a pol gár mes ter a sa ját gaz da sá gi
tár sa sá gá ban ve ze tõ tiszt ség vi se lõi funk ci ót gya ko rol jon.
Az in dít vá nyo zó az zal ér velt, hogy az Ötv. 33/A.  § (2) be -
kez dé sé nek bb) pont ja az össze fér he tet len sé gi okot a ve ze -
tõ tiszt ség vi se lõi funk ció be töl té sé ben je lö li meg. Az Ötv.
33/A.  § (4) be kez dé se to váb bá le he tõ sé get ad arra, hogy a
kép vi se lõ-tes tü let hoz zá já rul jon az össze fér he tet len ség
alap já ul szol gá ló kö rül mé nyek fenn tar tá sá hoz. Az in dít vá -
nyo zó sze rint ugyan ak kor a kül tag ként való köz re mû kö -
dés nem sze re pel az Ötv.-ben meg ha tá ro zott össze fér he tet -
len sé gi okok kö zött. A kül tag ként való köz re mû kö dés a
gaz da sá gi tár sa ság ban való tu laj do ni ré sze se dés re vo nat -
ko zik. En nek kö vet kez té ben a he lyi ön kor mány zat a tu laj -
dont érin tõ kö rül mény fenn tar tá sá ról nem ren del kez het.
Egy ilyen ki té tel ugyan is tu laj don kor lá to zás nak mi nõ sül.
A tu laj dont kor lá to zó kép vi se lõ-tes tü le ti dön tés pe dig az
in dít vá nyo zó sze rint el len té tes az Al kot mány 9. és
13.  §-ával. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõi funk ci ó nak kül tag ként
való el lá tá sa to váb bá a ré giGt. 102.  §-ával sem volt össze -
egyez tet he tõ.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„8.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra

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

2. Az Ötv. érin tett ren del ke zé sei:

„33/A.  § (3) A pol gár mes ter az össze fér he tet len sé gi
okot a meg vá lasz tá sá tól, il let ve az össze fér he tet len sé gi ok
fel me rü lé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kö te les meg szün -
tet ni.

(4) Ha a pol gár mes ter a (3) be kez dés ben fog lalt kö te le -
zett sé gé nek nem tett ele get, bár mely kép vi se lõ in dít vá nyá -
ra – a száz nál ke ve sebb la ko sú köz ség ki vé te lé vel a kép vi -
se lõk kö zül vá lasz tott há rom ta gú bi zott ság ja vas la ta alap -
ján – a kép vi se lõ-tes tü let a kö vet ke zõ ülé sén, leg ké sõbb az 
össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sá nak kez de mé nye zé sét
kö ve tõ 30 na pon be lül ha tá ro zat tal meg ál la pít ja az össze -
fér he tet len ség alap já ul szol gá ló kö rül mé nyek fenn ál lá sát,
és ki mond ja az össze fér he tet len sé get, ille tõ leg dönt het a
hoz zá já ru lás meg adá sá ról, ha e tör vény ezt le he tõ vé te szi.
A kép vi se lõ-tes tü let ha tá ro za tát az ülést kö ve tõ mun ka na -
pon a pol gár mes ter nek kéz be sí te ni kell.

(5) A pol gár mes ter az össze fér he tet len sé gét, ille tõ leg a
meg bí za tás meg szû né sét meg ál la pí tó kép vi se lõ-tes tü le ti
ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát kér he ti – jog sza bály sér tés re hi -
vat ko zás sal – a ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na -
pon be lül a fõ vá ro si, me gyei bí ró ság tól.

(6) A fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a
fõ vá ro si, me gyei bí ró ság nál kez de mé nyez he ti a pol gár -
mes ter össze fér he tet len sé gé nek a ki mon dá sát, ha a kép vi -
se lõ-tes tü let nem dönt az össze fér he tet len ség rõl vagy dön -
té se jog sza bály sér tõ.

(7) A bí ró ság a ké re lem rõl – an nak be ér ke zé sé tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül – nem pe res el já rás ban, há rom hi va tá -
sos bí ró ból álló ta nács ban ha tá roz. A bí ró ság a pol gár mes -
tert, a ke re set tel meg tá ma dott ha tá ro za tot hozó kép vi se -
lõ-tes tü let kép vi se lõ jét, ille tõ leg a ke re set elõ ter jesz tõ jét
meg hall gat hat ja. A bí ró ság dön té se el len to váb bi jog or -
vos lat nak he lye nincs.”

3. Az Öh. érin tett ren del ke zé se:

„Som ló szõ lõs Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te hoz zá -
já rul ah hoz, hogy Meny hárt Ti bor fõ ál lá sú pol gár mes ter
gaz da sá gi tár sa ság (Vul kán 98. BT) ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je
le gyen, kül tag ként, sze mé lyes köz re mû kö dés nél kül.”

III.

Az in dít vány – az aláb bi ak sze rint – rész ben megala -
pozott.

1.1. Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban, sok -
fé le szem pont ból fog lal ko zott már a jog or vos lat hoz való
jog al kot má nyos tar tal má val. Az in dít vány szem pont já ból
meg ha tá ro zó elvi té te lek az aláb bi ak ban össze gez he tõk: „a 
jog or vos lat hoz való jog lé nye gi tar tal ma az ér de mi ha tá ro -
za tok te kin te té ben a más szerv hez, vagy ugyan azon szer -
ve ze ten be lü li 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 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.). A jog or vos lat hoz való jog kö ve tel mé nyét az
egy fo kú fel leb be zé si rend szer is ki elé gí ti, de a tör -
vényhozó ezen túl me nõ jog or vos la ti le he tõ sé get is ad hat
[9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 59, 68.].

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 hat. ABK 1998. jú ni us–jú li us 286, 288.].” [49/1998.
(XI. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 372, 382.]

„Az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se a „tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint” for du la tot hasz nál ja a jog or vos lat hoz 
való jog dek la rá lá sa so rán. Az Al kot mány bí ró ság erre vo -
nat ko zó ér tel me zé se sze rint ezen al kot má nyi ren del ke zés
nem csak a jog or vos lat hoz való jog kor lá toz ha tó sá gá nak
jog for rá si szint jét je lö li, ha nem egy ben a jog gal való élés
fel té te le i nek tör vényi sza bá lyo zá sá ra, a jog or vos lat hoz
való jog nak – az Al kot mány ke re tei kö zöt ti – tar tal mi kor -
lá toz ha tó sá gá ra is utal. Az Al kot mány bí ró ság ez zel össze -
füg gés ben – töb bek kö zött – meg ál la pí tot ta: az Al kot mány 
57.  § (5) be kez dé se a jog or vos lat hoz való alap jo got ha tá -
roz za meg, azon ban ez az alap jog sem kor lá toz ha tat lan. Ez 
az al kot má nyi ren del ke zés ugyan is a jog or vos lat jo gát a
»tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint« biz to sít ja, amely
uta lás az el té rõ sza bá lyo zá si le he tõ sé gek re, arra, hogy a
kü lön bö zõ el já rá sok ban a jog or vos lat nak el té rõ for mái le -
het nek. [5/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 27, 31.]
Az Al kot mány bí ró ság egy más ha tá ro za tá ban ki mond ta,
hogy az Al kot mány e ren del ke zé se a jog or vos lat hoz való
jo got je lö li meg alap jog ként és nem az egyes jog or vos la ti
for má kat, il let ve azok fó rum rend sze rét. Ah hoz, hogy va la -
mely jog or vos la ti for ma funk ci ó ját al kot má nyo san be tölt -
hes se, a fe lek nek meg ha tá ro zott fel té te lek hez kö tött ala nyi 
jog gal kell ren del kez ni ük arra, hogy az ál ta luk ál lí tott jog -
sé rel met a jog or vos la ti fó rum ér dem ben és rá juk ki ha tó ha -
tállyal el bí rál ja [9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
59, 65.].” (799/E/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2001, 1011,
1014.)

„Az Al kot mány bí ró ság fent hi vat ko zott ha tá ro za tai
alap ján meg ál la pít ha tó te hát, hogy az Al kot mány 57.  §
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(5) be kez dé sé ben fog lalt jog or vos lat hoz való jog lé nye gi
tar tal mát a »jog or vos lás« le he tõ sé ge ké pe zi, azaz, hogy a
jog or vos lat – az adott konk rét sza bá lyo zás ke re te in be lül –
mind fo gal mi lag, mind pe dig tar tal mát te kint ve tar tal maz -
za a jog sé re lem or vo sol ha tó sá gát. Ezt meg ha la dó an az Al -
kot mány a kü lön bö zõ el já rá sok ra vo nat ko zó jog or vos la ti
for mák meg ha tá ro zá sát, a jog or vos la ti fó rum rend szer
meg ál la pí tá sát – ideért ve an nak a sza bá lyo zá sát is, hogy
hány fokú jog or vos la ti rend szer ér vé nye sül az adott sza bá -
lyo zá son be lül – a jog al ko tó ra bíz za. Az Al kot mány 57.  §
(5) be kez dé se a jog or vos lat hoz való jo got ré sze sí ti te hát
al kot má nyos vé de lem ben, nem pe dig – az egyes el já rá sok -
ban is el té rõ és vál to za tos for mát mu ta tó – jog or vos la ti for -
má kat, il let ve ezek – egyes el já rá si faj tán ként ugyan csak
el té rõ – fó rum rend sze rét.” (667/B/2002. AB ha tá ro zat,
ABH 2003, 1531, 1535–1536.)

1.2. Az Ötv. 33/A.  § (3)–(7) be kez dé se ha tá roz za meg a 
pol gár mes ter össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sá val
kap cso la tos el já rást. Az Ötv. e ren del ke zé sei sze rint a pol -
gár mes ter min de nek elõtt maga kö te les az össze fér he tet -
len sé get meg szün tet ni. Amennyi ben a pol gár mes ter e kö -
te le zett sé gé nek nem tett ele get, ak kor a kép vi se lõ-tes tü let
dönt az össze fér he tet len ség alap já ul szol gá ló kö rül mé -
nyek fenn ál lá sá ról, az össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sá -
ról, bi zo nyos ese tek ben pe dig hoz zá já rul hat az össze fér he -
tet len ség alap já ul szol gá ló kö rül mé nyek to váb bi fenn tar -
tá sá hoz. A pol gár mes ter a kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat bí -
ró sá gi fe lül vizs gá la tát kez de mé nyez he ti.

Az Ötv. 33/A.  § (6) be kez dé se sze rint ugyan ak kor le he -
tõ ség van arra, hogy amennyi ben a kép vi se lõ-tes tü let egy -
ál ta lán nem dönt az össze fér he tet len ség rõl vagy dön té se
jog sza bály sér tõ, ak kor a fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si
hi va tal ve ze tõ je (a továb biak ban: hi va tal ve ze tõ) bí ró ság -
nál kez de mé nyez ze a pol gár mes ter össze fér he tet len sé gé -
nek ki mon dá sát.

Az Ötv. 33/A.  § (7) be kez dé sé nek – az in dít vá nyo zó ál -
tal ki fo gás olt – utol só mon da ta egy sé ge sen úgy ren del ke -
zik, hogy a bí ró ság dön té se el len to váb bi jog or vos lat nak
he lye nincs. En nek kö vet kez té ben, ha a pol gár mes te ri
össze fér he tet len sé get a kép vi se lõ-tes tü let ál la pít ja meg,
ak kor a ha tá ro zat el len a pol gár mes ter, il let ve a hi va tal ve -
ze tõ bí ró sá gi fe lül vizs gá la tot kér het, s a bí rói dön tés el len
ki zárt a to váb bi jog or vos lat. Az Ötv. 33/A.  § (7) be kez dé -
sé nek utol só mon da tá ból kö vet ke zõ en tel je sen ki zárt
azon ban a jog or vos lás le he tõ sé ge ak kor, ami kor a hi va tal -
ve ze tõ a kép vi se lõ-tes tü le ti dön tés hi á nyá ban for dul bí ró -
ság hoz. Az utób bi eset ben a pol gár mes ter össze fér he tet -
len sé gé vel kap cso lat ban az elsõ ér de mi dön tést a – hi va tal -
ve ze tõ kez de mé nye zé sé re el já ró – bí ró ság hoz za meg, és
ez el len az elsõ ér de mi dön tés el len is ki zárt más szerv hez,
il let ve ma ga sabb fó rum hoz való for du lás le he tõ sé ge. Az
utóbb is mer te tett eset ben te hát csak egyet len fó rum jár hat
el, s a pol gár mes ter össze fér he tet len sé gé nek ki mon dá sá -
val szem ben ki zárt a jog or vos lás le he tõ sé ge.

A fen ti ek ben hi vat ko zott al kot mány bí ró sá gi gya kor lat
sze rint a jog or vos lat hoz való alap jog lé nye ges tar tal ma az

ér de mi ha tá ro za tok te kin te té ben a jog or vos lás, va gyis a
más szerv hez, ma ga sabb fó rum hoz való for du lás le he tõ sé -
ge, a jog sé re lem or vo sol ha tó sá ga. A jog or vos lat hoz való
alap jog lé nye ges tar tal mát sér ti, ha az elsõ ér de mi dön tést
köve tõen ki zárt a to váb bi jog or vos lás le he tõ sé ge. A kép vi -
se lõ-tes tü le ti dön tés el mu lasz tá sa alap ján kez de mé nye zett
el já rás ban a pol gár mes te ri össze fér he tet len ség bí ró ság ál -
tal tör té nõ meg ál la pí tá sa je len ti az elsõ ér de mi dön tést. Az
Ötv. 33/A.  § (7) be kez dé sé nek utol só mon da tá ból kö vet -
ke zõ en ez el len az egyet len ér de mi dön tés el len is ki zárt a
jog or vos lás le he tõ sé ge. Ez a hely zet az Al kot mány 57.  §
(5) be kez dé sé ben biz to sí tott jog or vos lat hoz való alap jog
lé nye ges tar tal má nak kor lá to zá sá hoz ve zet.

Az al kot má nyos alap jog kor lá toz ha tó sá gá ra az Al kot -
mány 8.  § (2) be kez dé se irány adó, mely sze rint 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. Az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta azon ban, hogy az alkot mány -
elle nes hely zet nem ön ma gá ban ab ból fa kad, hogy a jog al -
ko tó ki zár ta a bí ró ság dön té se el le ni to váb bi jog or vos lat
le he tõ sé gét. A pol gár mes ter össze fér he tet len sé gé nek ki -
mon dá sá ra irá nyu ló el já rás zárt rend szert ké pez, amely el -
já rás so rán az elsõ ér de mi ha tá ro za tot a kép vi se lõ-tes tü let
hoz za. A fõ vá ro si, me gyei bí ró ság tól a pol gár mes ter – jog -
sza bály sér tés re hi vat ko zás sal – kér he ti az össze fér he tet -
len sé get, ille tõ leg a meg bí za tás meg szû né sét meg ál la pí tó
kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát. A bí ró ság ez
eset ben – a ko ráb ban idé zett 49/1998. (XI. 27.) AB ha tá ro -
zat nak meg fe le lõ – jog or vos la ti fó rum ként jár el, és az
e mi nõ sé gé ben ho zott dön té se el len nincs he lye to váb bi
jog or vos lat nak. Ezt a zárt el já rá si ren det töri át az Ötv.
33/A.  § (6) be kez dé sé nek elsõ for du la tá ban sza bá lyo zott
eset, ami kor is a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je azért kez -
de mé nye zi a bí ró ság el já rá sát, mert a kép vi se lõ-tes tü let
– az Ötv. 33/A. (4) be kez dé sét meg szeg ve – el mu lasz tot ta
meg hoz ni a szük sé ges ha tá ro za tot. A pol gár mes ter össze -
fér he tet len sé gé rõl és meg bí za tá sá nak meg szû né sé rõl az
elsõ ér de mi ha tá ro za tot ki zá ró lag eb ben az eset ben hoz za a 
bí ró ság.

Te kin tet tel arra, hogy az Ötv. 33/A.  § (7) be kez dé sé nek
utol só mon da ta nem ön ma gá ban, ha nem csak az Ötv.
33/A.  § (6) be kez dé sé nek elsõ for du la tá ban sza bá lyo zott,
ati pi kus eset tel össze füg gés ben veti fel az Al kot mány
57.  § (5) be kez dé sé nek sé rel mét, az Al kot mány bí ró ság az
ezen in dok ból tör té nõ alkot mány elle nesség meg ál la pí tá -
sá ra és meg sem mi sí tés re irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

1.3. Az Al kot mány bí ró ság nak a mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 49.  §-a sza bá -
lyoz za. Az Al kot mány bí ró ság e ha tás kö ré hez kap cso ló dó
gya kor la tát a kö vet ke zõk ben fog lal ta össze:

„Az Abtv. 49.  §-a sze rint a mu lasz tás ban megnyilvá -
nuló 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
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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. 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 Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nességet ál la pít meg 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. [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 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.], 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,
56–57.]

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán ész lel te, hogy – az
In do ko lás III. rész 1.2. pont já ban ki fej tet tek sze rint –
alkot mány elle nesség, az Al kot mány 57.  §-ának (5) be kez -
dé sét, va la mint 8.  §-ának (2) be kez dé sét sér tõ hely zet ke -
let ke zett az ál tal, hogy nem biz to sí tott a jog or vos lat az Ötv. 
33/A.  § (6) be kez dé sé nek elsõ for du la tá ban sza bá lyo zott
eset ben (ami kor a pol gár mes ter össze fér he tet len sé gé nek
és meg bí za tá sa meg szû né sé nek ügyé ben az elsõ ér de mi
dön tést – a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek kez de mé -
nye zé sé re – a bí ró ság hoz ta). Az Al kot mány bí ró ság erre
te kin tet tel – hi va tal ból el jár va – meg ál la pí tot ta, hogy mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nes hely zet áll
fenn, és fel szó lí tot ta az Or szág gyû lést, hogy jog al ko tói
fel ada tá nak 2007. jú ni us 15. nap já ig te gyen ele get.

Mi vel az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 57.  § (5) be -
kez dé sé nek sé rel me  miatt az Ötv. 33/A.  § (7) be kez dé sé -
nek utol só mon da tá hoz kap cso ló dó an a mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet meg ál la pí tot ta, –
ál lan dó gya kor la tát kö vet ve – nem vizs gál ta, hogy az in -
dít vá nyo zó ál tal fel hí vott to váb bi ren del ke zé sek sé rel me
meg ál la pít ha tó-e a meg sem mi sí tett ren del ke zés sel össze -
füg gés ben. [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.; 6/2005. (III. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 70,
75.]

2.1. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  § b) pont ja alap ján az
Al kot mány bí ró ság ha tás kö re jog sza bály, va la mint az ál la -
mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze alkot mány elle nességének
utó la gos vizs gá la tá ra ter jed ki.

Az ál la mi szer vek és a he lyi ön kor mány za tok jog al ko tó
ha tás kö rét az Al kot mány és a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi 
XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) sza bá lyoz za. A Jat. ha tá -
roz za meg azt is, hogy az ál la mi szer vek és a he lyi ön kor -
mány za tok ak tu sai kö zül me lyek mi nõ sül nek jog sza bály -
nak, és me lyek azok, ame lyek az ál la mi irá nyí tás egyéb
jogi esz kö zei közé tar toz nak.

Az 52/1993. (X. 7.) AB vég zés ben az Al kot mány bí ró -
ság meg ál la pí tot ta: „Ön ma gá ban véve (...) az, hogy va la -
mely ak tust olyan el ne ve zés alatt bo csá ta nak ki, ame lyet a
Jat. a jog sza bá lyok vagy az ál la mi irá nyí tás jogi esz kö zei
meg je lö lé sé re hasz nál, még nem szük ség kép pen ala poz za
meg az adott ak tus fe lül vizs gá la tá ra néz ve az Al kot mány -
bí ró ság ha tás kö rét. A ha tás kör vizs gá la tá nál nem az ak tus
el ne ve zé se, ha nem a ben ne fog lalt ren del ke zé sek jogi jel -
le ge az irány adó.” (ABH 1993. 407, 408.)

