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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
220/2006. (XI. 15.) Korm.

rendelete

az ENSZ Biztonsági Tanácsa Líbiával kapcsolatos 
883 (1993) számú határozata végrehajtásáról szóló

164/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet 
hatályon kívül helyezésérõl*

1. §

Az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csa Lí bi á val kap cso la tos 883
(1993) szá mú ha tá ro za ta vég re haj tá sá ról szó ló 164/1993.
(XI. 30.) Korm. ren de let a ha tá lyát vesz ti.

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba és a
 hatálybalépését kö ve tõ 30. na pon a ha tá lyát veszti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

* A ren de le tet a Kor mány a 2004. má jus 26-i ülé sén fo gad ta el.

A Kormány
221/2006. (XI. 15.) Korm.

rendelete

a Felsõoktatási Minõségi Díjról

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a to váb bi ak ban: Ftv.) 153.  § (1) be kez dé sé nek
4. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zá sa alap ján a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

1.  §

A Kor mány Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Dí jat (a továb biak -
ban: Díj) ala pít azok nak a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek,
il let ve szer ve ze ti egy sé ge ik nek az el is me ré sé re, ame lyek a 
mi nõ ség fej lesz tés mód sze re i nek al kal ma zá sá ban ki emel -
ke dõ tel je sít ményt nyúj ta nak, fo lya ma tos fej lõ dést mu -
tatnak.

2.  §

(1) A Dí jat pá lyá zat út ján azok a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek, il let ve szer ve ze ti egy sé ge ik nyer he tik el, ame lyek
ele get tesz nek az alábbi feltételeknek:

a) a fo lya ma tos, stra té gi ai jel le gû mi nõ ség fej lesz tés a
fel sõ ok ta tá si in téz mény és szer ve ze ti egy sé gei mû kö dé sé -
nek meghatározó részét képezi;

b) az Eu ró pai Mi nõ sé gi Díj kö ve tel mény rend sze ré vel
össz hang ban tá mo gat ják a fo lya ma tos mi nõ ség fej lesz tést;

c) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé rik és ér té ke lik a
szol gál ta tá sa i kat igény be vevõ ügy fe lek elé ge dett sé gé nek
ala ku lá sát;

d) gya kor lat ban al kal maz zák az egy más tól való ta nu -
lást, az össze ha son lí tá son ala pu ló fej lesz tést, va la mint a si -
ke res megoldások átvételét.

(2) A Díj ra vo nat ko zó pá lyá za ti ki írást az ok ta tá si
és kul tu rá lis mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) te szi
köz zé.

3.  §

(1) A Dí jat a mi nisz ter éven te, jú ni us ban ado má nyoz za.

(2) A dí ja zot tak név so rát a Ma gyar Köz löny ben, az Ok -
ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um (a továb biak ban: Mi nisz -
té ri um) hi va ta los lap já ban és hon lap ján köz zé kell ten ni.

4.  §

(1) A Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj és Mi nõ ség fej lesz té si
Bi zott ság (a továbbiak ban: Bi zott ság) éven te – az Eu ró pai
Mi nõ sé gi Díj kö ve tel mény rend sze ré vel össz hang ban, az
 európai díj ér té ke lé si mód sze rek al kal ma zá sá ra ki kép zett
szak ér tõk és a ko ráb bi dí ja zot tak ta pasz ta la tai, va la mint
a nem zet kö zi el vá rá sok alap ján – ki dol goz za a Díj kö ve tel -
ményrend sze rét, a pá lyá zók kö rét és az ér té ke lés mód sze rét,
amit elõ ter jeszt a mi nisz ter szá má ra jó vá ha gyás cél já ból.

(2) A rész le tes pá lyá za ti ki írást min den év ben feb ru ár
vé gé ig kell köz zé ten ni a Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban
és honlapján.

(3) A pá lyá za ti do ku men tá ció költ sé gét – a Bi zott ság
 javaslata alap ján – a mi nisz ter ál la pít ja meg és a pá lyá za ti
ki írás sal együtt te szi köz zé.

5.  §

A rész le tes pá lyá za ti ki írás tar tal maz za:
a) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek, il let ve szer ve ze ti egy -

sé ge ik adott sá ga i nak vizs gá la ti szem pont ja it, amelyek a
következõk:

aa) ve ze tés: az in téz mény kül de té sé nek és jö võ ké pé -
nek meg va ló sí tá sát se gí tõ ve ze tõi te vé keny ség és a ve ze tés 
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ér ték rend jé nek ki ala kí tá sa, irá nyí tá si rend sze ré nek biz to -
sí tá sa, mû köd te té sé nek to vább fej lesz té se a mun ka tár sak
köz re mû kö dé sé vel,

ab) stra té gia: az in téz mény kül de té sé nek és jö võ ké pé -
nek meg va ló sí tá sá ban al kal ma zott mód sze rek, kü lö nös te -
kin tet tel a hosszú távú ter vek re, azok ok ta tá si, ku ta tá si
prog ram ja i ra,

ac) em be ri erõ for rá sok: a mun ka tár sak szak mai is me -
re te i nek és ké pes sé ge i nek egyé ni, cso por tos és in téz mé nyi 
szin ten al kal ma zott fej lesz té se; a mun ka tár sak te vé keny -
sé ge i vel kap cso la tos ok ta tá si, ku ta tá si prog ra mok és fo lya -
ma tok tá mo ga tá sá nak meg ter ve zé se a ha té kony mû kö dés
ér de ké ben,

ad) part ner kap cso la tok és erõ for rá sok: az in téz mény
kül sõ part ner kap cso la ta i nak, bel sõ erõ for rá sa i nak, stra té -
gi ai prog ram já nak meg ter ve zé se és me ne dzse lé se az in téz -
mé nyi fo lya ma tok ha té kony mû kö dé se ér de ké ben,

ae) fo lya ma tok: az ok ta tá si, ku ta tá si prog ra mok tá mo -
ga tá sa, a part ne ri elé ge dett ség el éré se, a part ne rek szá má ra 
nyúj tott ér té kek nö ve lé se cél já ból al kal ma zott fo lya ma tok
mód sze re i nek meg ter ve zé se és me ne dzse lé se az in téz -
mény ben;

b) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek, il let ve szer ve ze ti egy -
sé ge ik ál tal el ért ered mé nyek kö vet ke zõ vizs gá la ti szem -
pont ja it:

ba) a köz vet len part ne rek elé ge dett sé ge: a fel sõ ok ta tá si 
in téz mény és szer ve ze ti egy sé gei ál tal el ért ered mé nyek a
part ne rek elé ge dett sé ge te rén ter ve zett és tel je sí tett cé lo kat 
il le tõ en, erre ki vá lasz tott in téz mé nyek ered mé nye i vel
össze ha son lít va,

bb) a mun ka tár sak elé ge dett sé ge: a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény és szer ve ze ti egy sé gei ál tal meg va ló sí tott ered mé -
nyek a mun ka tár sak elé ge dett sé ge te rén ter ve zett és el ért
cé lo kat il le tõ en, erre ki vá lasz tott in téz mé nyek eredmé -
nyeivel össze ha son lít va,

bc) tár sa dal mi ha tás: a tár sa da lom és a kül sõ part ne rek
vé le mé nye és elé ge dett sé ge a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel,
szer ve ze ti egy sé ge i vel és azok te vé keny sé ge i vel kap cso -
lat ban,

bd) kulcs fon tos sá gú ered mé nyek: a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény és szer ve ze ti egy sé gei ál tal ter ve zett cé lok, el ért
ered mé nyek és tel je sít mé nyek, más ki vá lasz tott in téz mé -
nyek ered mé nye i vel való össze ha son lí tás ban.

6.  §

(1) A pá lyá za to kat szak ér tõk ér té ke lik, aki ket az ér té ke -
lés re a Bi zott ság kér fel. A szak ér tõk szak mai szem pont ból 
pon toz zák és szö ve ge sen ér té ke lik a be nyúj tott pá lyá za to -
kat. A Bi zott ság össze ge zi, a pont szá mok alap ján rang so -
rol ja és el bí rál ja az ér té kelt pá lyá za to kat, to váb bá ja vas la -
tot tesz a dí ja zot tak ra. Az el bí rá lás alapja a pályázatban
benyújtott intézményi önértékelés.

(2) A be ér ke zett pá lyá za to kat a Bi zott ság bí rál ja el.