Az Al kot mány és a Jat. ren del ke zé sei alap ján a he lyi ön -
kor mány za tok ha tá ro za tai nem mi nõ sül nek jog sza bály -
nak. A Jat. 46.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a he lyi ön kor -
mány za tok ha tá ro zat ban sza bá lyoz zák az ál ta luk irá nyí tott 
szer vek fel ada ta it, a sa ját mû kö dé sü ket, és ál la pít ják meg a 
fel adat kö rük be tar to zó ter ve ket. A Jat. 46.  § (2) be kez dé se
sze rint ez a ren del ke zés nem érin ti a he lyi ön kor mány za -
tok nak az egye di ha tá ro za tok meg ho za ta lá ra vo nat ko zó
jo gát. A Jat. 46.  § (1) be kez dé se ál tal meg ál la pí tott sza bá -
lyo zá si tárgy kör ben al ko tott he lyi ön kor mány za ti ha tá ro -
za tok az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei közé tar toz -
nak. A he lyi ön kor mány za tok egye di, a fen ti tárgy kör be
nem tar to zó ha tá ro za ta it vi szont a Jat. 46.  § (2) be kez dé se
ki fe je zet ten ki zár ja az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei
kö ré bõl.

2.2. Az Al kot mány bí ró ság nak ha tás kö re vizs gá la ta so -
rán te hát ab ban a kér dés ben kel lett ál lást fog lal nia, hogy az 
Öh., il let ve an nak tá ma dott szö veg ré sze mi nõ sít he tõ-e a
Jat. 46.  § (1) be kez dé se alap ján az ál la mi irá nyí tás egyéb
jogi esz kö zei kö ré be tar to zó ha tá ro zat nak.

A vizs gált ha tá ro zat ban Som ló szõ lõs Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te ah hoz já rult hoz zá, hogy a fõ ál lá sú
pol gár mes ter gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je le -
gyen. Az Öh. a kép vi se lõ-tes tü let nek az össze fér he tet len -
ség alap já ul szol gá ló kö rül mé nyek fenn tar tá sá val kap cso -
la tos egye di dön té sét rög zí ti. A kép vi se lõ-tes tü let erre vo -
nat ko zó egye di dön té se tar tal má ból nem kö vet ke zik, hogy
az ön kor mány zat nor ma kén ti kö ve tés cél já ból, meg ha tá ro -
zott ala nyi kör re kö te le zõ ál ta lá nos ma ga tar tá si sza bá lyo -
kat fo gal ma zott vol na meg. Az Öh. te hát nor ma tív tar ta -
lom mal nem bír. En nek meg fele lõen a tá ma dott ha tá ro zat
nem te kint he tõ az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zé nek.
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Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a ki fo gás olt ha tá ro zat, il let ve an nak szö veg ré sze
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra nincs ha tás kö -
re. Ezért az in dít ványt az Abtv. 1.  § b) pont ja és 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 za ta (ABH 2003, 2065.)
29.  §-ának b) pont ja alap ján ér de mi vizs gá lat nél kül
vissza uta sí tot ta.

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

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

elõ adó al kot mány bí ró

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 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: 220/B/2006.

Az Alkotmánybíróság
46/2006. (X. 5.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos népi kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj -
tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té se
tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gás alap ján 
– dr. Bi ha ri Mi hály al kot mány bí ró pár hu za mos in do ko lá -
sá val és dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le -
mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
64/2006. (II. 23.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se alap ján ki fo -
gást nyúj tot tak be az Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban: OVB) 64/2006.
(II. 23.) OVB ha tá ro za ta el len, amely ben az OVB ha tá ro -
za tá nak meg sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát
ké rik.

Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban meg ta gad ta an nak a
népi kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél -
dá nyá nak a hi te le sí té sét, ame lyen a kö vet ke zõ kér dés sze -
re pel:

„Egyet ér tek az zal, hogy Ma gyar or szá gon az au tó pá lyá -
kon tö röl jék el a ma xi má lis se bes ség kor lá to zá sát.”

Az OVB a ha tá ro za tát arra ala pí tot ta, hogy a köz úti köz -
le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  § (3) be kez dé sé -
nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az egyes
jár mû vek köz le ke dés ben hasz nált ma xi má lis se bes sé gét a
Kor mány a 28/2001. (II. 15.) Korm. ren de let tel mó do sí -
tott, a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együt tes ren de let 26.  §-ában ál la pít ja meg. Az
OVB ál lás pont ja sze rint en nek alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy a kez de mé nye zés ben em lí tett se bes ség ha tár el tör lé -
sé nek kér dé se – a tör vény ben fog lalt fel ha tal ma zás vissza -
vo ná sá ig – a Kor mány ha tás kö ré be tar to zó fel adat.

Az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé se sze rint or szá gos
népi kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be
tar to zó kér dés le het. A ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján
azon ban a se bes ség ha tár el tör lé se nem az Or szág gyû lés
ha tás kö ré be tar to zó fel adat, ezért az or szá gos népi kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ íve nem hi te le sít he tõ.

Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny 2006. évi
24. szá má ban 2006. feb ru ár 28-án je lent meg. A ki fo gást a
Ve. 130.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt mó don és ha tár idõn be -
lül, 2006. már ci us 9-én nyúj tot ták be az OVB-hez.

A ki fo gás ban ki fej tett ál lás pont sze rint nem meg ala po -
zott az OVB ha tá ro zat nak az a meg ál la pí tá sa, mely sze rint
a se bes ség kor lá to zás el tör lé se a ha tá lyos jog sza bá lyi ren -
del ke zé sek sze rint nem tar to zik az Or szág gyû lés fel adat -
kö ré be. Sem az Al kot mány, sem a jog al ko tás ról  szóló
1987. évi XI. tör vény nem tar tal maz olyan ren del ke zést,
amely oly mó don kü lö ní te né el az Or szág gyû lés és a Kor -
mány jog al ko tá si kom pe ten ci á ját, amely nek alap ján ki zárt
len ne, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son bár mi lyen
kér dés ben, „azaz a Kor mány ren de let al ko tá si ha tás kö re
tör vénnyel ne len ne el von ha tó”.
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A ki fo gás be nyúj tó ja sze rint a tör vényalkotás az
 Országgyûlés ha tás kö ré be tar to zó kér dés, a fel ha tal ma zás
meg adá sá ra vo nat ko zó ren del ke zés sel együtt. A Kor -
mány nak a tör vények vég re haj tá sá ra vo nat ko zó kü lön tör -
vény alap ján való fel ha tal ma zá sa nem érin ti az Or szág -
gyû lés nek az egész kér dés kör re fenn ál ló tör vényalkotási
ha tás kö rét. En nélfog va nem helyt ál ló az OVB ál lás pont ja,
mely sze rint a népi kez de mé nye zés tár gyá ban meg fo gal -
ma zott kér dés ben az Or szág gyû lés ha tás kö re nem áll fenn.
Így erre ala po zot tan az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak
hi te le sí té sét nem le he tett vol na meg ta gad ni. Ezért a ki fo -
gás arra irá nyul, hogy az Al kot mány bí ró ság sem mi sít se
meg az OVB ha tá ro za tát és uta sít sa új el já rás ra az OVB-t.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sa so rán az Al kot mány bí ró ság az
aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján hoz ta meg dön -
tését:

1. Az Al kot mány nak a ki fo gás ban érin tett rendelke -
zései:

„19.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság leg fel sõbb ál lam ha tal -
mi és nép kép vi se le ti szer ve az Or szág gyû lés.

(2) Az Or szág gyû lés a nép szu ve re ni tás ból ere dõ jo ga it
gya ko rol va biz to sít ja a tár sa da lom al kot má nyos rend jét,
meg ha tá roz za a kor mány zás szer ve ze tét, irá nyát és felté -
teleit.

(3) E jog kö ré ben az Or szág gyû lés
a) meg al kot ja a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyát;
b) tör vényeket al kot; (...)”
„25.  § (2) A tör vényhozás joga az Or szág gyû lést il le ti

meg.”
„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.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.

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

Az Al kot mány 28/B.  §-a alap ján az or szá gos nép sza va -
zás és népi kez de mé nye zés tár gya le het – az Al kot mány
28/C.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel –
az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés.

Az Nsztv. 18.  §-a, az Al kot mánnyal össze füg gés ben, a
hi te le sí tés meg ta ga dá sá nak egyik fel té te le ként az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be nem tar to zó kér dést eme li ki. E sze rint
az OVB az or szá gos népi kez de mé nye zés re irá nyu ló alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét az Nsztv.
18.  §-a alap ján, ak kor ta gad hat ja meg, ha a kér dés nem tar -
to zik az or szág gyû lés ha tás kö ré be, ha a kér dés meg fo gal -
ma zá sa nem fe lel meg a tör vényi sza bá lyok nak, ille tõ leg
ha az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rá si
tör vény ben fog lalt elõ írásoknak.

Az Or szág gyû lés ha tás kö ré nek ter je del mé re (tar tal má -
ra) vo nat ko zó an nyil ván va ló an irány adók az Al kot mány
fel hí vott ren del ke zé sei.

A ki fo gás alap ján az Al kot mány bí ró ság nak ab ban kel -
lett ál lást fog lal nia, hogy a népi kez de mé nye zés re irá nyu ló 
kér dés ben ren del ke zik-e ha tás kör rel az Or szág gyû lés, ne -
ve ze te sen: ki zár ja-e az Or szág gyû lés tör vényalkotó ha tás -
kö rét az a jogi hely zet, mely sze rint a se bes ség kor lá to zás
sza bá lyo zá sá ra a ha tá lyos jog ban tör vényi fel ha tal ma zás
alap ján a Kor mány ren del ke zik ha tás kör rel.

E kér dés ben az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la tá ban 
nem fo gal ma zó dott meg egy ér tel mû ál lás pont. Az Al kot -
mány bí ró ság az 53/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban úgy
fog lalt ál lást, „hogy (...) az Or szág gyû lés Al kot mány ban
biz to sí tott jog al ko tói ha tás kö re tel jes, és mind a Kor mány,
mind a Kor mány tag jai irá nyá ba nyi tott. Ön ma gá ban az,
hogy je len leg va la mely jog vi szonyt nem tör vényi, ha nem
ren de le ti szin ten sza bá lyoz nak, nem zár ja ki azt, hogy ké -
sõbb az Or szág gyû lés tör vényt al kos son ab ban a tárgy ban.
(...) Idõ rõl idõ re az Or szág gyû lés jog kö re, hogy el dönt se,
mely kér dé se ket kí ván – fi gye lem mel az al kot má nyi ren -
del ke zé sek re – tör vényi úton sza bá lyoz ni, és me lyek azok
a tárgy kö rök, ame lyek ben ren de le ti szin tû sza bá lyo zás
ele gen dõ, és en nek ér de ké ben jog al ko tás ra irá nyu ló fel ha -
tal ma zást ad a jog al ko tói ha tás kör rel ren del ke zõk nek”.
(ABH 2001, 414, 417.)

Et tõl el té rõ ál lás pont tük rö zõ dik az 59/2004. (XII. 14.)
AB ha tá ro zat ban. Eb ben a ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí -
ró ság a mi ni mál-nyug díj eme lé sé vel kap cso la tos nép sza -
va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le -
sí té sé re irá nyu ló el já rás ban meg sem mi sí tet te az OVB-nek
az alá írás gyûj tõ ívet és az azon sze rep lõ kér dést hi te le sí tõ
ha tá ro za tát, és új el já rást ren delt el az ügy ben. Az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ íven
sze rep lõ kér dés ben nincs he lye nép sza va zás nak, ezt a
meg ál la pí tá sát két in dok ra ala pí tot ta. Egy részt meg ál la pí -
tot ta, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés köz vet le nül érin ti
a költ ség ve tést, így az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dés
a) pont ja alap ján e tárgy ban nem le het nép sza va zást tar ta -
ni. Más részt azért sem ítél te nép sza va zás ra bo csát ha tó nak

a kér dést, mert a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
 szóló 1997. évi LXXXI. tör vény 62.  § (7) be kez dé se a
Kor mányt ha tal maz ta fel arra, hogy a nyug el lá tá sok kal
kap cso lat ban a tör vény ben meg ál la pí tott sza bá lyo kon túl -
me nõ en ki egé szí tõ in téz ke dé se ket te gyen, így a sza bá lyo -
zás a Kor mány és nem az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to -
zott, nép sza va zás nak pe dig csak az Or szág gyû lés ha tás kö -
ré be tar to zó ügy ben van he lye. (ABH 2004, 834, 838.) Ez
utób bi meg ál la pí tás el lent mond az Al kot mány bí ró ság ál tal 
az 53/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat ban ki fej tett ál lás pont -
nak.

Az Or szág gyû lés és a Kor mány jog al ko tó ha tás kö ré re
vo nat ko zó al kot má nyi sza bá lyok ér tel me zé se alap ján az
Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg, hogy az 53/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat ban ki fej tett ál lás pon tot te kin ti ezen
ügy el dön té se, va la mint to váb bi gya kor la ta szem pont já ból 
pre ce dens ér té kû nek.

A tör vényhozó ha ta lom és a vég re haj tó ha ta lom szer vei
ál tal gya ko rolt jog al ko tói ha tás kör ter je del mét, egy más -
hoz való vi szo nyát az ál lam ha tal mi ágak meg osz tá sá nak
az Al kot mány ban sza bá lyo zott rend je ha tá roz za meg. Az
al kot má nyok ren del kez nek a tör vényi és a ren de le ti jog al -
ko tás vi szo nyá ról, így ar ról is, hogy a jog al ko tás tel jes sé ge 
a tör vényhozó ha tal mat gya kor ló par la men tet il le ti-e meg,
vagy a vég re haj tó ha ta lom szer vei is ren del kez nek-e el
nem von ha tó, ki zá ró la gos jog al ko tói ha tás kör rel. En nek
meg fele lõen a ma gyar jog rend szer ben is az Al kot mány
sza bá lyoz za, hogy az ál lam mely szer ve i nek van jog al ko tó 
ha tás kö re, ugyan csak az Al kot mány ha tá roz za meg az
egyes jog al ko tó szer vek jog al ko tá si ha tás kö ré nek ter je del -
mét és a jog for rá sok egy más hoz való vi szo nyát is.

Az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés b) pont ja, va la mint
25.  § (2) be kez dé se alap ján a tör vényhozás joga az Or szág -
gyû lést il le ti meg. Az Al kot mány 19.  §-ában fog lal tak nak
meg fele lõen a tör vényhozás az Or szág gyû lés nek mint a
leg fel sõbb nép kép vi se le ti szerv nek a nép szu ve re ni tás ból
ere dõ joga. Tör vényt ki zá ró lag az Or szág gyû lés al kot hat
és az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé se, 37.  § (3) be kez dé se,
va la mint 44/A.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele -
lõen tör vénnyel el len té tes ren del ke zést más jog sza bály
nem tar tal maz hat. Az Al kot mány ban az Or szág gyû lés nek
adott tör vényalkotási fel ha tal ma zás uni ver zá lis, nem ál lít
fel kor lá to kat a tör vény ben sza bá lyoz ha tó jog al ko tá si tár -
gyak te kin te té ben. En nek meg fele lõen az Or szág gyû lés
jog al ko tó ha tás kö re – az Al kot mány ke re tei kö zött – tel jes
és kor lát lan. Az Or szág gyû lés jo go sult tör vényt al kot ni
min den jogi sza bá lyo zást igény lõ tár sa dal mi vi szony ren -
de zé sé re, jog al ko tó ha tás kö ré nek egyet len kor lát ja van,
ne ve ze te sen az, hogy az Or szág gyû lés ál tal ho zott tör vény
nem le het el len té tes az Al kot mánnyal.

A Kor mány jog al ko tó ha tás kö rét az Al kot mány 35.  §
(2) be kez dé se sza bá lyoz za, amely ki mond ja, hogy a Kor -
mány a maga fel adat kör ében jo go sult ren de le tet al kot ni. A 
Kor mány al kot hat ren de le tet tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján a tör vény vég re haj tá sá ra, de fel adat kör ében ren del ke -
zik ere de ti jog al ko tó ha tás kör rel is, sza bá lyoz hat tör vény
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ál tal nem sza bá lyo zott tár sa dal mi vi szo nyo kat is. A Kor -
mány ren de let al ko tó ha tás kö re azon ban – el len tét ben az
Or szág gyû lés tör vényalkotási jog kö ré vel – az Al kot mány
ál tal erõ tel je sen kor lá to zott. Az Al kot mány meg ál la pít
olyan sza bá lyo zá si tár gya kat, ame lye ket csak tör vény ben
le het sza bá lyoz ni (ki zá ró la gos tör vényhozási tár gyak),
ame lyek ben a Kor mány nem jo go sult ren de let al ko tás ra, és 
a 35.  § (2) be kez dé sé ben ki mond ja, hogy a Kor mány ren -
de le te nem le het el len té tes a tör vénnyel. A Kor mány az Al -
kot mány alap ján nem ren del ke zik az Or szág gyû lés ál tal el
nem von ha tó, ki zá ró la gos jog al ko tá si ha tás kör rel, füg get -
le nül at tól, hogy fel adat kör ében, ere de ti jog al ko tó ha tás -
kö ré ben, vagy tör vényi fel ha tal ma zás alap ján al kot ren de -
le tet. Az Or szág gyû lés – az Al kot mány ke re tei kö zött –
bár mely tár sa dal mi vi szony sza bá lyo zá sát tör vényalkotási
ha tás kö ré be von hat ja. A tör vény és a ren de le ti szin tû sza -
bá lyo zás vi szo nyá ban a jog for rá si hi e rar chia elve ér vé nye -
sül, ami azt je le ni, hogy tör vény a kor mány ren de le tet ha tá -
lyon kí vül he lyez he ti, mó do sít hat ja, ille tõ leg ha a kor -
mány ren de let el len tét be ke rül a tör vénnyel, a Kor mány
kö te les a tör vényellenesség meg szün te té sé re. En nek meg -
fele lõen a Kor mány nak tör vény ben adott jog al ko tá si fel -
ha tal ma zás nem biz to sít a Kor mány szá má ra ki zá ró la gos
jog al ko tá si jog kört. Az Or szág gyû lés a fel ha tal ma zás ha -
tá lyon kí vül he lye zé sé vel, kor lá to zá sá val bár mi kor tör -
vényhozási ha tás kör be von hat ja a Kor mány szá má ra de le -
gált jog al ko tá si jog kört. Így az a tény, hogy a ha tá lyos jog -
ban tör vényi fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány jo go sult
va la mely tár sa dal mi vi szony jog sza bá lyi ren de zé sé re, nem 
zár ja ki az Or szág gyû lés ha tás kö rét arra, hogy tör vényt al -
kos son az adott tár sa dal mi vi szony sza bá lyo zá sá ra.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az OVB nem jog sze rû en dön tött ak kor, ami kor arra
hi vat ko zás sal ta gad ta meg a népi kez de mé nye zés re irá -
nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán meg fo gal ma zott
kér dés hi te le sí té sét, hogy az nem tar to zik az Or szág gyû lés
ha tás kö ré be. Ezért a 64/2006. (II. 23.) OVB ha tá ro za tot
meg sem mi sí tet te és az OVB-t új el já rás ra 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 elõ adó 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: 284/H/2006. 

Dr. Bi ha ri Mi hály al kot mány bí ró pár hu za mos indo -
kolása

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel egyet ér tek. Az in do ko -
lás hoz kap cso ló dó an – az ab ban ki fej tet te ken túl – a kö vet -
ke zõ ket tar tom fon tos nak ki emel ni.

Az Al kot mány ki zá ró lag az Or szág gyû lést (or szá gos) és 
az ön kor mány za tot (he lyi) kö te le zõ nép sza va zás ról ren -
del ke zik. A Kor mányt nem le het nép sza va zás sal jog al ko -
tás ra kö te lez ni. Az or szá gos nép sza va zás cím zett je min dig 
az Or szág gyû lés, az ered mé nyes nép sza va zás alap ján az
Or szág gyû lés nek kell jo got al kot nia, mó do sí ta nia, vagy
tar tóz kod ni a jog al ko tás tól. Az or szá gos nép sza va zás le -
het sé ges tárgy kö re it az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé se
tar tal maz za, a je len in dít vány kap csán az Al kot mány bí ró -
ság tu laj don kép pen ezt az al kot má nyi ren del ke zést ér tel -
mez te.