(3) A Díj oda íté lé sé rõl a Bi zott ság ja vas la tá ra a mi nisz -
ter dönt.

7.  §

(1) A Bi zott ság ki lenc tag ból áll. A Bi zott ság tag ja it a
mi nisz ter bíz za meg a fel sõ ok ta tás és a mi nõ ség ügy el is -
mert el mé le ti és gya kor la ti szak em be rei kö zül. A Bi zott -
ság ba a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács két fõt, a
Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság két fõt, a
Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia két fõt, a gaz da sá gi ka ma rák
egy-egy fõt, a mi nõ ség ügy te rü le tén nem zet kö zi leg el is -
mert sze mélyt de le gál nak. A Bi zott ság el nö két az eu ró pai
díj ér té ke lé si mód sze rek al kal ma zá sá ra ki kép zett és a fel -
sõ ok ta tás el is mert el mé le ti és gya kor la ti szak em be rei
 közül a mi nisz ter bízza meg.

(2) A ta gok meg bí za tá sa két évre szól. A meg bí zás egy
al ka lom mal – két év vel – meg hosszab bít ha tó. A ta gok
tiszt sé gük rõl in do ko lás nél kül le mond hat nak, a meg üre se -
dett he lyet 45 na pon be lül be kell töl te ni. A ta gok szá má ra
a tiszt ség ellátásáért tiszteletdíj nem jár.

(3) Nem le het a Bi zott ság tag ja:
a) bün te tett elõ éle tû sze mély;
b) a Mi nisz té ri um köz tiszt vi se lõ je;
c) a Díj ra pá lyá zó fel sõ ok ta tá si in téz mény gaz da sá gi

ta ná csá nak tagja;
d) az ál la mi ha tás kö rök el lá tá sá ban köz re mû kö dõ tes -

tü le tek tag jai [Ftv. 109–114.  §];
e) aki tõl a pá lyá zat tár gyi la gos el bí rá lá sa egyéb ok ból

nem vár ha tó el.

8.  §

(1) A Bi zott ság mun ká já ban ta nács ko zá si jog gal vesz -
nek részt a fel kért kül sõ szak ér tõk: a Hall ga tói Ön kor -
mány za tok Or szá gos Kon fe ren ci á ja, a Dok to ran du szok
Or szá gos Szö vet sé ge, va la mint a leg utol só év ben dí ja zott
szer ve ze tek ál tal de le gált egy-egy sze mély.

(2) A Bi zott ság ügy rend jét maga ala kít ja ki és köz zé te -
szi a Mi nisz té ri um hon lap ján. A szak ér tõk dí ja zá sá val és
össze fér he tet len sé gé vel kap cso la tos fel té te le ket a Bi zott -
ság az ügy rend jé ben ha tá roz za meg.

(3) A Bi zott ság dön té sét egy sze rû szó több ség gel hoz za
meg, sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt.

9.  §

(1) A dí ja zot tak ok le ve let és pla ket tet kap nak.
A 30 × 30 cen ti mé te res pla kett gra ví ro zott szö ve ge tar tal -
maz za a fel sõ ok ta tá si in téz mény, il let ve szer ve ze ti egy -
sége ne vét, a „..... ÉVI FELSÕOKTATÁSI MINÕSÉGI
DÍJ” és „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI ÉS
KULTU RÁLIS MINISZTERÉTÕL” szöveget.
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(2) A Díj jal pénz ju ta lom nem jár.

(3) A Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj ban ré sze sült a cí met
az ado má nyo zás évé re való uta lás sal használhatja.

10.  §

(1) A Díj jal kap cso la tos ügy vi te li, ko or di ná ci ós, szer ve -
zé si, le bo nyo lí tá si fel ada to kat a mi nisz ter ál tal ki je lölt
szervezet látja el.

(2) A mi nisz ter ál tal ki je lölt szer ve zet az (1) be kez dés -
ben fel so rolt fel ada tai körében

a) le bo nyo lít ja a Fel sõ ok ta tá si Mi nõ sé gi Díj pályá -
zatot;

b) ke ze li a pá lyá za ti do ku men tá ció költ sé ge it;
c) ko or di nál ja a Bi zott ság és a szak ér tõk mun ká ját;
d) meg szer ve zi a Díj át adá sát;
e) kap cso la tot tart a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel, a

Mi nisz té ri um mal, a Bi zott ság gal és a ta nács ko zá si jog gal
részt ve võ szer ve ze tek ál tal de le gált sze mé lyek kel, va la -
mint szak ér tõk kel a je len ren de let ben meg ha tá ro zott
feladatok összehangolása érdekében;

f) nyil ván tart ja a Díj jal kap cso la tos do ku men tá ci ót.

11.  §

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

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A pénzügyminiszter
29/2006. (XI. 15.) PM

rendelete

a Vám- és Pénzügyõrségrõl  szóló tör vény
végrehajtásáról  szóló

24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról

A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX. tör -
vény 43.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló tör vény vég re haj tá -
sá ról  szóló 24/2004. (IV. 23.) PM ren de let 13.  §-a (1) be -
kez dé sé nek q) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Vám- és Pénz ügy õr ség fõ vám hi va ta la i nak ille té -
kessége és szék he lye – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
ki vé te lé vel – a kö vet ke zõk:]

„q) Fõ vám hi va tal Za la eger szeg, szék he lye Za la eger -
szeg, ille té kessége Zala me gye köz igaz ga tá si te rü le té re
ter jed ki, ide ért ve a Sár mel lé ki Nem zet kö zi Re pü lõ tér te -
rü le tét is,”

2.  §

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

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

 III. rész HATÁROZATOK

Az Országgyûlés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
50/2006. (XI. 15.) OGY

határozata

az agrárgazdaság 2005. évi helyzetérõl  
szóló jelentés elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés te kin tet tel az ag rár gaz da ság fej lesz té -
sé rõl  szóló 1997. évi CXIV. tör vény elõ írá sa i ra és figye -
lembe véve az Ag rár gaz da sá gi Ta nács meg ál la pí tá sa it,
 elfogadja az ag rár gaz da ság 2005. évi helyzetérõl  szóló
jelentést.

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

Pett kó And rás s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 13-i ülés nap ján
 fogadta el.
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Az Országgyûlés
51/2006. (XI. 15.) OGY

határozata

az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi
tevékenységérõl  szóló beszámolóról*

Az Or szág gyû lés el fo gad ja az Or szá gos Rá dió és Te le -
ví zió Tes tü let 2005. évi te vé keny sé gé rõl  szóló beszá -
molót.

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

Pett kó And rás s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
52/2006. (XI. 15.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló

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

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

Az Or szág gyû lés

a Gaz da sá gi és in for ma ti kai bi zott ság ba

Mol nár Gyu la he lyett

dr. Tom pa Sán dort,

a Sport- és tu risz ti kai bi zott ság ba

dr. Tom pa Sán dor he lyett

dr. Nagy Im rét

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Pett kó And rás s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 13-i ülés nap ján
 fogadta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 13-i ülés nap ján
 fogadta el.

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

Az Alkotmánybíróság
61/2006. (XI. 15.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyok
tár gyá ban – dr. Bra gyo va And rás, dr. Hol ló And rás és
dr. Kiss Lász ló al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel –
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a há zi pénz tár -
adó ról  szóló 2006. évi LX. tör vény alkot mány elle nes,
ezért azt meg sem mi sí ti. A meg sem mi sí tés kö vet kez té ben a 
tör vény nem lép ha tály ba.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz több in dít vány ér ke zett a
há zi pénz tár adó ról  szóló 2006. évi LX. tör vény (a továb -
biak ban: Hpt.) alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re. Az Al kot mány bí ró ság 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., a továb -
biak ban: Ügy rend) 28.  § (1) be kez dé se alap ján – tár gyi
azo nos sá guk ra fi gye lem mel – az in dít vá nyo kat egyesí -
tette, és egy el já rás ban bí rál ta el.