Az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé se alap ján mind a
nép sza va zás, mind a népi kez de mé nye zés tár gya „az Or -
szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het”. A nép sza va -
zás ese té ben az Al kot mány to váb bi kor lá to kat is fel ál lít [az 
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé be fog lalt „til tott tárgy -
kö rök”, va la mint – az Al kot mány 44.  § (1) be kez dé se alap -
ján – a he lyi ön kor mány zást meg va ló sí tó he lyi nép sza va -
zá so kon el dön ten dõ kér dé sek]. Az Al kot mány bí ró ság – al -
kot mány ér tel me zés so rán [elõ ször a 2/1993. (I. 22.) AB
ha tá ro za tá ban, ABH 1993, 33., leg utóbb az 50/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban, ABH 2001, 359.] – újabb kor -
lá tot je lölt meg: kö te le zen dõ en el ren de len dõ nép sza va zás
nem irá nyul hat al kot mány mó do sí tás ra.

Eb bõl a kö vet ke zõ en az Al kot mány ban is sza bá lyo zott
jog sza bá lyi hi e rar chia [Al kot mány 35.  § (2) be kez dé se,
37.  § (3) be kez dé se, 44/A.  § (2) be kez dé se] szem pont já ból
te kint ve az or szá gos nép sza va zás le het sé ges tárgy kö rei
„fel fe lé” zár tak. Az Al kot mány bí ró ság át te kin tet te azt is,
hogy a jog sza bá lyi hi e rar chi á ban a tör vénynél ala cso -
nyabb szin tû jog sza bá lyok felé is zárt-e a rend szer vagy
sem. Az elem zés tár gya te hát az volt, hogy a nép sza va zá si
kér dés tár gya csak az Or szág gyû lés ál tal már tör vény ben
sza bá lyo zott tárgy kör le het-e, vagy az a tárgy kör is, ame -
lyet ugyan tény le ge sen nem sza bá lyoz az Or szág gyû lés, de 
po ten ci á li san sza bá lyoz hat na?

Az in dít vány el bí rá lá sa szem pont já ból a jog al ko tá si
tárgy kö rök az aláb bi ak sze rint cso por to sít ha tó ak:

1. a tör vények ál tal ak tu á li san sza bá lyo zott tárgy kö rök;
2. a jog sza bály ál tal ak tu á li san nem sza bá lyo zott kér -

dé sek (non ius), ezen be lül:
a) az Al kot mány, il let ve a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi 

XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) alap ján ki zá ró la gos tör -
vényhozási tárgy kör be tar to zó kér dé sek,

b) a ki zá ró la gos tör vényhozási tárgy kör be nem tar to zó
kér dé sek;

3. tör vénynél ala cso nyabb szin tû jog sza bá lyok ban sza -
bá lyo zott kér dé sek, ezen be lül:

a) a tör vényi fel ha tal ma zás alap ján, il let ve
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b) az ön ál ló ha tás kör ben, sa ját fel adat kör ben ki bo csá -
tott jog sza bály (pl. kor mány ren de let).

Ezen fel osz tás alap ján – el mé let ben – több, az aláb bi ak -
ban rész le te zett ér tel me zé si mo dell ál lít ha tó fel, il let ve fel -
fo gás lé tez het:

a) Tekin tet tel arra, hogy az Al kot mány alap ján az Or -
szág gyû lés sza bá lyo zá si tárgy kö re el vi leg kor lát lan (bár -
mely kér dés sza bá lyo zá sát sa ját ha tás kö ré be von hat ja), a
tör vényhozó ha ta lom po ten ci á li san ki ter jed min den sza bá -
lyo zá si tárgy kör re, ezért az or szá gos nép sza va zás és népi
kez de mé nye zés tárgy kö re is bár mi le het (ide nem ért ve ter -
mé sze te sen a fen ti ek ben is mer te tett nép sza va zá si kor lá to -
kat). Ez eset ben te hát min den, az 1–3. pon tok ban és azok
al pont ja i ban le írt sza bá lyo zá si tárgy kör be tar to zó kér dés -
ben kez de mé nyez he tõ or szá gos nép sza va zás (ez a leg tá -
gabb ér tel me zé si ke ret).

b) A to váb bi mo del lek és ma gya rá za tok ab ból a fel té te -
le zés bõl in dul nak ki, hogy – a ki zá ró la gos tör vényhozási
tárgy kö rök höz ha son ló an – van nak más, tör vénynél ala -
cso nyabb szin tû jog sza bá lyok ál tal „le fog lalt” sza bá lyo zá -
si tárgy kö rök. A leg szû kebb ér tel me zés sze rint a nép sza -
va zá si kér dés tár gya csak az ak tu á li san tör vény ben sza bá -
lyo zott, vagy az Al kot mány, il let ve a Jat. alap ján ki zá ró la -
gos tör vényhozási tárgy kör be tar to zó kér dés le het [1. és
2. a) al pont].

c) Tá gabb ér tel me zés sze rint – mi vel az Or szág gyû lés
bár mely kér dés sza bá lyo zá sát ha tás kö ré be von hat ja – nép -
sza va zás tárgy kö re le het min den tör vény ben sza bá lyo zott,
il let ve jog sza bály ban ak tu á li san nem sza bá lyo zott kér dés
(1. és 2. pont), az ala cso nyabb szin tû jog sza bály ban sza bá -
lyo zott kér dés azon ban nem, mi vel en nek a kér dés nek a
sza bá lyo zá sát az adott jog sza bály már „le fog lal ta”.

d) A „le fog lalt” sza bá lyo zá si kér dé sek te kin te té ben is -
mert olyan ál lás pont, mely sze rint azok ban az ese tek ben,
ami kor nem maga az Or szág gyû lés dön tött a sza bá lyo zás
szub de le gá lá sá ról (így pél dá ul ami kor a Kor mány sa ját
fel adat kör ében bo csá tott ki ren de le tet), az Or szág gyû lés
sza bá lyoz hat az adott tárgy kör ben. Ha azon ban a tör -
vénynél ala cso nyabb szin tû sza bá lyo zás ra az Or szág gyû -
lés adott fel ha tal ma zást, ak kor – sa ját dön té se alap ján – az
adott tárgy kör a továb biak ban már nem tar to zik a sza bá -
lyo zá si ha tás kö ré be, így e kér dés ben nem tart ha tó nép sza -
va zás. E kér dé sek mö gött ugyan is az a ki fe je zett tör -
vényhozói aka rat áll, hogy a tör vényalkotó nem kí ván az
adott (rész let)kér dés sel fog lal koz ni, an nak ren de zé sét
más, ala cso nyabb szin tû jog al ko tó szerv re bíz za. [Nép sza -
va zás tár gya te hát az 1., 2. pont és a 3. pont a) al pont ja sze -
rin ti kér dés le het. Lásd 59/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat,
ABH 2004, 834.]

e) Vé gül el kép zel he tõ olyan ér tel me zé si ke ret is, mely -
nek ér tel mé ben nem tart ha tó nép sza va zás azok ban a kér -
dé sek ben, ame lyek ben a Kor mány sa ját fel adat kör ében al -
ko tott ren de le tet. En nek in do ka egy faj ta ér tel me zés sze rint 
az le het ne, hogy az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé se ki zá ró -
lag a Kor mány szá má ra tart ja fenn, hogy sa ját feladatkö -
rében ren de le tet al kos son. Más meg kö ze lí tés alap ján, bár a 

Kor mány ál tal az el sõd le ges jog al ko tói ha tás kö ré ben ho -
zott jog sza bály mö gött nincs tu da tos tör vényalkotói aka -
rat, ám mi vel azt az Or szág gyû lés bár mi kor sa ját sza bá lyo -
zá si tárgy kö ré be von hat ná, ad dig, amíg ezt nem te szi, hall -
ga tó la go san el fo gad ja a tör vénynél ala cso nyabb szin tû
sza bá lyo zott sá got. Mi vel a szub de le gált ha tás kör ben al ko -
tott jog sza bá lyok ese té ben az Or szág gyû lés dön tött a szub -
de le gá ci ó ról, ezért ezt a dön té sét bár mi kor meg vál toz tat -
hat ja; e kér dés ben tart ha tó nép sza va zás. [Ebbe az ér tel me -
zé si mo dell be te hát az 1., 2. pont és 3. pont b) al pont ja tar -
to zik bele.]

Össze ge zé sül meg ál la pít ha tó te hát, hogy az Al kot -
mány bí ró ság je len ha tá ro za tá ban arra az ál lás pont ra he -
lyez ke dett, hogy mi vel az Or szág gyû lés tör vényalkotó ha -
tás kö re gya kor la ti lag kor lát lan, azért nem csak az ak tu á li -
san tör vényekben már sza bá lyo zott, ha nem a po ten ci á li san 
tör vényhozási tárgy kör be tar to zó kér dé sek ben is kez de -
mé nyez he tõ nép sza va zás (leg tá gabb ér tel me zé si ke ret). Ez 
alap ján az Or szág gyû lés sza bá lyo zá si tárgy kö re tel jes
mér ték ben egy be esik a nép sza va zás le het sé ges tárgy kö re i -
vel, ez utób bi nak csak al kot má nyos kor lá tai van nak (így a
„til tott tárgy kö rök”, a he lyi nép sza va zá sok nak fenn tar tott
kér dé sek, va la mint a „bur kolt” al kot mány mó do sí tás ti lal -
ma).

A csak po ten ci á li san az Or szág gyû lés tör vényhozási ha -
tás kö rök be tar to zó kér dé sek re irá nyu ló nép sza va zá sok
ese tén az Or szág gyû lést ket tõs, egy for mai és egy tar tal mi
jel le gû (jog al ko tá si) kö te le zett ség ter he li. For mai kö te le -
zett sé ge, hogy sa ját tör vényalkotói ha tás kö ré be von ja az
adott kér dés sza bá lyo zá sát, és ezen túl me nõ en az új sza bá -
lyo zás nak tar tal mi lag is meg kell fe lel nie az ered mé nyes
nép sza va zás sal el dön tött kér dés nek. A nép sza va zá si aka -
rat nak meg fe le lõ or szág gyû lé si dön tés fel vált ja, ha tá lyon
kí vül he lye zi vagy mó do sít ja a Kor mány ál tal akár ere de ti
ha tás kö ré ben, akár a szub de le gá ci ó ból fo lyó kö te le zett sé -
ge vagy le he tõ sé ge alap ján ko ráb ban al ko tott jog sza bályt.

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

Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A több sé gi ha tá ro zat tal nem ér tek egyet: vé le mé nyem
sze rint jobb dön tés lett vol na az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság ha tá ro za tá nak hely ben ha gyá sa, mi vel az au tó pá -
lyá kon meg en ge dett leg na gyobb se bes ség meg ha tá ro zá sa
je len leg, a ha tá lyos jog alap ján „nem az Or szág gyû lés ha -
tás kö ré be tar to zó kér dés”.

In do ka im a kö vet ke zõk:

1. Az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé se sze rint „az Or -
szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben” meg en ge -
dett a nép sza va zás, il let ve népi kez de mé nye zés. Az el dön -
ten dõ al kot mány ér tel me zé si kér dés te hát az, pon to san mit
je lent az „Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés” ter -
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mi nus. Va ló ban azo nos je len té sû-e, mint a több sé gi ha tá -
ro zat ál lít ja, „min den, az Or szág gyû lés ha tás kö ré be egy ál -
ta lán tar toz ha tó kér dés sel”? Ál lás pon tom sze rint nem. Az
„Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés” az alá írás gyûj -
tõ ív hi te le sí té se kor ha tá lyos jog sze rint az Or szág gyû lés
ha tás kö ré be tar to zó kér dést je len ti. Ugyan is a kér dést a
köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján az egyes jár mû vek köz le ke dés ben hasz nált ma xi má lis
se bes sé gét a Kor mány a 28/2001. (II. 15.) Korm. ren de let -
tel mó do sí tott, a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló, az
1/1975. (II. 5). KPM–BM együt tes ren de let (azaz a
KRESZ) 26.  §-a sza bá lyoz za.

Az Al kot mány 25.  § (2) be kez dé se a „tör vényhozás jo -
gát” (va gyis: ha tás kö rét) ki zá ró lag az Or szág gyû lés nek
tart ja fenn. Eb bõl kö vet ke zik, hogy tör vényt más nem al -
kot hat – még a nép sza va zás sem. Más fe lõl ez a sza bály tilt -
ja a tör vényalkotási ha tás kör át ru há zá sát (de nem a fel ha -
tal ma zott jog al ko tást). Az Or szág gyû lés tör vényhozási ha -
tás kö re két rész bõl áll: egy részt a kö te le zõ tör vényhozási
tár gyak ból: eze ket csak az Or szág gyû lés sza bá lyoz hat ja és 
csak tör vény ben. A ki zá ró la gos tör vényhozási tár gyak az
Al kot mány több ren del ke zé sé bõl is mer he tõk meg. Ilyen
min de nek elõtt az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se, az Al kot -
mány ban több he lyütt fel so rolt ún. két har ma dos tör -
vények, to váb bá az Al kot mány 19.  § (3) be kez dé sé ben
fog lalt tár gyak egy ré sze, kü lö nö sen a költ ség ve té si tör -
vény.

A tör vényhozó ha tás kör má sik cso port ját a sza bad (fa -
kul ta tív) tör vényhozási tár gyak al kot ják: az Or szág gyû lés
maga dönt, al kot-e tör vényt. Ezek a tár gyak csak fel té te le -
sen tar toz nak az Or szág gyû lés ha tás kö ré be, ugyan is el -
dönt he ti, hogy a kö te le zõ tár gyak kö rén kí vül esõ tár gya -
kat kí ván ja-e – és mi lyen rész le te sen – a tör vény ben sza bá -
lyoz ni. Ha azon ban a tár gyat egy szer már tör vény ben sza -
bá lyoz ta, ak kor ez a tárgy kör el len ke zõ dön té sig az
 Országgyûlés ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik, de csak
annyi ban, amennyi ben az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben tör vényt al ko -
tott. A tör vényalkotási ha tás kör csak ak kor lesz az Or szág -
gyû lés ha tás kö re, ami kor az zal él: amed dig nem élt vele
– al kot má nyos ti la lom hi á nyá ban és az Al kot mány ban
meg ha tá ro zott kor lá tok kö zött [35.  § (2) be kez dés] –,
a Kor mány is jo go sult jog al ko tás ra.

A több sé gi ha tá ro zat tól a vé le mé nyem dön tõ en ab ban
kü lön bö zik, hogy sze rin tem az Or szág gyû lés fa kul ta tív
(sza ba don gya ko rol ha tó) tör vényalkotási ha tás kö re fel té -
te les: csak annyi ban tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be
a sza bá lyo zott tárgy, amennyi ben az Or szág gyû lés e ha tás -
kö rét tény le ge sen gya ko rol ta. Mind ad dig, amíg ezt nem
tet te, más jog al ko tó szer vek – el sõ sor ban a Kor mány – al -
kot má nyo san ha tás kö ré be von hat ja a jog al ko tást. Ezen
nem vál toz tat, hogy az Or szág gyû lés ké sõbb al ko tott tör -
vénnyel lét re hoz hat ja sa ját ha tás kö rét, ugyan is a ko ráb bi
ala cso nyabb szin tû sza bá lyo zás ad di gi ér vé nyes sé gét ez
nem érin ti. Ez azon ban csak ak kor le het így, ha a Kor -

mány nak (vagy fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz ter) ren de let
meg al ko tá sa kor al kot má nyos ha tás kö re volt a jog sza bály
ki bo csá tá sá ra.

Ha son ló an, ha az Or szág gyû lés tör vénnyel a Kor mányt
vagy mi nisz tert fel ha tal maz ta jog al ko tás ra, ak kor a fel ha -
tal ma zott jog al ko tás sal sza bá lyo zott kér dés – mind ad dig,
amíg a fel ha tal ma zó tör vény ha tály ban van – nem „az Or -
szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés”, így nem is le het
népi kez de mé nye zés vagy nép sza va zás tár gya. A jog al ko -
tás ra fel ha tal ma zás ter mé sze te sen csak az Or szág gyû lés
tör vényhozási ha tás kö ré nek ab ban a ré szé ben le het sé ges,
amely ben az Or szág gyû lés dönt het ar ról, hogy tör vény ben
sza bá lyoz-e egy kér dést, vagy fel ha tal ma zás sal át ru ház za
az ál lam jog al ko tó ha tás kö rét a Kor mány ra vagy egyes mi -
nisz te rek re. Te hát az Al kot mány sza bá lyai sze rint ki zá ró -
la gos tör vényhozási tárgy kö rök be tar to zó tár gyak nem tar -
toz nak ebbe a kör be.

Egyéb ként a több sé gi ha tá ro zat is meg ál la pít ja: az
 Alkotmánybíróság két ha son ló kér dés sel fog lal ko zó ko -
ráb bi ha tá ro za ta kü lön bö zõ ál lás pon tot fog lalt el a most el -
dön tött kér dés ben. Ma gam az 59/2004. (XII. 14.) ha tá ro -
zat ban fog lalt dön tést tar tom he lye sebb nek, erõ sebb és
meg gyõ zõbb al kot má nyos ér vek kel alá tá masz tott nak. Ez a 
ha tá ro zat – egye bek mel lett – azért nem ítél te nép sza va -
zás ra bo csát ha tó nak a kér dést, mert an nak sza bá lyo zá sá ra
a Kor mányt tör vény ha tal maz ta fel, így az nem mi nõ sí tet te
az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés nek. (ABH
2004, 834, 838. – Mi ni mál-nyug díj ról  szóló nép sza va zá si
kér dés.)

2. Az ál ta lam kép vi selt fel fo gást erõ sí ti a kép vi se le ti
de mok rá cia el sõd le ges sé ge, amely az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sén és az Al kot mány bí ró ság ezt ér tel me zõ,
több ször meg erõ sí tett ál lás pont ján ala pul [2/1993. (I. 22.)
AB ha tá ro zat, ABH 1993, 33, 36.; 22/1993. (IV. 2.) AB
ha tá ro zat, ABH 1993, 182, 185.; 30/1998. (VI. 25.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1998, 220, 234.; 50/2001. (XI. 29.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2001, 359, 364–365.]. A kép vi se le ti de mok rá -
cia – a „kép vi se le ti ha ta lom gya kor lás” – el sõd le ges sé ge
ugyan is meg kí ván ja, hogy a leg fon to sabb jog sza bá lyok az
Or szág gyû lés ál tal meg vi ta tott és el fo ga dott tör vények le -
gye nek. Ezen a nép sza va zás – és még ke vés bé, mint eb ben
az eset ben a népi kez de mé nye zés – sem vál toz tat: az ered -
mé nyes nép sza va zás is csak az Or szág gyû lést kö te le zi tör -
vény meg ho za ta lá ra. A ma gyar jog rend szer ben a nép sza -
va zá si dön tés (,,nép ha tá ro zat”) nem jog for rás, azaz nem
jog al ko tó tény: az ér vé nyes és ered mé nyes nép sza va zás al -
kot má nyos kö te le zett sé get hoz lét re az Or szág gyû lés szá -
má ra a tör vényalkotásra (vagy más dön tés re, ha a nép sza -
va zás tár gya nem tör vény). A népi kez de mé nye zés ese té -
ben per sze ez a kér dés sem me rül het fel. A kér dés még is
fon tos, mert a nép sza va zás és a népi kez de mé nye zés tár -
gya egy aránt „az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér -
dés” le het.

A kép vi se le ti elv bõl az is kö vet ke zik, hogy az Or szág -
gyû lés – a po li ti kai kép vi se let szer ve – el sõd le ge sen meg -
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ha tá roz za, ter mé sze te sen az Al kot mány ke re tei kö zött,
hogy gya ko rol ja-e egyes nem kö te le zõ en gya kor lan dó al -
kot má nyos ha tás kö re it. A köz vet len de mok rá cia in téz mé -
nyei ab ban a kör ben mû köd het nek köz re a tör -
vényalkotásban, ame lyet az Or szág gyû lés a maga szá má ra
fenn tar tott. En nek el ve té se kény sze rí tõ en a köz vet len de -
mok rá cia el sõd le ges sé gé nek el is me ré sé hez ve zet ne: ez
pe dig nem az Al kot mány és az Al kot mány bí ró ság ál lás -
pont ja. Az Or szág gyû lés fa kul ta tív tör vényalkotási ha tás -
kö re – mint ezt a több sé gi ha tá ro zat he lye sen meg ál lapít ja –
tár gyi lag kor lát lan: ami rõl egy ál ta lán jogi nor ma al kot ha -
tó, ar ról az Or szág gyû lés tör vényt al kot hat. (Ez a kor lát -
lan ság tar tal mi lag már nem áll fenn – de ez most nem is
kér dés.) Eb ben a kör ben azon ban az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré nek el sõd le ges sé ge mel lett más jog al ko tó szerv nek is
van az Al kot má nyon ala pu ló jog al ko tá si ha tás kö re: a két
ha tás kör kö zül csak egyik gya ko rol ha tó egy idõ pont ban –
így az egyik gya kor lá sa (egy adott pil la nat ban) ki zár ja a
má si két. A kép vi se le ti elv vel min den kép pen össze fér,
hogy az Or szág gyû lés fa kul ta tív ha tás kö rei egy ré szé nek
gya kor lá sá ról le mond jon és más jog al ko tót (a Kor mányt
vagy an nak tag ja it) tör vény ben ha tal maz za fel jog al ko tás -
ra. Nem mond hat juk ezért, hogy „az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó kér dés” az, ami rõl az Or szág gyû lés maga
ren del ke zett úgy, hogy a Kor mány vagy egy mi nisz ter ha -
tás kö ré be tar toz zék.

A tör vényhozási ha tás kör tár gyi kor lát lan sá ga annyi ban 
is az elõbb kép vi selt ál lás pont mel lett szól, hogy ki zár ja
– amit a több sé gi ha tá ro zat ép pen nem –, hogy a tör -
vényhozás szem pont já ból kis je len tõ sé gû, ma ren de let ben
sza bá lyo zott kér dés rõl, mond juk a láb be li cím ké zé sé rõl
vagy a jel tol mács kép zés rõl is (ha van ele gen dõ ér dek lõ dõ) 
nép sza va zást le hes sen tar ta ni.

3. Az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés b) pont ja sze rint az 
Or szág gyû lés tör vényeket al kot és a 25.  § (2) be kez dé se
sze rint ez a ha tás kör nem ru ház ha tó át. Ezért az Or szág -
gyû lés nem „át ru ház za” tör vényalkotási ha tás kö rét, ha -
nem fel ha tal maz za a Kor mányt vagy az egyes mi nisz te re -
ket arra, hogy a tör vények vég re haj tá sá ra ren de le te ket al -
kos sa nak. A ren de let al ko tás a Kor mány ön ál ló al kot má -
nyos ha tás kö re – és mint ilyen nem tar to zik az Or szág gyû -
lés ha tás kö ré be –, hi szen az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
b) pont ja sze rint a tör vények vég re haj tá sa a Kor mány fel -
ada ta, mely kér dés ben – mint a fel adat kö ré be tar to zó ban –
az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé se sze rint ren de let al ko tá si
joga van.

A ren de let al ko tá si jog (ha tás kör) fenn ál lá sá nak fel té te -
le, hogy le gyen vég re haj tan dó tör vény, de ha az Or szág -
gyû lés al ko tott ilyet – kü lö nö sen, ha vég re haj tás ra fel ha -
tal maz ta a Kor mányt, a mi nisz te re ket –, ak kor a ren de let -
al ko tá si ha tás kör (amíg a tör vény ha tály ban van) az Al kot -
mány alap ján a Kor mány, il let ve a mi nisz ter és nem az
 Országgyûlés ha tás kö re.

Más részt a tör vény vég re haj tá sa a Kor mány ön ál ló al -
kot má nyos ha tás kö re ak kor is, ha a tör vény vég re haj tá sa

jog sza bály al ko tá sá ban áll. Par la men tá ris-kép vi se le ti kor -
mány za ti rend szer ben – az Al kot mány pre am bu lu ma sze -
rint „par la men ti de mok rá ci á ban” – a kor mány ha tás kö rei
ön ál ló al kot má nyos ha tás kö rök, ame lye ket az Or szág gyû -
lés sem von hat el. Ezek közé tar to zik a tör vények vég re -
haj tá sá nak fel adat- és ha tás kö re [Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont ja]. A tör vényeket az Or szág gyû lés al kot ja,
de vég re haj tá suk a Kor mány „fel adat kö re”, amely ben az
Al kot mány sze rint ren de le te ket és ha tá ro za to kat al kot. Az
Or szág gyû lés va ló ban meg ha tá roz hat ja tör vény ben a vég -
re haj tan dó nor má kat, de kü lö nö sen, ha – mint ez szo ká sos
– ki fe je zet ten fel ha tal maz za a Kor mányt a vég re haj tás ra, a
vég re haj tá si sza bá lyok meg al ko tá sa már nem az Or szág -
gyû lés ha tás kö re. Az Or szág gyû lés va ló ban maga dönt ar -
ról, hogy mennyi re rész le te sen sza bá lyoz egyes tör -
vényekben, és ar ról is, ad-e és mennyi ben fel ha tal ma zást
ren de let al ko tás ra, eset leg meg tilt ja a ren de le ti jog al ko tást.
A tör vény ál tal nyit va ha gyott kér dé sek – a tör vény ben
adott fel ha tal ma zás alap ján két ség te le nül – a Kor mány
ren de let al ko tá si ha tás kö ré be tar toz nak. A Kor mány ren de -
let al ko tá si ha tás kö re vagy tör vényi fel ha tal ma zá son ala -
pu ló vagy ere de ti: a tör vényi fel ha tal ma zá son ala pu ló ha -
tás kör azon ban az Al kot mány alap ján a Kor mány és nem
az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés.

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

Az Alkotmánybíróság
47/2006. (X. 5.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyok
alap ján, va la mint – rész ben hi va tal ból el jár va – mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg szün te té se
tár gyá ban – dr. Ko vács Pé ter al kot mány bí ró pár hu za mos
in do ko lá sá val, va la mint dr. Bi ha ri Mi hály, dr. Bra gyo va
And rás és dr. Kiss Lász ló al kot mány bí rók nak a ha tá ro zat
3. pont já ra vo nat ko zó 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, hogy
a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény 89.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt iga zo lás jog in téz mé nye sza bá -
lyo zá sa kor 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 zal,
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hogy nem te rem tet te meg ma ra dék ta la nul az Al kot mány
71.  § (1) be kez dé sé be fog lalt egyen lõ vá lasz tó jog alap el -
vé bõl kö vet ke zõ kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sét biz to sí tó
jog sza bá lyi fel té te le ket.

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. jú ni us 30-ig te gyen ele get.

Az Al kot mány bí ró ság a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény 89.  § (1) be kez dé sé vel kap cso lat ban
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg -
szün te té sé re irá nyu ló in dít ványt egye bek ben el uta sít ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény 89.  § (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 meg ál la pít ja, hogy a vá lasz tá -
si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vénynek az or szág gyû lé -
si kép vi se lõk vá lasz tá sán tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
60/2005. (XII. 21.) BM ren de let 1. szá mú mel lék le te
IV. 30. pont já nak má so dik mon da ta alkot mány elle nes,
ezért azt meg sem mi sí ti.

A meg sem mi sí tett ren del ke zés a ha tá ro zat köz zé té te lé -
nek nap ján vesz ti ha tá lyát.

A ren de let 1. szá mú mel lék le te IV. 30. pont ja az aláb bi
szö veg gel ma rad ha tály ban:

„30. Az iga zo lás és a 35. pont sze rin ti ér vé nyes iga zol -
vá nyok egy ide jû be mu ta tá sát köve tõen kell fel ven ni a név -
jegy zék re azt a vá lasz tó pol gárt, aki a la kó he lyé tõl tá vol
tör té nõ sza va zás ra iga zo lás sal ren del ke zik (egy ide jû leg az 
iga zo lást el kell ven ni és a vá lasz tó pol gárt F jegy zék re is
fel kell ven ni).”

4. Az Al kot mány bí ró ság a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény 66.  § (1) be kez dé se, 66.  § (2) be kez -
dés b) pont ja és 104. §-a 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.

5. Az Al kot mány bí ró ság a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vénynek az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá -
lasz tá sán tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 60/2005. (XII. 21.)
BM ren de let 1. szá mú mel lék le te IV. 30. pont já nak elsõ
mon da ta 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.

6. Az Al kot mány bí ró ság a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény 16.  § (2) be kez dés c) pont ja és
111.  §-a 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 vissza uta sít ja.

7. Az Al kot mány bí ró ság az iga zo lás sal sza va zás ról
 szóló 12/2006. (IV. 6.) OVB ál lás fog la lás alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
el já rást meg szün te 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. Egy in dít vá nyo zó mó do sí tott be ad vá nyá ban a vá -
lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak -
ban: Ve.) 66.  § (1) be kez dé se és 89.  § (1) be kez dé se, a vá -
lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vénynek az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló 60/2005. (XII. 21.) BM ren de let (a továb biak ban:
R.) 1. szá mú mel lék le te IV. 30. pont ja, va la mint az iga zo -
lás sal sza va zás ról  szóló 12/2006. (IV. 6.) OVB ál lás fog la -
lás alkot mány elle nessége vizs gá la tát kez de mé nyez te.

Ér ve lé se sze rint ezek a sza bá lyok az Al kot mány 71.  §
(1) be kez dés ben fog lalt azon ren del ke zést sér tik, amely
sze rint a vá lasz tó pol gá rok az or szág gyû lé si kép vi se lõ ket
egyen lõ vá lasz tó jog alap ján vá laszt ják. Az egyen lõ vá -
lasz tó jog ugyan is azt je len ti, hogy min den vá lasz tó pol gár -
nak joga van és sza bad sá gá ban áll egy kép vi se lõ si ke res
meg vá lasz tá sá ban, egy sza va zat tal köz re mû köd ni. A tá -
ma dott ren del ke zé sek alap ján vissza élés re van le he tõ ség
ak kor, ha a vá lasz tó pol gár iga zo lás sal sza vaz az elsõ for -
du ló ban és a vá lasz tás elsõ for du ló ja ered mé nyes. Ilyen
eset ben el vi leg akár a la kó he lyén, akár iga zo lás sal egy má -
sik olyan vá lasz tó ke rü let ben, ahol az elsõ for du ló ered -
mény te len volt, újabb je lölt meg vá lasz tá sá ban ve het részt,
ki zá ró sza bály hi á nyá ban.

Az in dít vá nyo zó sze rint a vá lasz tó pol gá rok egyen lõ vá -
lasz tó jo ga egy út tal az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben
rög zí tett de mok ra ti kus jog ál la mi ság nak is fel té te le és kö -
vet kez mé nye, az egyen lõ ség sé rel me ezt az el vet is sér ti.

2. Egy má sik in dít vá nyo zó az R. 1. szá mú mel lék le te
IV. 30. pont já nak má so dik mon da ta alkot mány elle -
nességének vizs gá la tát kez de mé nyez te.

Ér ve lé se sze rint az a mon dat, amely sze rint „Ugyan így
kell el jár ni, ha a vá lasz tó pol gár ab ban a sza va zó kör ben kí -
ván sza vaz ni, amely nek név jegy zé ké bõl az iga zo lás ki adá -
sa  miatt tö röl ték.”, el len té tes az Al kot mány 7.  § (2) és a
37.  § (3) be kez dé sé vel, a 2.  § (1) be kez dé sé vel és a 71.  §
(1) és (3) be kez dé sé vel, sér ti a vá lasz tó jog egyen lõ sé gé -
nek el vét.

Utalt arra, hogy az R. a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997.
évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) szá mos, ga ran ci á lis
ren del ke zé sé vel is el len té tes. Vé le mé nye sze rint a Ve.
89.  § (2)–(5) be kez dé sé bõl az kö vet ke zik, hogy nincs tör -
vényi le he tõ ség az R. tá ma dott sza bá lyai sze rin ti el já rás ra.

Ja va sol ta a jog sza bály meg sem mi sí té sét.

3. Ér ke zett az Al kot mány bí ró ság hoz olyan be ad vány
is, amely ben a Ve. 89.  §-a és 104.  §-a, va la mint – ezek kel
össze füg gés ben – a Ve. 16.  § (2) be kez dés c) pont ja, 66.  §
(2) be kez dés b) pont ja és 111.  §-a alkot mány elle -
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nességének meg ál la pí tá sát kez de mé nyez ték. Hi vat koz tak
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé se, 70.  § (1)–(4) be kez dé se
és 71.  § (1) be kez dé se sé rel mé re, az aláb bi ak ban ki fej tet -
tek sze rint.

Az in dít vá nyo zó az zal ér velt, hogy „a Ve. ha tá lyos sza -
bá lyo zá sa” nem fe lel meg a 338/B/2002. AB ha tá ro zat ban
sze rep lõ ama kö ve tel mény nek, amely sze rint iga zo lás sal
tör té nõ sza va zás ese té ben a jog ál la mi ság kö ve tel mé nyé -
nek meg fe le lõ, a vissza élé sek le he tõ sé gét ki zá ró, garan -
ciális jel le gû sza bá lyok meg al ko tá sa és ér vé nye sí té se in -
do kolt a vá lasz tá sok tisz ta sá gá nak vé del me ér de ké ben.

Az in dít vá nyo zó úgy véli, hogy a Ve. 66.  § (2) be kez dés
b) pont ja ér tel mez he tõ úgy, hogy a vá lasz tó pol gár mind a
la kó he lyén, mind pe dig az iga zo lás ban sze re pe lõ he lyen
le ad hat ja sza va za tát, ha ko ráb ban a la kó he lyé tõl tá vol való 
sza va zás hoz iga zo lást kért. Ez sze rin te el len té tes a vá lasz -
tó jog egyen lõ sé gé nek és ál ta lá nos sá gá nak el vé vel, mert
két sze res sza va zást tesz le he tõ vé, jól le het ezt az R. 1. szá -
mú mel lék le te 30. pont ja ki zár ni igyek szik. Ha bár a bel -
ügy mi nisz ter vél he tõ en a vá lasz tá si csa lás, a két sze res sza -
va zás mag aka dá lyo zá sa ér de ké ben al kot ta meg az R.
1. szá mú mel lék le té nek 30. pont ját, a ren de let alap ve tõ
jog gal köz vet le nül össze füg gõ kér dést sza bá lyoz, ezért az
Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé re te kin tet tel alkot mány elle -
nes és el len té tes a Ve. 66.  § (2) be kez dés b) pont já val is.

Arra is hi vat ko zik, hogy az iga zo lás jog in téz mé nye nem 
fe lel meg an nak, a 6/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat ban fog -
lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a ma gyar or szá gi ál lan -
dó la kás sal ren del ke zõ, de a vá lasz tás nap ján la kó he lyé tõl
tá vol levõ vá lasz tó pol gárt – a Ma gyar Köz tár sa ság fel ség -
te rü le tén be lül bár hol is gya ko rol ja sza va zó jo gát – az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk ál ta lá nos vá lasz tá sá nál olyan hely -
zet be kell hoz ni, mint ha ál lan dó la kó he lyén adná le sza va -
za tát, azaz nem foszt ha tó meg at tól a jog tól, hogy az ál lan -
dó la kó he lye sze rin ti te rü le ti vá lasz tó ke rü let, va la mint
egyé ni vá lasz tó ke rü let je lölt jé re egy aránt sza vaz has son. A 
la kó he lyé tõl tá vol, de az or szág te rü le tén tar tóz ko dó vá -
lasz tó pol gár szá má ra arra kell le he tõ sé get biz to sí ta ni az
Al kot mány 70.  §-a és 71.  §-ából kö vet ke zõ en, hogy a la kó -
he lye sze rin ti egyé ni és te rü le ti vá lasz tó ke rü let je lölt je i re
sza vaz has son. Egy má sik in dít vá nyo zó, ha son ló ér ve lés
alap ján, a Ve. 66.  § (2) be kez dés b) pont ja alkot mány elle -
nességének vizs gá la tát kér te. Be ad vá nyá ban utalt arra is,
hogy az Al kot mány 70/A.  §-a sé rel mét je len ti az, hogy a
sza va zás nap ján kül föl dön ta tóz ko dó vá lasz tó pol gár a sa -
ját la kó he lye sze rin ti je löl tek re, ez zel szem ben a la kó he -
lyé tõl tá vol, de Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó sze mély a tar -
tóz ko dá si he lye sze rin ti je löl tek re sza vaz hat. Ez zel kap -
cso lat ban kez de mé nyez te mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát is.

Az egyik be ad vány tar tal maz olyan ér ve lést is, amely
sze rint, a ki fej tet te ken túl, a Ve. 104.  §-a azért is el len té tes
az Al kot mány 71.  § (1) be kez dé sé vel, mert a he lyi ön kor -
mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek vá lasz tá sá nak
nap ján a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, de la kó he lyé tõl tá -

vol tar tóz ko dó vá lasz tó pol gá rok nem ad hat ják le sza va za -
tu kat.

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

II.

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

tikus jog ál lam. (...)
7.  § (...)
(2) A jog al ko tás rend jét tör vény sza bá lyoz za, amely nek

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

37.  § (...)
(3) A Kor mány tag jai fel ada tuk el lá tá sa kö ré ben ren de -

le te ket ad hat nak ki. Ezek azon ban tör vénnyel vagy a Kor -
mány ren de le té vel és ha tá ro za tá val 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.
(...)

70.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel
ren del ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt meg il -
let az a jog, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán
vá lasz tó és vá laszt ha tó le gyen, va la mint or szá gos nép sza -
va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve gyen.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del -
ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt és az Eu ró pai
Unió más tag ál la má nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
la kó hellyel ren del ke zõ nagy ko rú ál lam pol gá rát meg il le ti
az a jog, hogy a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és a pol -
gár mes te rek vá lasz tá sán vá laszt ha tó és – amennyi ben a
vá lasz tás, il let ve a nép sza va zás nap ján a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén tar tóz ko dik – vá lasz tó le gyen, va la mint he -
lyi nép sza va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve -
gyen. Pol gár mes ter ré és fõ vá ro si fõ pol gár mes ter ré ma gyar 
ál lam pol gár vá laszt ha tó.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den me ne kült ként,
be ván do rolt ként vagy le te le pe dett ként el is mert nagy ko rú
sze mélyt meg il let az a jog, hogy a he lyi ön kor mány za ti
kép vi se lõk és a pol gár mes te rek vá lasz tá sán – amennyi ben
a vá lasz tás, il let ve a nép sza va zás nap ján a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén tar tóz ko dik – vá lasz tó le gyen, va la mint a
he lyi nép sza va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve -
gyen.

(4) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del -
ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt és az Eu ró pai
Unió más tag ál la má nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
la kó hellyel ren del ke zõ nagy ko rú ál lam pol gá rát meg il let
az a jog, hogy az eu ró pai par la men ti vá lasz tá son vá laszt -
ha tó és vá lasz tó le gyen. (...)

71.  § (1) Az or szág gyû lé si kép vi se lõ ket, az Eu ró pai Par -
la ment kép vi se lõ it, a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ ket,
va la mint a pol gár mes tert és a fõ vá ro si fõ pol gár mes tert a
vá lasz tó pol gá rok ál ta lá nos és egyen lõ vá lasz tó jog alap ján, 
köz vet len és tit kos sza va zás sal vá laszt ják. (...)
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(3) Az or szág gyû lé si kép vi se lõk, az Eu ró pai Par la ment
kép vi se lõi, to váb bá a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és a
pol gár mes te rek vá lasz tá sá ról kü lön tör vények ren del kez -
nek, ame lyek 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.”

2. A Ve. a kö vet ke zõ kép pen ren del ke zik:

„16.  § (...)

(2) A he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je ha la dék ta la nul ér -
te sí ti a ko ráb bi lak cím sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro -
da ve ze tõ jét a név jegy zék bõl való tör lés ér de ké ben. A ko -
ráb bi lak cím sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ -
je hi va tal ból tá jé koz tat ja az új lak cím sze rint ille té kes he -
lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jét ar ról, hogy a pol gár (...)

c) a 89.  § vagy a 104.  § sze rin ti iga zo lást ka pott, vagy
(...)

e) sem a név jegy zék ben, sem a vá lasz tó jog gal nem ren -
del ke zõ nagy ko rú pol gá rok nyil ván tar tá sá ban, sem a kül -
kép vi se le ti név jegy zék ben nem sze re pelt. (...)

66.  § (1) A sza va zó he lyi ség ben az a vá lasz tó pol gár sza -
vaz hat, aki a név jegy zék ben sze re pel, ille tõ leg akit a sza -
va zat szám lá ló bi zott ság a név jegy zék be fel vesz.

(2) A sza va zat szám lá ló bi zott ság – a sze mély azo nos ság
és a lak cím meg ál la pí tá sá ra al kal mas iga zol vány alap ján –
meg ál la pít ja a sza vaz ni kí vá nó sze mély azo nos sá gát és azt, 
hogy sze re pel-e a név jegy zék ben. A sza va zat szám lá ló bi -
zott ság fel ve szi a név jegy zék be azt a vá lasz tó pol gárt, aki
(...)

b) iga zol ja, hogy lak cí me a sza va zó kör te rü le tén van,
fel té ve, hogy nem sze re pel a vá lasz tó jog gal nem ren del ke -
zõ nagy ko rú pol gá rok nyil ván tar tá sá ban. (...)

89.  § (1) Az a vá lasz tó pol gár, aki a sza va zás nap ján lak -
cí mé tõl tá vol, de Ma gyar or szág te rü le tén tar tóz ko dik, a
lak cí me sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé tõl
kért iga zo lás sal azon te le pü lés he lyi vá lasz tá si iro dá já nak
ve ze tõ jé tõl – vagy a sza va zás nap ján sza va zat szám lá ló bi -
zott ság át ól – kér he ti a név jegy zék be való fel vé te lét, ahol a
sza va zás nap ján tar tóz ko dik. Az iga zo lás alap ján a vá lasz -
tó pol gár azon a ma gyar or szá gi te le pü lé sen sza vaz hat, ahol 
tar tóz ko dik. (...)

104.  § (1) Ha a vá lasz tó pol gár a la kó he lyén túl tar tóz ko -
dá si hellyel is ren del ke zik, a la kó he lye sze rint ille té kes he -
lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé tõl kért iga zo lás sal a tar tóz ko -
dá si he lye sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé -
tõl – vagy a sza va zás nap ján a sza va zat szám lá ló bi zott ság -
tól – kér he ti a név jegy zék be való fel vé te lét. Az iga zo lás
alap ján a vá lasz tó pol gár a tar tóz ko dá si he lyén sza vaz hat.

(2) Az iga zo lás ki adá sa kor a la kó hely sze rint ille té kes
he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je a vá lasz tó pol gárt egy ide jû -
leg tör li a név jegy zék bõl. Az iga zo lás ban – a vá lasz tó pol -
gár nyi lat ko za ta alap ján – meg kell je löl ni a tar tóz ko dá si
he lyet, ahol a vá lasz tó pol gár sza vaz ni kí ván, és azt a név -
jegy zé ken fel kell tün tet ni. Az iga zo lás át vé te lét a vá lasz -

tó pol gár, ille tõ leg e cél ra  szóló meg ha tal ma zás alap ján az
ál ta la meg bí zott sze mély az alá írá sá val el is me ri.

(3) Az iga zo lás és a sze mély azo nos ság iga zo lá sá ra al -
kal mas iga zol vány alap ján a tar tóz ko dá si hely sze rint ille -
té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je vagy a sza va zat szám -
lá ló bi zott ság a vá lasz tó pol gárt kü lön nyil ván tar tás ba ve -
szi. Az iga zo lást és a kü lön nyil ván tar tást a vá lasz tá si ira -
tok kö zött meg kell õriz ni.

(4) Iga zo lást leg ké sõbb a sza va zást meg elõ zõ má so dik
na pon le het ki ad ni. Iga zo lást sze mé lye sen vagy meg ha tal -
ma zott út ján le het kér ni. Az iga zo lás aján lott le vél ben is
kér he tõ, fel té ve hogy az az ille té kes he lyi vá lasz tá si iro dá -
hoz leg ké sõbb a sza va zást meg elõ zõ 5. na pon meg ér ke zik. 
A le vél ben meg kell je löl ni a tar tóz ko dá si he lyet, ahol a
vá lasz tó pol gár sza vaz ni kí ván. A le vél ben kért iga zo lást a
vá lasz tó pol gár szá má ra az ál ta la meg je lölt cím re tér ti ve -
vénnyel kell meg kül de ni.

(5) Az iga zo lás ki adá sá hoz az iga zo lást kérõ a ne vét,
sze mé lyi azo no sí tó ját és lak cí mét kö te les kö zöl ni. (...)

111.  § A sza va zat szám lá ló bi zott ság fel ve szi a név jegy -
zék be azt a vá lasz tó pol gárt, aki a 104.  § sze rin ti iga zo lást
át ad ta. (...)

153.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a bel ügy mi nisz ter, hogy
ren de let ben ál la pít sa meg:

a) a név jegy zék és vá lasz tó jog gal nem ren del ke zõ
nagy ko rú pol gá rok nyil ván tar tá sa, va la mint a vá lasz tó ke -
rü le tek és a sza va zó kö rök ki ala kí tá sa elõ ké szí té sé nek
rend jét,

b) a vá lasz tá si el já rás ha tár idõ it és ha tár nap ja it,
c) a vá lasz tá si iro dák fel ada ta it és tag ja i nak kép zé sét;

az or szá gos, te rü le ti, he lyi vá lasz tá si iro dák kö zöt ti ha tás -
kör meg osz tást,

d) a vá lasz tá sok kal össze füg gõ ál la mi fel ada tok szá mí -
tás tech ni kai, sza va za tössze sí té si rend jé nek meg szer ve zé -
sét, tech ni kai le bo nyo lí tá sát,

e) az ér te sí tõ, az aján ló szel vény, az alá írás gyûj tõ ív
min tá ját, a vá lasz tá si jegy zõ köny vek, adat la pok és egyéb
nyom tat vá nyok min tá it, pél dány szá mát és to váb bí tá sá nak
rend jét,

f) a vá lasz tá si ered mény or szá go san össze sí tett ada ta i -
nak kö rét,

g) a vá lasz tá si költ sé gek nor ma tí vá it, té te le it, el szá mo -
lá si és bel sõ el len õr zé si rend jét.”

3. Az R. tá ma dott sza bá lya sze rint:
„30. Az iga zo lás és a 35. pont sze rin ti ér vé nyes iga zol -

vá nyok egy ide jû be mu ta tá sát köve tõen kell fel ven ni a név -
jegy zék re azt a vá lasz tó pol gárt, aki a la kó he lyé tõl tá vol
tör té nõ sza va zás ra iga zo lás sal ren del ke zik (egy ide jû leg az 
iga zo lást el kell ven ni és a vá lasz tó pol gárt F jegy zék re is
fel kell ven ni). Ugyan így kell el jár ni, ha a vá lasz tó pol gár
ab ban a sza va zó kör ben kí ván sza vaz ni, amely nek név -
jegy zé ké bõl az iga zo lás ki adá sa  miatt tö röl ték.”

9138 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/122. szám



III.

Az in dít vá nyok rész ben meg ala po zot tak.
1. Az Al kot mány bí ró ság a 338/B/2002. AB ha tá ro zat -

ban fog lal ko zott az iga zo lás sal sza va zás egyes al kot má -
nyos sá gi kér dé se i vel. A ha tá ro zat ér tel mé ben a vá lasz tó -
jog ak kor ér vé nye sül az ál ta lá nos ság el vé nek meg fele lõen, 
ha a jog al ko tó le he tõ sé get ad arra, hogy elõ ze tes iga zo lás
alap ján a sza va zás nap ján nem a la kó he lyü kön tar tóz ko dó
ma gyar ál lam pol gá rok is részt ve hes se nek a vá lasz tá so -
kon. A ha tá ro zat ugyan ak kor hang sú lyoz za, hogy az Al -
kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint is in do kolt az iga zo lás -
sal tör té nõ sza va zás ese té ben a jog ál la mi ság kö ve tel mé -
nyé nek meg fe le lõ, a vissza élé sek le he tõ sé gét ki zá ró, ga -
ran ci á lis jel le gû sza bá lyok meg al ko tá sa és ér vé nye sí té se a
vá lasz tá sok tisz ta sá gá nak vé del me ér de ké ben.

A ha tá ro zat sze rint „a vá lasz tás tisz ta sá gá nak meg óvá -
sa, a vá lasz tá si csa lás meg aka dá lyo zá sa, a jó hi sze mû és
ren del te tés sze rû jog gya kor lás alap el ve i re (Ve. 3.  §) fi gye -
lem mel a Ve. 89.  §-a konk re ti zál ja a jog ál la mi ság kö ve tel -
mé nyé nek meg fe le lõ el já rá si ga ran ci á kat. Így töb bek kö -
zött a vissza élé sek meg elõ zé sét szol gál ja az, hogy az iga -
zo lás ki adá sá val egy ide jû leg a vá lasz tó pol gárt tö röl ni kell
a lak cím sze rin ti név jegy zék bõl, va la mint az is, hogy a tar -
tóz ko dá si he lyen sza va zó vá lasz tó pol gá rok ról kü lön nyil -
ván tar tás ké szül.”

A ha tá ro zat utal arra, hogy lé nye ges tör vényi ga ran cia,
hogy iga zo lás alap ján gya ko rolt vá lasz tó jog gal csak ak kor 
le het élni, ha leg ké sõbb az elsõ for du lót meg elõ zõ má so -
dik na pon kér te a vá lasz tó pol gár a tar tóz ko dá si hely sze -
rin ti név jegy zék be való fel vé te lét. (ABH 2003, 1504,
1507.).

A ha tá ro zat a Ve. 89.  §-át a tá ma dó, az Al kot mány
57.  §-a, 70/A.  §-a, 2.  §-a, az Al kot mány 8.  §-a és 54.  §-a sé -
rel mét ál lí tó in dít ványt el uta sí tot ta. Meg ál la pí tot ta, hogy
mi u tán a jog al ko tó az elsõ for du lót meg elõ zõ en min den
vá lasz tó pol gár ra néz ve azo nos fel té te lek mel lett tet te le he -
tõ vé az át je lent ke zést és a má so dik for du lót meg elõ zõ en
ugyan csak va la mennyi vá lasz tó pol gár ra néz ve egy sé ges
sza bá lyo zást al kal maz a Ve., a jog egyen lõ ség sé rel me nem 
ál la pít ha tó meg; a Ve. 89.  §-a és az Al kot mány em be ri
mél tó ság ról ren del ke zõ 54.  §-a, to váb bá a bí ró ság elõt ti
egyen lõ sé get és a bí ró ság hoz for du lás jo gát meg fo gal ma -
zó 57.  §-a kö zött pe dig nem ál la pít ha tó meg ér té kel he tõ al -
kot mány jo gi össze füg gés.

Az „ítélt do log” az al kot mány bí ró sá gi el já rás ban azt je -
len ti, hogy 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 is mé tel ten elõ ter -
jesz tett in dít vány el bí rált kér dés nek mi nõ sül, mert az ér de -
mi dön tés sel el bí rált ügy ben ho zott ha tá ro zat az Al kot -
mány bí ró sá got is köti. [1620/B/1991. AB vég zés, ABH
1991, 972, 973.; 35/1997. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 200.]. Mind eb bõl azon ban az is kö vet ke zik, hogy
amennyi ben az újabb in dít ványt más ok ból, a ren del ke zés -
nek más al kot má nyos sá gi össze füg gé sé re tör té nõ hi vat ko -
zás sal vagy tar tal mi lag más ren del ke zés meg je lö lé sé vel

ter jesz tik elõ, az Al kot mány bí ró ság az újabb in dít vány ér -
de mi vizs gá la tá ba bo csát ko zik.

Az az in dít vány, amely a jog ál la mi ság sé rel mé re hi vat -
koz va ab ból az ok ból tá mad ja a Ve. 89.  §-át, hogy az nem
tar tal maz elég ga ran ci á lis jel le gû sza bályt a vá lasz tá sok
tisz ta sá gá nak meg óvá sa ér de ké ben, tar tal mi lag ugyan azt
ki fo gá sol ja, mint amit az Al kot mány bí ró ság a
338/B/2002. AB ha tá ro zat ban (ABH 2003. 1504.) már el -
bí rált.

Jól le het a je len ügy ben rész ben más al kot má nyi ren del -
ke zé sek sé rel mé re hi vat koz nak, a 338/B/2002. AB ha tá ro -
zat in do ko lá sa és ha tá ro zat hoz fû zött pár hu za mos in do ko -
lás, va la mint a kü lön vé le mé nyek össze ve té sé bõl azt a kö -
vet kez te tést is le le het von ni, hogy az Al kot mány bí ró ság
tar tal mi lag már ál lást fog lalt ab ban a kér dés ben is, hogy a
Ve. 89.  §-a ele get tesz-e a 6/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat ból 
(ABH 1991, 19.) ere dõ kö ve tel mény nek, mi sze rint a vá -
lasz tó pol gár nem foszt ha tó meg at tól a jog tól, hogy az ál -
lan dó la kó he lye sze rin ti te rü le ti vá lasz tó ke rü let, va la mint
egyé ni vá lasz tó ke rü let je lölt jé re egy aránt sza vaz has son.

Más meg fo gal ma zás ban ez azt je len ti, hogy a Ve.
89.  §-a – a 338/B/2002. AB ha tá ro zat ban ki fej tet tek bõl kö -
vet ke zõ en – nem áll el len tét ben az Al kot mány nak az anya -
gi vá lasz tó jog ra vo nat ko zó 70.  § (1)–(4) be kez dé sé vel. Az
Al kot mány nak ezek a sza bá lyai ar ról szól nak, hogy ki ket
il let meg az a jog, hogy a vá lasz tá so kon vá lasz tó és vá -
laszt ha tó le gyen, va la mint or szá gos nép sza va zás ban és
népi kez de mé nye zés ben részt ve gyen. Et tõl kü lön ál ló kér -
dés, hogy a vá lasz tó pol gá rok ho gyan és mi lyen vá lasz tá si
rend szer ben vá laszt ják a kép vi se lõ ket, pol gár mes te re ket.
Az Al kot mány 70.  § (1)–(4) be kez dé sé bõl nem kö vet ke zik 
kény sze rû en az a kö ve tel mény, hogy a la kó he lyé tõl a sza -
va zás nap ján tá vol tar tóz ko dó vá lasz tó pol gár a la kó he lye
sze rin ti az egyé ni vá lasz tó ke rü le ti je lölt re sza vaz has son.
A jog al ko tó ra tar to zik an nak el dön té se, hogy a Ve. 89.  §
(1) be kez dé sé ben sza bá lyo zot tak sze rint vagy más meg ol -
dás sal te szi le he tõ vé a la kó he lyé tõl a sza va zás nap ján tá -
vol tar tóz ko dó vá lasz tó pol gár szá má ra a sza va zást. Az Al -
kot mány 70.  § (1)–(4) be kez dé sé vel ugyan ak kor nem áll na 
el len tét ben az sem, ha – el té rõ en a ha tá lyos szabályozás -
tól – a sza va zás nap ján la kó he lyük tõl tá vol tar tóz ko dó vá -
lasz tó pol gá rok a la kó he lyük sze rin ti te rü le ti vá lasz tó ke rü -
let, va la mint egyé ni vá lasz tó ke rü let je lölt jé re sza vaz hat -
ná nak. A vá lasz tó jog egyen lõ sé gé nek az Al kot mány 71.  §
(1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott el vé vel is – mi ként arra
a 6/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat (ABH 1991, 19, 20.) rá mu -
ta tott – össz hang ban áll na, ha a ma gyar or szá gi ál lan dó la -
kás sal ren del ke zõ, de a vá lasz tás nap ján la kó he lyé tõl tá vol 
levõ vá lasz tó pol gárt – a Ma gyar Köz tár sa ság fel ség te rü le -
tén be lül bár hol is gya ko rol ja sza va zó jo gát – az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk ál ta lá nos vá lasz tá sá nál olyan hely zet be 
hoz nák, mint ha ál lan dó la kó he lyén adná le sza va za tát,
azaz nem fosz ta nák meg at tól a jog tól, hogy az ál lan dó la -
kó he lye sze rin ti te rü le ti vá lasz tó ke rü let, va la mint egyé ni
vá lasz tó ke rü let je lölt jé re egy aránt sza vaz has son. A szó ba
jö he tõ tech ni kai meg ol dá sok kö zül an nak a ki vá lasz tá sa,
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amely a leg na gyobb ga ran ci át nyújt ja a vá lasz tá sok tisz ta -
sá gá ra néz ve, egy szers mind biz to sít ja a sza va zás ál ta lá -
nos sá gát, egyen lõ sé gét és tit kos sá gát is, a tör vényalkotóra
tar to zik, ezért e kér dés sel – mint ha tás kö rén kí vül esõ vel –
az Al kot mány bí ró ság nem fog lal ko zott. Mind ezek alap ján
a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg -
szün te té sé re irá nyu ló in dít ványt az Al kot mány bí ró ság el -
uta sí tot ta.

Ugyan ak kor két in dít vá nyo zó az in dít ványt a ko ráb ban
el bí rál tak tól el té rõ más ok ból, a Ve. 89.  §-ának más al kot -
má nyos sá gi össze füg gé se i re tör té nõ hi vat ko zás sal ter jesz -
tet te elõ. A je len ügy ben az az egyik al kot má nyos sá gi kér -
dés, hogy az iga zo lás sal tör té nõ sza va zás tör vényi ren del -
ke zé sei a vá lasz tó jog ál ta lá nos sá ga mel lett a vá lasz tó jog
egyen lõ sé ge kö ve tel mé nyét is ki elé gí tik-e, te kin tet tel arra
a kö rül mény re, hogy a vá lasz tá sok má so dik for du ló já ban
is le het iga zo lás sal sza vaz ni, az elsõ for du ló ra irány adó
sza bá lyok sze rint.

2. Az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi meg ál la pí tá sa sze rint
„[a]z Al kot mány – a 71.  §-ában meg ha tá ro zott vá lasz tá si
alap el ve ken kí vül – nem tar tal maz ren del ke zé se ket a vá -
lasz tó jog gya kor lá sá nak mód já ra néz ve. Eb bõl követke -
zõen az Or szág gyû lés szé les dön té si sza bad ság gal ren del -
ke zik a vá lasz tá si rend szer meg vá lasz tá sa, a vá lasz tá si el -
já rás sza bá lya i nak meg ál la pí tá sa so rán. A tör vényhozó
sza ba don ha tá roz za meg a vá lasz tó ke rü le ti rend sze re ket, a
je lölt ál lí tás, a sza va zás és a man dá tum szer zés rend jét. Az
Or szág gyû lés ezt a dön té si sza bad sá gát a vá lasz tó jo gi sza -
bá lyok meg al ko tá sa so rán is, csak az Al kot mány ke re tei
kö zött gya ko rol hat ja, úgy kö te les eze ket a sza bá lyo kat
meg hoz ni, hogy azok az Al kot mány ren del ke zé se i vel ne
üt köz ze nek, Al kot mány ban sza bá lyo zott alap ve tõ jo got
alkot mány elle nes mó don ne kor lá toz za nak.” [63/B/1995.
AB ha tá ro zat, ABH 1996, 509, 513.; 31/2000. (X. 20.) AB
ha tá ro zat, ABH 2000, 210, 212–213.]

Az Al kot mány bí ró ság a 809/B/1998. AB ha tá ro zat ban
ál ta lá nos ér vénnyel ál la pí tot ta meg: „A vá lasz tó jog egyen -
lõ sé gé nek al kot má nyos elve két kö ve tel ményt tá maszt a
vá lasz tá si tör vény meg al ko tó já val szem ben: egy részt a vá -
lasz tó jog a vá lasz tó pol gá rok szem pont já ból azo nos ér té kû
le gyen, más részt a sza va za tok le he tõ leg azo nos sú lyú ak
le gye nek egy-egy kép vi se lõ meg vá lasz tá sá nál.” (ABH
2000, 783, 784.)

A 22/2005. (VI. 17.) AB ha tá ro zat ban ki fej tet tek (ABK
2005. jú ni us, 363, 364–365) sze rint a vá lasz tó jog egyen lõ
ér té kû sé ge azt je len ti, hogy min den vá lasz tó pol gár azo nos
szá mú sza va zat tal ren del ke zik, és a sza va zat szám lá lás nál
min den sza va zat ugyan annyit ér. E te kin tet ben az Al kot -
mány 71.  § (1) be kez dé se a plu rá lis vá lasz tó jo got zár ja ki,
amely ked vez mé nye zett vá lasz tó pol gá ri cso por tok szá má -
ra több vagy el té rõ ér té kû sza va za tot biz to sí ta na a vá lasz -
tá sok so rán. Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint ez a
kö ve tel mény ab szo lút: az Al kot mány ból kö vet ke zõ „egy
em ber egy sza va zat” el vé nek ér vé nye sü lé se e te kin tet ben
sem mi lyen in dok ból nem kor lá toz ha tó. (A mai vá lasz tá si

rend szer ben ez a kö ve tel mény ér te lem sze rû en kü lön-kü -
lön vo nat ko zik az egyé ni je lölt re és a te rü le ti lis tá ra tör té -
nõ sza va zás ra.)

A 6/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat ban a tes tü let hang sú -
lyoz ta, hogy „a vá lasz tó pol gá rok nak az Al kot mány
71.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jo gát kiemelke -
dõen fon tos po li ti kai jog nak te kin ti”, mert „a vá lasz tó pol -
gá rok ki zá ró lag az ak tív vá lasz tó jog négy éven kén ti gya -
kor lá sa ré vén tud nak be fo lyást gya ko rol ni a leg fel sõbb ál -
lam ha tal mi és nép kép vi se le ti szerv össze té te lé re.” Az Al -
kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint „– ép pen azért, mert
kü lö nö sen fon tos ál lam pol gá ri jog ról van szó – akár az
egyen lõ ség, akár az ál ta lá nos ság bár mi fé le kor lá to zá sa
csak igen je len tõs elvi in dok ból fo gad ha tó el és egyez tet -
he tõ össze az Al kot mánnyal.” (ABH 1991, 19, 20.)

A vá lasz tá si rend szer ha tá lyos sza bá lyai ér tel mé ben az
or szág gyû lé si kép vi se lõk szá ma össze sen há rom száz -
nyolc van hat. Száz het ven hat or szág gyû lé si kép vi se lõt
egyé ni vá lasz tó ke rü let ben, száz öt ven ket tõt me gyei, fõ vá -
ro si vá lasz tó ke rü let ben lis tán vá lasz ta nak. Az egyé ni vá -
lasz tó ke rü let ben az elsõ vá lasz tá si for du ló ban az a je lölt
lesz or szág gyû lé si kép vi se lõ, aki meg kap ta az ér vé nyes
sza va za tok nak több mint a fe lét, fel té ve, hogy a sza va zá -
son a vá lasz tó ke rü let vá lasz tó pol gá ra i nak több mint a fele
sza va zott. A vá lasz tó pol gár egy je lölt re sza vaz hat. Ha az
elsõ vá lasz tá si for du ló ban a vá lasz tó ke rü let vá lasz tó pol -
gá ra i nak több mint a fele sza va zott ugyan, de egy je lölt
sem kap ta meg az ér vé nyes sza va za tok nak több mint a fe -
lét (a továb biak ban: ered mény te len vá lasz tá si for du ló),
má so dik vá lasz tá si for du lót kell tar ta ni (az or szág gyû lé si
kép vi se lõk vá lasz tá sá ról  szóló 1989. évi XXXIV. tör vény
4. és 7.  §-a).

A Ve. 89.  § (1) be kez dé sé nek vizs gált sza bá lyai ér tel -
mé ben az a vá lasz tó pol gár, aki a sza va zás nap ján lak cí mé -
tõl tá vol tar tóz ko dik, iga zo lás sal azon te le pü lés he lyi vá -
lasz tá si iro dá já nak ve ze tõ jé tõl – vagy a sza va zás nap ján
sza va zat szám lá ló bi zott ság át ól – kér he ti a név jegy zék be
való fel vé te lét, ahol a sza va zás nap ján tar tóz ko dik.

A Ve. 89.  § (5) be kez dé se ér tel mé ben az iga zo lás ki adá -
sá hoz az iga zo lást kérõ a ne vét, sze mé lyi azo no sí tó ját, lak -
cí mét, an nak a te le pü lés nek a ne vét, ahol a sza va zás nap -
ján tar tóz ko dik, to váb bá azt kö te les kö zöl ni, hogy az iga -
zo lást az elsõ, a má so dik vagy mind két for du ló ra kéri.

Ha a la kó hely tõl tá vol való sza va zás ra jo go sí tó iga zo -
lást a má so dik vagy mind két for du ló ra kér ték, a Ve. 89.  §
(1) be kez dé sé nek az iga zo lás sal sza va zást vi szony lag szé -
les kör ben le he tõ vé tévõ ren del ke zé sei kö vet kez té ben elõ -
áll hat az a hely zet, hogy a vá lasz tó pol gár ak kor is sza vaz -
hat a má so dik for du ló ban, ha azon a te le pü lé sen, ahol az
elsõ for du ló ban sza vaz ha tott, a sza va zás ér vé nyes és ered -
mé nyes volt. Ilyen eset ben az érin tett vá lasz tó pol gár újabb 
sza va za tá val, újabb vá lasz tó ke rü let ben be fo lyá sol hat ja a
sza va zás ered mé nyét, míg azok, akik nem él tek iga zo lás -
sal, egyet len egyé ni je lölt meg vá lasz tá sá ban ve het nek
részt.
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Ez a hely zet el len té tes a vá lasz tó jog egyen lõ sé gé nek az
Al kot mány 71.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt el vé vel.

Az alkot mány elle nes hely zet nem szün tet he tõ meg a
Ve. 89.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nessé nyil vá ní tá sá -
val és meg sem mi sí té sé vel. Az iga zo lás sa já tos jog in téz -
mé nye a vá lasz tó jog ál ta lá nos sá gá nak meg fele lõen a vá -
lasz tás nap ján lak cí mé tõl tá vol tar tóz ko dó, az Al kot mány
alap ján vá lasz tó jo go sult ság gal ren del ke zõ ál lam pol gá rok
szá má ra az ak tív vá lasz tó jo guk gya kor lá sá nak mód ját és
ga ran ci á it sza bá lyoz za. Ez így van még ak kor is, ha a 89.  §
(1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott jog in téz mény – a Ve. hi á -
nyos sá gá nál fog va – nem te remt meg fe le lõ egyen súlyt a
vá lasz tó jog ál ta lá nos sá ga és egyen lõ sé ge ér vé nye sü lé sét
il le tõ en. Az alkot mány elle nes hely zet több fé le kép pen
meg szün tet he tõ, az Al kot mány bí ró ság nak ha tás kö re van a
Ve. 89.  §-a meg sem mi sí té sé re, de mu lasz tás ban meg nyil -
vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra is. A Ve.
89.  § (1) be kez dé se meg sem mi sí té se az Al kot mány bí ró ság 
meg íté lé se sze rint a vá lasz tó jog ál ta lá nos sá ga el vé nek na -
gyobb sé rel mét okoz ná, mint ami lyen sé rel met az egyen lõ -
ség elve szen ved a gya kor lat ban al kal maz ha tó, bár hi á -
nyos jog sza bály ha tály ban tar tá sa ré vén.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság a ren del ke zõ
rész ben fog lal tak sze rint a Ve. 89.  § (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 – hi va tal -
ból el jár va – meg ál la pí tot ta, hogy a Ve. 89.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt iga zo lás jog in téz mé nye sza bá lyo zá sa kor 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 Al kot mány bí ró ság a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ha tás kö -
ré vel össze füg gés ben a 49/2001. (XI. 22.) AB ha tá ro za tá -
ban az aláb bi ak ra mu ta tott rá:

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 ki mond -
ja: 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 kö -
vet ke ze tes gya kor la ta sze rint az Abtv. 49.  § (1) be kez dé sé -
nek al kal ma zá sá ra ak kor ke rül het sor, ha együt te sen fenn -
áll két fel té tel: a jog al ko tó mu lasz tá sa és az en nek foly tán
elõ idé zett alkot mány elle nes hely zet. [22/1990. (X. 16.)
AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.; 1395/E/1996. AB ha tá -
ro zat, ABH 1998, 667, 669.; 35/1999. (XI. 26.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1999, 310, 317.; 6/2001. (III. 14.) AB ha tá ro zat,
ABK 2001. már ci us, 115, 120.]

Az Al kot mány bí ró ság nem csak ak kor ál la pít meg alkot -
mány elle nes mu lasz tást, ha az adott tárgy kör re vonatko -
zóan sem mi lyen jog sza bály nincs, ha nem ak kor is, ha az
adott kér dés ben van ugyan sza bá lyo zás, de az Al kot mány
ál tal meg kí vánt jog sza bá lyi ren del ke zés hi ány zik. Az Al -
kot mány bí ró ság már több ha tá ro za tá ban hang sú lyoz ta,

hogy ab ban az eset ben is sor ke rül het alkot mány elle nes
mu lasz tás meg ál la pí tá sá ra, ha a jog al ko tó az Al kot mány -
ból, il let ve egyéb jog sza bály ból szár ma zó jog al ko tói fel -
ada tát tel je sí tet te, en nek so rán azon ban olyan sza bá lyo zá si 
hi á nyos sá gok kö vet kez tek be, ame lyek alkot mány elle nes
hely ze tet idéz tek elõ. [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.; 22/1999. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
1999, 176, 196, 201.] (ABH 2001, 351, 355.)

Az Al kot mány bí ró ság a ki fej tet tek alap ján az Abtv. 1.  §
e) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va, hi va tal ból in dí -
tott el já rás ban azt ál la pí tot ta meg, hogy a Ve. 89.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt iga zo lás jog in téz mé nye sza bá lyo zá sa -
kor 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 zal, hogy nem 
te rem tet te meg ma ra dék ta la nul az Al kot mány 71.  § (1) be -
kez dé sé be fog lalt egyen lõ vá lasz tó jog alap el vé bõl kö vet -
ke zõ kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sét biz to sí tó jog sza bá lyi
fel té te le ket.

3. A Ve. 89.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta úgy ren -
del ke zik, hogy az a vá lasz tó pol gár, aki a sza va zás nap ján
lak cí mé tõl tá vol, de Ma gyar or szág te rü le tén tar tóz ko dik, a 
lak cí me sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé tõl
kért iga zo lás sal azon te le pü lés he lyi vá lasz tá si iro dá já nak
ve ze tõ jé tõl – vagy a sza va zás nap ján sza va zat szám lá ló bi -
zott ság át ól – kér he ti a név jegy zék be való fel vé te lét, ahol a
sza va zás nap ján tar tóz ko dik.

A Ve. 89.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta ki -
mond ja, hogy az iga zo lás alap ján a vá lasz tó pol gár azon a
ma gyar or szá gi te le pü lé sen sza vaz hat, ahol tar tóz ko dik.

A 89.  § (2) be kez dé se sze rint az iga zo lás ki adá sa kor a
lak cím sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je a
vá lasz tó pol gárt egy ide jû leg tör li a név jegy zék bõl.

A Ve. nem tar tal maz olyan ren del ke zést, amely le he tõ -
vé ten né, hogy a Ve. em lí tett sza bá lya i tól el tér je nek, és a
la kó hely sze rin ti sza va zó kör ben a név jegy zék re fel ve gyék 
azt a vá lasz tó pol gárt, akit az iga zo lás ki adá sa  miatt tö röl -
tek a név jegy zék bõl.

Az R. 1. szá mú mel lék le te IV. pont ja, amely a név jegy -
zék nek a sza va zás nap ján való ve ze té se sza bá lya it tar tal -
maz za, a 29. pont já ban ki fe je zet ten ki mond ja, hogy az a
vá lasz tó pol gár, aki arra hi vat ko zik, hogy la kó he lye a sza -
va zó kör te rü le tén van, ak kor ve he tõ fel a név jegy zék re, ha
sze mély azo nos sá gát és lak cí mét iga zol ja, fel té ve, hogy a
név jegy zék bõl ko ráb ban nem tö röl ték.

Az R. em lí tett ren del ke zé sé vel azo no sat tar tal ma zott
„A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény vég re -
haj tá sá ról az or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tá so kon”
címû 9/1998. (II. 20.) BM ren de let nek – az 1/2002. (I. 16.)
BM ren de let 15.  §-ával meg ál la pí tott – 1. szá mú mellék -
lete III. 10. bb) pont ja.

Az R. 1. szá mú mel lék le te IV. 30. pont já nak má so dik
mon da tá val azo nos sza bályt vi szont azok a ren de le tek,
ame lye ket a bel ügy mi nisz ter a Ve. 153. §-a (1) be kez dé sé -
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nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján adott ki,
2004. ok tó ber 29-ig nem tar tal maz tak. Ek kor lé pett ha tály -
ba a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vénynek a
2006. ja nu ár 1-je elõt ti idõ pont ra ki tû zött idõ kö zi or szág -
gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tá so kon tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló 65/2004. (X. 29.) BM ren de let.

A Ve. 153.  § (1) be kez dé se rész le te sen meg ha tá roz za a
bel ügy mi nisz ter nek a tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos 
ren de let al ko tá si jog kö rét, de eb ben nem sze re pel az, hogy
a bel ügy mi nisz ter jo go sult vol na a vá lasz tó jo go sult ság
nyil ván tar tá sa kö ré ben a Ve. 89–89/B.  §-ai ban fog lal tak tól 
el tér ni. Ha son ló an ér tel mez te a bel ügy mi nisz ter ren de let -
al ko tá si jog kö rét a 70/2002. (XII. 17.) AB ha tá ro zat (ABH
2002, 409.).

Az R. 1. szá mú mel lék le te IV. 30. pont já nak má so dik
mon da ta ér tel mé ben a vá lasz tó pol gár az ered mény te len
vá lasz tá si for du lót köve tõen, az ered mé nyek is me re té ben
dönt het ab ban a kér dés ben, hogy az iga zo lás sze rin ti he -
lyen, vagy la kó he lyén sza vaz a má so dik vá lasz tá si for du -
ló ban.

Ez sér ti azt, a 338/B/2002. AB ha tá ro zat ban (ABH
2003, 1504.) lé nye ges ga ran ci á nak te kin tett tör vényi sza -
bályt, amely sze rint iga zo lás alap ján gya ko rolt vá lasz tó -
jog gal csak ak kor le het élni, ha leg ké sõbb az elsõ for du lót
meg elõ zõ má so dik na pon kér te a vá lasz tó pol gár a tar tóz -
ko dá si hely sze rin ti név jegy zék be való fel vé te lét. A ha tá -
ro zat meg ál la pí tot ta to váb bá, hogy a vá lasz tá sok tisz ta sá -
gát sér te né, ha az ered mé nyek is me re té ben a két for du ló
kö zött is le he tõ ség vol na arra, hogy a vá lasz tó pol gár iga -
zo lás alap ján má sutt adja le sza va za tát, mint az elsõ for du -
ló ban.

Az R.-nek az a sza bá lya, amely a la kó he lyé tõl tá vol tör -
té nõ sza va zás ra iga zo lás sal ren del ke zõ vá lasz tó pol gá rok
név jegy zék be vé te lé re irány adó sza bályt ki ter jesz ti a név -
jegy zék bõl az iga zo lás ki adá sa  miatt tö rölt vá lasz tó pol gár -
nak ugyan eb be a név jegy zék be való fel vé te lé re, a Ve. idé -
zett, 89.  § (2) be kez dé se ren del ke zé se i be üt kö zik, és ezért
el len té tes az Al kot mány 37.  § (3) be kez dé sé vel.

4. 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
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 zés 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. [pl. 44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 203, 205.]

Az Al kot mány bí ró ság ezért nem vizs gál ta, hogy az R.
vizs gált ren del ke zé se el len té tes-e az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé vel, 7.  § (2) be kez dé sé vel és a 71.  § (3) be -
kez dé sé vel.

5. A Ve. 65–71.  §-ai a sza va zás mód ját il le tõ en tar tal -
maz nak sza bá lyo zást. A Ve. 66.  § (1) be kez dé se a sza va -
zó he lyi ség ben való sza va zás ról szól, ami kor ki mond ja: „a
sza va zó he lyi ség ben az a vá lasz tó pol gár sza vaz hat, aki a

név jegy zék ben sze re pel, ille tõ leg akit a sza va zat szám lá ló
bi zott ság a név jegy zék be fel vesz.”

Ez a sza bály nincs össze füg gés ben és így el len tét ben
sem az Al kot mány 71.  § (1) be kez dé sé vel és 2.  § (1) be kez -
dé sé vel, ezért a Ve. 66.  § (1) be kez dé sét tá ma dó in dít ványt 
az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta.

6. A Ve. 66.  § (2) be kez dés b) pont ja nem ér tel mez he tõ
úgy, hogy a vá lasz tó pol gár mind a la kó he lyén, mind pe dig
az iga zo lás ban sze rep lõ he lyen le ad hat ja sza va za tát, ha
ko ráb ban a la kó he lyé tõl tá vol való sza va zás hoz iga zo lást
kért.

A Ve. ugya ne sza ka szá nak (3) be kez dé se mond ja ki,
hogy a sza va zat szám lá ló bi zott ság vissza uta sít ja azt a vá -
lasz tó pol gárt, aki – tör vényi fel té te lek hi á nyá ban – nem
ve he tõ fel a név jegy zék be. Az iga zo lás sal való sza va zás
tör vényi sza bá lyai elõ ír ják, hogy az iga zo lás ki adá sa kor a
lak cím sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je a
vá lasz tó pol gárt tör li a név jegy zék bõl [Ve. 89.  § (2) be kez -
dé se]. A Ve. 89.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben, az iga zo lás
alap ján, a vá lasz tó pol gár azon a ma gyar or szá gi te le pü lé -
sen sza vaz hat, ahol tar tóz ko dik.

E sza bá lyok össze ve té sé bõl az kö vet ke zik, hogy az iga -
zo lás ki adá sa  miatt a la kó he lye sze rin ti név jegy zék bõl tö -
rölt vá lasz tó pol gár a Ve. 66.  § (2) be kez dés b) pont ja alap -
ján ugyan itt nem ve he tõ fel a név jegy zék be a sza va zás
nap ján. Ezt az ér tel me zést erõ sí ti az R. 1. szá mú mel lék le te 
29. pont ja, amely sze rint az a vá lasz tó pol gár, aki arra hi -
vat ko zik, hogy la kó he lye a sza va zó kör te rü le tén van, ak -
kor ve he tõ fel a név jegy zék re, ha sze mély azo nos sá gát és
lak cí mét iga zol ja, fel té ve, hogy a név jegy zék bõl ko ráb ban
nem tö röl ték.

Az Al kot mány bí ró ság ezért a Ve. 66.  § (2) be kez dés
b) pont ját az Al kot mány 71.  § (1) be kez dé se és 2.  § (1) be -
kez dé se sé rel mé re hi vat koz va tá ma dó in dít ványt el uta sí -
tot ta.

Az R. 1. szá mú mel lék le te 30. pont ja elsõ mon da tá nak
ama elõ írása, amely sze rint a né ve jegy zék be való fel vé tel -
lel egy ide jû leg az iga zo lást el kell ven ni, a név jegy zék nek
a sza va zás nap ján tör té nõ ve ze té sé re vo nat ko zó olyan
tech ni kai sza bály, amely az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se
al kal ma zá sá ban nem igé nyel tör vényi ren de zést.

Az Al kot mány bí ró ság ezért az R. 1. szá mú mel lék le te
30. pont ja elsõ mon da tát tá ma dó in dít ványt el uta sí tot ta.

7. A Ve. 66.  § (2) be kez dés b) pont ja nem el len té tes az
Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé vel. Nem a Ve. 66.  §
(2) be kez dé sé bõl, ha nem a Ve. más sza bá lya i ból kö vet ke -
zik az, hogy a sza va zás nap ján kül föl dön tar tóz ko dó vá -
lasz tó pol gár a sa ját la kó he lye sze rin ti je lölt re, lis ták ra ad -
hat ja le sza va za tát.

8. A Ve. 104.  §-a ar ról szól, hogy a vá lasz tó pol gár, ha a
la kó he lyén túl tar tóz ko dá si hellyel is ren del ke zik, iga zo lás 
alap ján a tar tóz ko dá si he lyén sza vaz hat a he lyi ön kor -
mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek vá lasz tá sán.
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A Ve. 100.  §-a ér tel mé ben a Ve. I–X. fe je ze te ren del ke -
zé se it – a kül kép vi se le ti név jegy zék kel és a kül kép vi se le ti
sza va zás sal kap cso la tos ren del ke zé sek ki vé te lé vel – a he -
lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek vá lasz tá -
sán a Ve. XII. fe je ze té ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal -
maz ni.

A Ve. 104.  §-a a vá lasz tó jo go sul tak nyil ván tar tá sa kö ré -
ben tar tal maz sza bá lyo kat, eb ben a kör ben el tér a Ve.
89.  §-át ól, amely szin tén a vá lasz tó jo go sul tak nyil ván tar -
tá sá ról szól, az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sa kor.

A Ve. 104.  §-a ki zár ja, hogy ön kor mány za ti vá lasz tá so -
kon a lak cí mé tõl vagy tar tóz ko dá si he lyé tõl tá vol lévõ sze -
mély azon a te le pü lé sen sza vaz zon, ahol tar tóz ko dik.

Az ön kor mány za ti vá lasz tá sok az or szág gyû lé si kép vi -
se lõk vá lasz tá sá tól el tér nek. Az Al kot mány 42.  §-a ér tel -
mé ben a he lyi ön kor mány zás joga a köz ség, a vá ros, a fõ -
vá ros és ke rü le tei, va la mint a me gye vá lasz tó pol gá ra i nak
kö zös sé gét il le ti meg; a he lyi ön kor mány zás a vá lasz tó pol -
gá rok kö zös sé gét érin tõ he lyi köz ügyek ön ál ló, de mok ra -
ti kus in té zé se, a he lyi köz ha ta lom nak a la kos ság ér de ké -
ben való gya kor lá sa. A Ve. 104.  §-ának vizs gá la ta kor
nem csak a vá lasz tó jog ál ta lá nos sá gá nak el vé re kell fi gye -
lem mel len ni, ha nem az Al kot mány nak erre a sza bá lyá ra
is.

Az Al kot mány 71.  § (3) be kez dé se sze rint az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk, az Eu ró pai Par la ment kép vi se lõi, to -
váb bá a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és a pol gár mes te -
rek vá lasz tá sá ról kü lön tör vények ren del kez nek, ame lyek
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 he lyi ön kor mány za ti vá lasz tá so kat il le tõ en ez a kü lön 
tör vény 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 (a továb -
biak ban: Tv.). A Tv. 1.  §-a szól az Al kot mány 42.  §-ában
és 70.  § (2) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vá lasz tó -
jog ról. A Tv. 1.  § (2) be kez dé se ki mond ja, hogy a vá lasz -
tó pol gár la kó he lyén vagy – ha la kó he lye mel lett leg ké sõbb 
a vá lasz tás ki tû zé sét meg elõ zõ na pig tar tóz ko dá si he lyet is 
lé te sí tett – be je len tett tar tóz ko dá si he lyén vá laszt hat.

A Ve. 104.  §-a a Tv.-nek ezt a sza bá lyát hajt ja vég re;
nem kor lá toz za a vá lasz tó jo got az ál lan dó la kó he lyen tör -
té nõ sza va zás ra, mint tet te ezt az or szág gyû lé si kép vi se lõk 
vá lasz tá sá ról  szóló 1989. évi XXXIV. tör vény 40.  § (3) be -
kez dé se, ame lyet az Al kot mány bí ró ság 6/1991. (II. 28.)
AB ha tá ro za ta e miatt semm mi sí tett meg.

A Ve. 104.  §-a ezért nem el len té tes az Al kot mány 71.  §
(1) be kez dé sé vel, a Ve. e sza bá lyát tá ma dó in dít ványt az
Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta.

9. Az egyik in dít vá nyo zó a Ve. 16.  § (2) be kez dé se és
111.  §-a alkot mány elle nességének vizs gá la tát a Ve.
89.  §-a és 104.  §-a vizs gá la tá val össze füg gés ben kez de mé -
nyez te, de az in dít vány nem tar tal maz za, hogy a Ve. 16.  §
(2) be kez dés c) pont ja és 111.  §-a az Al kot mány fel hí vott
ren del ke zé se it mi lyen ok ból sér ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezért ezt az in dít ványt vissza uta -
sí tot ta, 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 (a továb biak -
ban: Ügy rend) 29.  § d) pont ja (ABH 2003, 2075.) alap ján.

10. Az iga zo lás sal sza va zás ról  szóló 12/2006. (IV. 6.)
OVB ál lás fog la lás alkot mány elle nességének meg ál la pí tá -
sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló el já rást az Al kot mány -
bí ró ság meg szün tet te.

A szó ban lévõ ál lás fog la lás a Ve. 66.  §-a, 89.  §-a és az
R. 1. szá mú mel lék le te IV. 30. pont já nak al kal ma zá sá val
össze füg gõ kér dé sek rõl szól. Az R. 1. szá mú mel lék le te
IV. 30. pont já nak má so dik mon da ta alkot mány elle nessé
nyil vá ní tá sá val az ál lás fog la lás vizs gá la ta oka fo gyot tá
vált, ezért az Ügy rend 31. § a) pont ja alap ján az Al kot -
mány bí ró ság az el já rást eb ben a ré szé ben meg szün tet te.

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 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: 317/B/2006.

Dr. Ko vács Pé ter al kot mány bí ró pár hu za mos in dok lá sa

A ko ráb bi al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok ál tal ki je lölt
úton ha lad va meg ho zott ha tá ro zat in dok lá sát – a ma gam
ré szé rõl – az zal egé szí tem ki, hogy em lé kez te tek arra: az
or szág gyû lé si vá lasz tá sok vá lasz tó jo gi sza bá lya i nak meg -
ha tá ro za tá sa kor a jog al ko tó nak fi gye lem mel kell len nie az
ezen a te rü le ten vál lalt nem zet kö zi jogi kö te le zett sé ge i re is.

Az eu ró pai kö ve tel mé nyek kel való össz hang ra az Al -
kot mány bí ró ság már ko ráb ban is rá mu ta tott, ami kor meg -
je gyez te a 22/2005. (VI. 17.) AB ha tá ro zat ban is, hogy
„A vá lasz tó jog egyen lõ sé gé bõl szár ma zó al kot má nyos sá -
gi kö ve tel mé nyek tar tal má nak meg ha tá ro zá sa kor az Al -
kot mány bí ró ság figye lembe vet te az Eu ró pa Ta nács Ve -
len ce Bi zott sá gá nak 190/2002. szá mú vé le mé nyét, amely -
ben a Code of Good Prac ti ce in Elec to ral Matt ers a kö zös
eu ró pai vá lasz tó jo gi örök ség egyik meg ha tá ro zó ele mé -
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nek mi nõ sí ti a vá lasz tó jog egyen lõ sé gét.” (ABH 2005.
246, 251–252.)

Mi vel ez a tes tü let e do ku men tum el fo ga dá sa óta, a gya -
kor la ti ta pasz ta la tok alap ján szá mos újabb ha tá ro za tot fo -
ga dott el, fon tos eze ket át te kin tõ en figye lembe ven ni, ami -
kor a jog al ko tó a sa ját moz gás sza bad sá gá val él. Ezek kö -
zül kü lön is hang sú lyoz ni kell az aláb bi a kat: A. Je len tés a
táv sza va zás nak és az elekt ro ni kus sza va zás nak az Eu ró pa
Ta nács stan dard ja i val való össze egyez tet he tõ sé gé rõl
[Rap port sur la com pa ti bi li té du vote B dis tan ce et du vote
élect ro ni que avec les stan dards du Con se il de l’E u ro pe:
CDL–AD(2004)012]; B. Je len tés a po li ti kai pár tok vá -
lasz tá si rész vé te lé rõl [Rap port sur la par ti ci pa ti on des par -
tis po li ti qu es aux élec ti ons: CDL–AD(2006)025]; C. Je -
len tés a par la men ti vá lasz tá so kon való rész vé te li jog kor -
lá ta i nak el tör lé sé rõl [Re port on the Abo li ti on of Rest ric ti -
ons on the Right to Vote in Ge ne ral Elec ti ons:
CDL–AD(2005)011]; D. Ér tel me zõ nyi lat ko zat a vá lasz -
tó jog sta bi li tá sá ról [Déc la ra ti on in terp ré ta ti ve sur la sta bi -
li té du dro it élec to ral: CDL–AD(2005)043]; E. Je len tés a
vá lasz tó jog ról és a vá lasz tá sok le bo nyo lí tá sá ról Eu ró pá -
ban [Rap port sur le dro it élec to ral et l’ad mi nist ra ti on des
élec ti ons en Eu ro pe: CDL–AD(2006)018]; stb.

Az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet -
nek a vá lasz tá si kér dé sek re és az em be ri jo gok vé del mé re
sza ko sí tott in téz mé nye, az ODIHR (OSCE Of fi ce for De -
moc ra tic Ins ti tu ti ons and Hu man Rights) is szá mos do ku -
men tum ban dol goz ta fel az eu ró pai vá lasz tá si sza bá lyo kat
és ezek gya kor la ti ér vé nye sü lé sét. E mo ni tor ing-gya kor lat
szin te ti zá ló össze fog la lá sát az ODIHR ún. vá lasz tá si
irány el ve i ben (Gu i de li nes for Re vi e wing a Le gal Fra me -
work for Elec ti ons, 2001) adta meg.

Ezek nek a do ku men tu mok nak a je len ha tá ro zat prob le -
ma ti ká ját il le tõ en kü lö nö sen azo kat a té zi se it tar tom fi gye -
lem re mél tó nak, ame lyek a rend szer át lát ha tó sá gá nak és
meg bíz ha tó sá gá nak ga ran ci á lis ki dol go zott sá gát vár ják el. 
A ga ran ci ák túl nyo mó ré sze ter mé sze te sen ma is tel je sül,
de van nak olya nok, ahol a jog al ko tó nak cél sze rû át gon dol -
ni azt, hogy a má sutt is ta pasz talt disz funk ci ók meg elõ zé -
sé re al kal ma sak-e a je len le gi ha zai vá lasz tó jo gi rész let sza -
bá lyok.

A Kó dex (1.2.iv–v.) hang sú lyoz za, hogy ha mó dot is
kell nyit ni a vá lasz tó lis tá ról jo gos ok nél kül le ma rad tak
szá má ra arra, hogy fel ke rül je nek a lis tá ra, de cél sze rû idõ -
be li kor lá to kat fel ál lí ta ni a vissza élé sek ki kü szö bö lé se vé -
gett, és ag gá lyos nak tart ja a vá lasz tás nap ján tör té nõ he -
lyes bí tést, s el fo gad ha tat lan nak, ha ez ma gá ban a sza va zó -
he lyi ség ben tör té nik. Ga ran ci á lis szem pont ból in do kolt -
nak tart ja, ha a he lyes bí té sek el já rá sát az ere de ti vá lasz tó -
kör zet re kor lá toz zák (Kó dex-kom men tár, 7.  §, 16. o.).
A vá lasz tói lis tát il le tõ en a Kó dex kom men tár ja pe dig a
tény le ges kö tõ dés el vét hang sú lyoz za, azaz az egyén el -
sõd le ges la kó he lye vá lasz tói lis tá já ra ke rül jön, ehe lyett
má sod la gos la kó he lyén ak kor ve he tõ fel vá lasz tói lis tá ra,
ha ott rend sze res jel leg gel tar tóz ko dik, és ez pél dá ul az ot -

ta ni adó ha tó ság ille té kessége alá tar to zást je lent he ti. (Kó -
dex-kom men tár, 6.  §, 15. o.)

A Je len tés a po li ti kai pár tok vá lasz tá si rész vé te lé rõl
– szá mos más fon tos elem mel lett – fel hív ja a fi gyel met a
vá lasz tá si kam pány ban a mé dia fe le lõs sé gé re és arra, hogy 
kell, hogy le gyen olyan ga ran ci á lis me cha niz mus, ami biz -
to sít ja a ha té kony or vos la tot már a vá lasz tás elõt ti idõ szak -
ban az in for má ci ók ön ké nyes fel hasz ná lá sá val, il let ve el -
tor zí tá sá val szem ben. (36.  §)

Az Ér tel me zõ nyi lat ko zat fon tos nak tart ja pon to sí ta ni,
hogy az im már át dol go zott Kó dex nek az a sza bá lya
(II.2.b), ami a vá lasz tá si rend szer alap ele me i nek a vá lasz -
tást meg elõ zõ év ben tör té nõ meg vál toz ta tá sá tól való tar -
tóz ko dást hang sú lyoz za, va la mint azt, hogy az eset le ges
vál toz ta tás nak le he tõ leg al kot má nyi (illet ve ahol ilyen
van, ott a kö zön sé ges tör vényekét meg ha la dó) szin ten kell
meg je len nie, ez csak a vá lasz tó jog alap ve tõ sza bá lya i ra
vo nat ko zik. (II. (1–3). Pon to sít ja azt is, hogy bár mi lyen
vá lasz tá si re for mot azon ban a vá lasz tá sok hoz ké pest ide -
je ko rán kell vég re haj ta ni, hogy az va ló ban al kal maz ha tó
le gyen. (II/5)

A Je len tés a táv sza va zás nak és az elekt ro ni kus sza va -
zás nak az Eu ró pa Ta nács stan dard ja i val való össze egyez -
tet he tõ sé gé rõl nem tart ja iga zán kí vá na tos nak a le vél út ján 
tör té nõ táv sza va zás in téz mé nyét az ún. új de mok rá ci ák -
ban, és azt az õri ze te sek re, kór há zak ban ápol tak ra, ott ho ni
moz gás kor lá to zot tak ra és a kül föl dön tar tóz ko dók ra kor -
lá toz ná, fel té ve, hogy a pos ta mû kö dé se pon tos és meg bíz -
ha tó és a csa lá sok és meg fé lem lí té sek koc ká za tát si ke rül
ki zár ni. (17.  §) Az elekt ro ni kus sza va zást és a ha son ló
tech ni ká kat il le tõ en hang sú lyoz za, hogy erre csak ott sza -
bad sort ke rí te ni, ahol a meg bíz ha tó ság és az át lát ha tó ság
ga ran ci á it biz to sí ta ni tud ják. (18–21.  §) Mind eb ben a jo -
gi-tech ni kai ga ran ci ák fon tos sá gát meg ha tá ro zó je len tõ sé -
gû nek te kin ti a Je len tés. (64–68.  §, 69–70.  §)

A Je len tés a vá lasz tó jog ról és a vá lasz tá sok le bo nyo lí -
tá sá ról Eu ró pá ban fon tos nak tart ja ki emel ni, hogy a tá -
vol le võk sza va zá sa ese té ben igen szi go rú fel té te le ket kell
elõ ír ni. (60.  §). A ren des vá lasz tói lis ták ról le ma radt vá -
lasz tó jo go sul tak ki egé szí tõ lis tá já nak in téz mé nye kap csán 
a Je len tés rá mu tat an nak ve szé lyé re, amit ezek nek el túl zott 
hasz ná la ta ered mé nyez het (72.  §), ide ért ve a több szö rös
sza va zás ve szé lyét, va la mint azt, hogy a sza va zó vé gül
nem a sa ját vá lasz tó ke rü le tét il le tõ en sza vaz. (73.  §)

Az ODIHR-irány el vek kö zül ki kell emel ni an nak el vá -
rá sát, hogy a vá lasz tói nyil ván tar tás mint olyan meg bíz ha -
tó és pon tos, azok ve ze té se pe dig tö ké le te sen át lát ha tó le -
gyen. (VII/A. p. 13–14) A moz gó ur nás sza va zás nál is szi -
go rú fel té te lek meg kö ve te lé sét tart ja cél sze rû nek, pél dá ul
az elõ ze tes, írá sos és le he tõ leg in dok lás sal alá tá masz tott
igény lést. (XII/C. p. 26) Az irány el vek is fel hív ják a fi -
gyel met arra, hogy az egye di sza va zó cso por tok sa já tos
igé nye it ki elé gí tõ, kü lön le ges sza va zá si meg ol dá sok
könnyen ka put nyit hat nak a vissza élé sek re (XII/E. p. 27.).

Az egy más sal tar tal mi lag har mo ni zá ló, fen tebb hi vat -
ko zott do ku men tu mok jog for rá si szem pont ból nem kö te -
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le zõ ek ugyan, azon ban a gya kor la ti ta pasz ta la tok fé nyé -
ben szin te ti zál ták az ed di gi gya kor la tot, el is mer ve ter mé -
sze te sen, hogy nincs egy sé ges, min de nütt al kal maz ha tó
meg ol dás.

Nyil ván va ló, hogy a vá lasz tott jog tech ni kai meg ol dás -
nak azon ban ki kell elé gí te ni azo kat az el vá rá so kat, ame -
lye ket az 1993. évi XXXI. tör vénnyel ki hir de tett Em be ri
Jo gok Eu ró pai Egyez mé nyé nek 1. ki egé szí tõ jegy zõ köny -
vé nek 3. cik ke fûz a sza bad vá lasz tá sok hoz való jog ról.
Esze rint „A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek kö te le zik ma gu kat
arra, hogy éssze rû idõ kö zön ként, tit kos sza va zás sal sza bad 
vá lasz tá so kat tar ta nak olyan kö rül mé nyek kö zött, me lyek
a tör vényhozó tes tü let meg vá lasz tá sát il le tõ en biz to sít ja a
nép vé le mé nyé nek ki fe je zé sét.”

Fon tos hang sú lyoz ni, hogy az Em be ri Jo gok Eu ró pai
Bí ró sá ga pe dig maga is hi vat ko zott a Ve len ce Bi zott ság
Kó de xé re, mint amit irány mu ta tó nak te kin tett a vá lasz tá -
sok egyes tech ni kai rész let kér dé se i nek meg íté lé sé ben.
(Mel ni chen ko c. Uk raj na ügy ben ho zott íté let, 2004. ok tó -
ber 19. 57.  §). Ugyan eb ben a szel lem ben és el is mer ve,
hogy a konk rét meg ol dást il le tõ en az ál la mok nak je len tõs
moz gás sza bad sá guk van, em lí tet te az Em be ri Jo gok Eu ró -
pai Bí ró sá ga a saj tó sza bad ság és a vá lasz tá si kam pány sa -
já tos sá ga i nak össze füg gé se i rõl szól va, hogy „mi vel a két
jog konf lik tus ba ke rül het, eset leg szük sé ges le het a vá lasz -
tá sok ide jén vagy azt meg elõ zõ en olyan kor lá to zá so kat al -
kal maz ni, ame lyek egyéb ként nem len né nek elfogadha -
tóak, an nak ér de ké ben, hogy a nép vé le mé nyé nek ki fe je -
zé sét biz to sít sák a tör vényhozó tes tü let meg vá lasz tá sát il -
le tõ en.” (Bow man c. Egye sült Ki rály ság ügy ben ho zott
íté let, 1998. feb ru ár 19. 43.  §) Egy be vá gott a Ve len ce Bi -
zott ság Kó de xé ben fog lal tak kal az is, ami kor az ál la mok
ál tal a passzív vá lasz tó jog hoz fû zött bi zo nyos kri té ri u mo -
kat ér té kel ve az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga rá mu ta -
tott, hogy „lé nye gi fon tos sá gú, hogy a kép vi se lõ je löl tek
tar tás sal ren del ke zõ és õszin te sze mé lyek le gye nek. Az
arra tör té nõ kö te le zés, hogy nyíl tan és õszin tén je len je nek
meg a kö zön ség elõtt, le he tõ vé te szi a vá lasz tók nak, hogy
ér té kel jék ezek sze mé lyes ér té ke it és arra irá nyu ló ké pes -
sé gü ket, hogy me lyi kük kép vi sel né job ban ér de ke i ket a
par la ment ben.” (Mel ni chen ko ügy ben ho zott íté let, 58.  §).
Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga már több ügy ben is
érin tet te a sza va za ti jog nak olyan elõ fel té te le it, mint ame -
lyek pél dá ul bi zo nyos idõ tar ta mú hely ben la kást ír nak elõ.
Bár ezek az ügyek kor lá to zott tör vényhozatali au to nó mi á -
val fel ru há zott te rü le ti ön kor mány za tok kü lön le ges stá tu -
sá hoz kö tõd tek, az íté le tek elvi él lel meg fo gal ma zott té te -
lei sok ban egy be vág nak a fen tebb, az ál ta lá nos vá lasz tá -
sok kal össze füg gés ben hi vat ko zott fej te ge té sek kel. A Py
c. Fran cia or szág ügy ben ho zott 2005. ja nu ár 11-i íté let ben
is meg erõ sí tet te, hogy „a la kó hely, il let ve a hely ben la kás
bi zo nyos idõ tar ta má nak meg kö ve te lé se a vá lasz tó jog
meg adá sá hoz – elv ben – nem ön ké nyes kor lá to zá sa a vá -
lasz tó jog nak.” (Py ügy ben ho zott íté let 48.  §) Le het, hogy
van nak va la ki nek bi zo nyos he lyi kap cso la tai „a jog azon -
ban nem le het te kin tet tel egye di ese tek re, ha nem ál ta lá nos

nor mát kell meg je le ní te nie.” (Py ügy ben ho zott íté let,
51.  §) „Nem éssze rût len te hát a vá lasz tó pol gár tól bi zo nyos 
idõ tar ta mú hely ben la kást meg kö ve tel ni a he lyi vá lasz tá -
so kon való rész vé te le biz to sí tá sa elõtt.” (Py ügy ben ho zott
íté let, 56.  §) Mind ezek össze füg ge nek az zal, hogy az Em -
be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga sze rint „az ak tív és passzív
vá lasz tó jo gok bár fon to sak, de nem ab szo lút jel le gû ek (...)
A fel té te lek a kér dé ses jo go kat azon ban lé nye gi tar tal muk -
ban nem le he tet le ní tik el, és nem foszt hat ják meg ha té -
kony sá guk tól: jog sze rû célt kell kö vet ni ük és a vá lasz tott
esz kö zök nem le het nek arány ta la nok.” (Pod kol zi na c.
Lett or szág ügy ben ho zott 2002. áp ri lis 9-i íté let, 33.  §) „A
meg sza bott fel té te lek nem aka dá lyoz hat ják a tör -
vényhozás meg vá lasz tá sá ban az em be rek sza bad aka -
rat-ki fe je zé sét, tük röz ni ük, és nem aka dá lyoz ni uk kell az
el tö kélt sé get a vá lasz tá si el já rás in teg ri tá sá nak és ha té -
kony sá gá nak fenn tar tá sá ban.” [Hirst c. Egye sült Ki rály ság 
ügy ben ho zott (2.), 2005. ok tó ber 6-i nagy ka ma rai íté let,
62.  §]

Fen ti e ket össze gez ve – né ze tem sze rint – az is meg ál la -
pít ha tó, hogy bár igaz, a je len ha tá ro zat ban érin tett meg ol -
dá sok ön ma guk ban nem sér tet ték meg a ma gyar ál lam ál tal 
vál lalt nem zet kö zi kö te le zett sé ge ket, de a meg ol dás nagy -
vo na lú sá ga több prob lé mát oko zott, mint amennyi nek a ki -
kü szö bö lé sé re tö re ke dett. A vizs gált vá lasz tó jog-tech ni kai 
in téz mény nem is ala pult nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gen.
Nem több jo got adott, ha nem más op ti kát hasz nál va sza bá -
lyo zott, amely azon ban így újabb prob lé má kat ge ne rált.
Míg a ha zai meg ol dás az át je lent ke zést vég sõ so ron ad mi -
niszt ra tív kér dés nek te kin tet te, ami az ál lam pol gár ké nyel -
mét szol gál ja, ad dig a hi vat ko zott nem zet kö zi do ku men tu -
mok a ha son ló el já rás jo gi ter mé sze tû könnyí té se ket anya -
gi jogi (va la mint to váb bi ki egé szí tõ el já rá si) fel té te lek tõl
te szik füg gõ vé. Né ze tem sze rint ér zé kel he tõ te hát egy bi -
zo nyos mér vû in kon zisz ten cia a nem a la kó he lyen tör té nõ
sza va zás cél ját, ér tel mét és tech ni ká ját il le tõ en a ma gyar -
or szá gi jog sza bá lyok, azok gya kor la ta, il let ve az Eu ró pa
Ta nács és az EBESZ meg kö ze lí té se kö zött. Már a
338/B/2002. AB ha tá ro zat hoz fû zött, Tersz tyánsz ky né
dr. Vas adi Éva bí ró nõ ál tal ké szí tett, és há rom bíró csat la -
ko zá sát él ve zõ kü lön vé le mény is ér zé kel te ezt a prob lé mát 
s osz tom az eb ben ki fej tett ál lás pon tot, hogy „nem sér te né
a vá lasz tó jog ál ta lá nos sá gá nak el vét, ha az egyéb ként
fenn ál ló vá lasz tó jo gát a pol gár a je len le gi nél szi go rúbb
fel té te lek mel lett gya ko rol hat ná, ha a sza va zás nap ján lak -
cí mé tõl tá vol van.” (ABH 2003. 1504, 1513.) Mi vel az Al -
kot mány bí ró ság je len ha tá ro za ta nyo mán a jog al ko tó nak
meg kell ten nie a meg fe le lõ lé pé se ket, né ze tem sze rint
ezek so rán nem ke rül he ti el, hogy a ha zai jogi re form ban
– te kin tet tel a vál lalt nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek és a
bel sõ jog össz hang já nak az Al kot mány 7.  § (1) be kez dés
sze rin ti össz hang ja kö ve tel mé nyé re – meg fe le lõ fi gyel met
for dít son az eu ró pai vá lasz tó jo gi mo ni tor ing-in téz mé nyek 
ál tal hang sú lyo zott át lát ha tó sá gi és meg bíz ha tó sá gi kö ve -
tel mé nyek hi vat ko zott ta pasz ta la ta i ra.

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró
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Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 3. pont ját – a vá lasz tá si 
el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vénynek az or szág gyû lé si
kép vi se lõk vá lasz tá sán tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
60/2005. (XII. 21.) BM ren de let 1. szá mú mel lék le te
30. pont ja utol só mon da tá nak meg sem mi sí té sét – nem tu -
dom el fo gad ni.

In do ka im a kö vet ke zõk:
1. A több sé gi ha tá ro zat a vá lasz tá si el já rás ról  szóló

1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 89.  § (1) be kez -
dé sé vel való el len tét re ala pít ja a BM ren de let meg sem mi -
sí té sét. Ez az érv nem helyt ál ló, ugyan is az el len tét hez azo -
nos sza bá lyo zá si tárgy len ne szük sé ges, ami rõl itt nem le -
het szó. A Ve. 89.  § ugyan is ar ról szól, mi lyen fel té te lek kel 
ad ha tó ki iga zo lás azok nak a vá lasz tó pol gá rok nak, akik
Ma gyar or szág te rü le tén lak cí mük tõl tá vol kí ván nak sza -
vaz ni. A név jegy zék be való fel vé telt a sza va zás nap ján a
Ve. 66.  §-a sza bá lyoz za. A Ve. 89.  § (1) be kez dés utol só
mon da ta pe dig meg en ge di, hogy az iga zo lás bir to ká ban
lévõ vá lasz tó pol gár sza vaz has son a te le pü lé sen, ahol tar -
tóz ko dik (illet ve aho va az iga zo lá sa szól). A Ve. e sza bá -
lyá ból te hát nem kö vet ke zik, hogy a vá lasz tó pol gár az elsõ 
vagy a má so dik for du ló ban ne sza vaz hat na a lak cí me sze -
rin ti vá lasz tó ke rü let ben, csak arra ad jo got, hogy iga zo lás
bir to ká ban a tar tóz ko dá si he lyén sza vaz has son.

2. A Ve. 66.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõk rõl rendel -
kezik:

„A sza va zat szám lá ló bi zott ság – a sze mély azo nos ság és 
a lak cím meg ál la pí tá sá ra al kal mas iga zol vány alap ján –
meg ál la pít ja a sza vaz ni kí vá nó sze mély azo nos sá gát és azt, 
hogy sze re pel-e a név jegy zék ben. A sza va zat szám lá ló bi -
zott ság fel ve szi a név jegy zék be azt a vá lasz tó pol gárt, aki

a) iga zo lás sal ren del ke zik,
b) iga zol ja, hogy lak cí me a sza va zó kör te rü le tén van,

fel té ve, hogy nem sze re pel a vá lasz tó jog gal nem ren del ke -
zõ nagy ko rú pol gá rok nyil ván tar tá sá ban.”

Ál lás pon tom sze rint a több sé gi ha tá ro zat csak ak kor
nyil vá nít hat ta vol na alkot mány elle nesnek a BM ren de let
vi ta tott sza bá lyát, ha a Ve. 66.  § (2) be kez dé sé nek b) pont -
ja alkot mány elle nes len ne. A több sé gi – sze rin tem is he -
lyes – né zet sze rint vi szont a Ve. 66.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja nem alkot mány elle nes; ezért nem le het alkot -
mány elle nes an nak a kö vet kez mé nye sem a tör vény vég re -
haj tá sát szol gá ló ren de let ben. A most meg sem mi sí tett
mon dat nél kül a sza va zat szám lá ló bi zott ság pon to san úgy
lett vol na kö te les dön te ni az iga zo lás sal ren del ke zõk sza -
va zá sá ról ere de ti la kó he lyü kön, aho gyan a ren de let elõ ír ta
(és ez ma rad a hely zet ez után is, ha a Ve. 66.  §-a nem vál -
tozik).

3. Egyéb iránt az in dít vá nyo zók ál tal fel ho zott érv,
hogy ti. ily mó don le he tõ vé vá lik egyes sza va zó pol gá rok
sza va zó ere jé nek – be fo lyá sá nak – nö ve lé se, ha a vá lasz tó
la kó he lyén az elsõ for du ló ered mé nyei  miatt van má so dik
for du ló, míg a tar tóz ko dá si he lyén már nincs [mert az elsõ

for du ló ban a sza va zás ér vé nyes és ered mé nyes volt az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról  szóló 1989. évi
XXXIV. tör vény 7.  § (1) be kez dé se sze rint], ez a le he tõ ség 
a ma gyar or szá gi két for du lós ve gyes vá lasz tá si rend szer
kö vet kez mé nye; sem mi in dok nincs fel té te lez ni, hogy az
ilyen ese tek ne vé let len sze rû en osz la ná nak meg a kü lön -
bö zõ je lö lõ szer ve ze tek tá mo ga tói kö zött. Má sod szor: for -
dí tott hely zet is elõ áll hat, ha a vá lasz tó pol gár tar tóz ko dá si
he lyén sza vaz hat na a má so dik for du ló ban, de a lak cí me
sze rin ti vá lasz tó kör zet ben nincs má so dik for du ló. Eze ket
az ese te ket azon ban a vá lasz tá si sta tisz ti ka nem tart ja nyil -
ván. (A má so dik for du ló ban le adott sza va za tok csak az
egyé ni vá lasz tó ke rü le ti ered mé nye ket be fo lyá sol ják, a tö -
re dék sza va za tok el osz tá sát csak köz vet ve, és pe dig az el ért 
egyé ni man dá tu mok kal for dí tott arány ban.)

Az in dít vá nyo zók fel té te le zik, hogy a vá lasz tók egyes
cso port jai szer ve zet ten, de le ga láb bis egyen ként stra té gi ai
sza va zás sal él nek a kü lön ben vé let len sze rû en elõ ál ló le he -
tõ ség gel. Ez a fel te vés alig ha tá maszt ha tó alá ta pasz ta la ti
ér vek kel és azon ala pul, hogy a vá lasz tók hely vál toz ta tá sa
– vagy, mint itt, a ter ve zett hely vál toz ta tás el ma ra dá sa –
po li ti kai mo tí vu mok ból tör té nik. Élet sze rûbb fel te vés,
hogy a lak cím sze rin ti vá lasz tó kör zet ben tör té nõ sza va zást 
dön tõ en ma gán ter mé sze tû okok mo ti vál ják; az iga zo lás
ki adá sa és a má so dik for du ló kö zött több mint két hét te lik
el, így el kép zel he tõ, hogy elõ re nem lá tott kö rül mé nyek
in dít ják a sza va zó pol gá ro kat az ott hon ma ra dás ra.

Dr. Bra gyo va And rás 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

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

A Kormány ha tá ro za tai

A Kormány
1097/2006. (X. 5.) Korm.

határozata

a Lakossági Pénzügyi Szolgáltatásokat Vizsgáló
Szakértõi Bizottság létrehozásáról

1. A Kor mány

1.1. 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 25.  §-a alap ján a pénz ügyi in téz -
mé nyek ál tal a la kos ság szá má ra vég zett pénz ügyi szol gál -
ta tá si és ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny ség nek
a tény le ges ver seny, va la mint a fo gyasz tó vé de lem szem -
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pont já ból tör té nõ át te kin té sé re – ja vas lat te võ, vé le mé nye -
zõ és ta nács adó tes tü let ként – La kos sá gi Pénz ügyi Szol -
gál ta tá so kat Vizs gá ló Szak ér tõi Bi zott sá got (a továb biak -
ban: Bi zott ság) hoz lét re;

1.2. dr. Vár he gyi Évát a Bi zott ság el nö ké vé,

1.3. Di etz Gusz táv né dr.-t,
dr. Né meth Györ gyöt,
dr. Ki rály Jú li át és
Ko vács Sur dot a Bi zott ság tag já vá

ne ve zi ki;

1.4. fel ké ri a Bi zott sá got, hogy a nem zet kö zi ta pasz ta -
la tok és a hely zet át te kin té se alap ján 2006. de cem ber 31-ig 
te gyen ja vas la tot a szük sé ges kor mány za ti lé pé sek re, a vo -
nat ko zó jogi sza bá lyo zás eset le ges fe lül vizs gá la tá ra;

1.5. fel hív ja az érin tett tár cák ve ze tõ it, hogy a ren del -
ke zé sük re álló szak ér tõi ada tok kal se gít sék a Bi zott ság
mun ká ját.

2. A Bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg.

3. A Bi zott ság mû kö dé si fel té te le i rõl a Mi nisz ter el nö ki 
Hi va tal gon dos ko dik. A Bi zott ság tag jai dí ja zás ban nem
ré sze sül nek, e mi nõ sé gük ben vég zett mun ká juk kal kap -
cso lat ban költ ség té rí tés re tart hat nak igényt.

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

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

A Kormány
1098/2006. (X. 5.) Korm.

határozata

a Kereskedelmi Tevékenységet Vizsgáló
Szakértõi Bizottság létrehozásáról

1. A Kor mány

1.1. 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 25.  §-a alap ján a kis ke res ke de lem, 
az üz let lán cok, a be szál lí tók, va la mint a kap cso ló dó be -
szer zé si po li ti ka mû kö dé sé nek a tény le ges ver seny, va la -
mint a fo gyasz tó vé de lem szem pont já ból tör té nõ áttekin -
tésére – ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ és ta nács adó tes tü let -
ként – Ke res ke del mi Te vé keny sé get Vizs gá ló Szak ér tõi
Bi zott sá got (a továb biak ban: Bi zott ság) hoz lét re;

1.2. Hoff mann Ist ván nét a Bi zott ság el nö ké vé,

1.3. Kar sai Gá bort,
Si kos T. Ta mást,

Si mai Mi hályt,
Szûcs And rást és
Tor ják né Am ber ger Te rézt a Bi zott ság tag já vá

ne ve zi ki;

1.4. fel ké ri a Bi zott sá got, hogy a nem zet kö zi ta pasz ta -
la tok és a hely zet át te kin té se alap ján 2006. de cem ber 31-ig 
te gyen ja vas la tot a szük sé ges kor mány za ti lé pé sek re,
a  vonatkozó jogi sza bá lyo zás eset le ges fe lül vizs gá la tá ra;

1.5. fel hív ja az érin tett tár cák ve ze tõ it, hogy a ren del -
ke zé sük re álló szak ér tõi ada tok kal se gít sék a Bi zott ság
mun ká ját.

2. A Bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg.

3. A Bi zott ság mû kö dé si fel té te le i rõl a Mi nisz ter el nö ki 
Hi va tal gon dos ko dik. A Bi zott ság tag jai dí ja zás ban nem
ré sze sül nek, e mi nõ sé gük ben vég zett mun ká juk kal kap -
cso lat ban költ ség té rí tés re tart hat nak igényt.

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

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

A Kormány
1099/2006. (X. 5.) Korm.

határozata

a Vezetékes Energiaellátási Tevékenységet Vizsgáló
Szakértõi Bizottság létrehozásáról

1. A Kor mány

1.1. 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 25.  §-a alap ján a ve ze té kes ener -
gia el lá tás (vil la mos ener gia, föld gáz, táv hõ) ver ti ku mai,
va la mint ár vi szo nya i nak a ver seny ké pes ség és a la kos ság
költ ség vi se lé si ké pes sé ge szem pont já ból tör té nõ át te kin -
té sé re – ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ és ta nács adó tes tü let -
ként – Ve ze té kes Ener gia el lá tá si Te vé keny sé get Vizs gá ló
Szak ér tõi Bi zott sá got (a továb biak ban: Bi zott ság) hoz
 létre;

1.2. Vaj da Györ gyöt a Bi zott ság el nö ké vé,

1.3. Bo bu la And rást,
Cser há ti Eri kát,
Ko vács Csa bát,
Ma gya ri Dá ni elt,
Vári An nát,
Var ró Lász lót,
dr.Vis si Fe ren cet és
Wi e gand Gyõ zõt a Bi zott ság tag já vá

ne ve zi ki;
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1.4. fel ké ri a Bi zott sá got, hogy a nem zet kö zi ta pasz ta -
la tok és a hely zet át te kin té se alap ján 2006. de cem ber 31-ig 
te gyen ja vas la tot a szük sé ges kor mány za ti lé pé sek re,
a  vonatkozó jogi sza bá lyo zás eset le ges fe lül vizs gá la tá ra;

1.5. fel hív ja az érin tett tár cák ve ze tõ it, hogy a ren del -
ke zé sük re álló szak ér tõi ada tok kal se gít sék a Bi zott ság
mun ká ját.

2. A Bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg.

3. A Bi zott ság mû kö dé si fel té te le i rõl a Mi nisz ter el nö ki 
Hi va tal gon dos ko dik. A Bi zott ság tag jai dí ja zás ban nem
ré sze sül nek, e mi nõ sé gük ben vég zett mun ká juk kal kap -
cso lat ban költ ség té rí tés re tart hat nak igényt.

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

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
60/2006. (X. 5.) ME

határozata

kormányzati fõtisztviselõi kinevezések megszûnésének 
megállapításáról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény 31/D. § (1) be kez dés a) és c) pont ja alap ján meg ál -
la pí tom, hogy

dr. Ke reszty Éva Mar git kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki -
ne ve zé se – a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak vég le ges át he -
lye zés sel tör té nõ meg szün te té sé re te kin tet tel –

2006. má jus 14-i ha tállyal,

Si mon né dr. Ber ta Krisz ti na kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi
ki ne ve zé se – a fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé sé rõl tör tént le mon -
dá sá ra te kin tet tel –

2006. jú ni us 28-i ha tállyal,

Prõh le Ger gely kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se
– a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak kö zös meg egye zés sel
tör tént meg szün te té sé re te kin tet tel –

2006. jú ni us 30-i ha tállyal,

Bar dócz Lász ló kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se
– a fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé sé rõl tör tént le mon dá sá ra te kin -
tet tel –

2006. au gusz tus 1-jei ha tállyal és

Móré Lász ló kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se
– a fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé sé rõl tör tént le mon dá sá ra te kin -
tet tel –

2006. au gusz tus 1-jei ha tállyal

meg szûnt.

Bali Jó zsef,
dr. Du dás Fe renc,
dr. Fü re di Ká roly,
Gé me si Fe renc,
Gi lyán György,
Ha raszt hy Lász ló,
dr. Her czog Lász ló,
Hor váth né dr. Fek szi Már ta,
dr. Iván Gá bor,
dr. Ka to na Ta más,
dr. Kon do ro si Fe renc,
Ko vács Ál mos,
dr. Ko vá csy Zsom bor,
dr. Papp Imre,
dr. Schne i der Már ta,
dr. Szé kely Ju dit,
dr. Szõ ke Lász ló,
Tát rai Mik lós,
dr. Ud var di Iván,
Vár ko nyi Lász ló

kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se – a köz szol gá la ti
jog vi szo nyuk nak a tör vény ere jé nél fog va tör té nõ meg szû -
né sé re te kin tet tel –

2006. jú li us 1-jei ha tállyal,

meg szûnt.

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

A Miniszterelnök
61/2006. (X. 5.) ME

határozata

a Magyar–Kubai Gazdasági Együttmûködési Vegyes
Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezésérõl

A Ma gyar–Ku bai Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes
Bi zott ság ma gyar ta go za ta el nö ké vé

Gi lyán Györ gyöt

ki ne ve zem.

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