Az egyik in dít vá nyo zó azért kér te a Hpt. meg sem mi sí té -
sét, mert vé le mé nye sze rint az több al kot má nyi ren del ke -
zés sel is el len té tes. Ál lás pont ja sze rint a tör vényalkotó a
Hpt. meg al ko tá sá val túl ter jesz ke dett az Al kot mány
70/I.  §-ában biz to sí tott adóz ta tá si jo gán ak kor, ami kor a
tár sas vál lal ko zá sok „rossz hi sze mû” (adó el ke rü lõ) ma ga -
tar tá sát meg aka dá lyo zan dó, szûk ki vé tel lel min den tár sas
vál lal ko zást „adó nak ne ve zett ad mi niszt ra tív szank ci ó val” 
súj tott. Az in dít vá nyo zó ér ve lé se sze rint a Hpt.-n ke resz tül 
va ló já ban nem jö ve de lem, il let ve va gyon adóz ta tá sá ra ke -
rül sor, ha nem egy ad mi niszt ra tív kor lá to zás ér de ké ben al -
kal ma zott „kvá zi szank ci ó ra”. Ez azt ered mé nye zi, hogy a
há zi pénz tár adó (az adó fi ze té si kö te le zett ség) olyan mér -
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ték ben füg get le ne dik az Al kot mány 70/I.  §-ában meg ha tá -
ro zott al kot má nyos ala pok tól, amely már alkot mány -
ellenes.

Az in dít vá nyo zó né ze te sze rint a Hpt. el len té tes az Al -
kot mány 13.  §-ával is, mert „nem va gyont adóz tat va el -
von ja a hi te le zõk kö ve te lé se i nek fe de ze tét, ezen ke resz tül
azok po ten ci á lis va gyo nát”, ami lé nye gé ben az Al kot mány 
13.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt al kot má nyos ga ran ci át mel -
lõ zõ „ki sa já tí tás”.

Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 9.  §-a (gaz da sá gi ver -
seny sza bad sá ga) sé rel mét is ál lí tot ta a Hpt. sza bá lyo zá sá -
val össze füg gés ben, mi vel vé le mé nye sze rint az zal, hogy
„csak a pénz in té zet be tör té nõ be fi ze tés sel le het el ke rül ni a
há zi pénz tár adó fi ze té sét”, a tör vényalkotó egy ál ta la ki vá -
lasz tott „vál lal ko zói cso por tot” elõny ben ré sze sí tett a töb -
bi vál lal ko zó val szem ben, fi gye lem mel arra, hogy a ban ki
mû ve le tek (kész pénz be fi ze tés, il let ve fel vét) tranz ak ci ós
költ sé gei a ban ko kat illetik.

Az Al kot mány 70/A.  §-a is sé rül az in dít vá nyo zó né ze te
sze rint, mert a Hpt. az adó fi ze té si kö te le zett ség te kin te té -
ben in do ko lat la nul hát rá nyos meg kü lön böz te tést tesz a
tár sas vál lal ko zá sok kö zött a sze rint, hogy a há zi pénz tár -
ban lévõ kész pénzt „mi lyen tí pu sú vál lal ko zó bir to kol ja”,
il let ve az „mi lyen te vé keny sé get vég zõ tár sa sá gi adó -
alanynál áll ren del ke zés re.”

Az in dít vá nyo zó a Hpt.-ben fog lalt adó fi ze té si kö te le -
zett ség gel össze füg gés ben azt te kin tet te a diszk ri mi ná ció
al kot má nyos ti lal má ba üt kö zõ nek, hogy a tár sa sá gi adó
ha tá lya alá tar to zó adó zók dönt het nek osz ta lék jó vá ha gyá -
sá ról (osz ta lék fi ze tés el ren de lé sé rõl) és ar ról, hogy a jó vá -
ha gyott osz ta lék ki fi ze té sé re mi lyen idõ pont ban ke rül jön
sor, míg „az egyé ni vál lal ko zó nak az adó év vé gén min den
eset ben meg kell fi zet ni az adót, nem dönt het ar ról, hogy a
(vál lal ko zói) osz ta lé kot ki fi ze ti-e, vagy sem.”

Az in dít vá nyo zó né ze te sze rint a Hpt. az alkot mány elle -
nes diszk ri mi ná ci ót a tár sa sá gi adó ala nyok kö rén be lül is
fenn tart ja, mi vel nem adóz tat ja meg a pénz in té ze tek há zi -
pénz tá rát, il let ve azo kat a tár sa sá gi adó ala nyo kat (tár sa -
dal mi szer ve ze tek, ala pít vá nyok, non pro fit szer ve ze tek,
egyéb szer ve ze tek), ame lyek „a tör vény ere jé nél fog va
nem fi zet het nek osz ta lé kot”.

Az in dít vá nyo zó ér ve lé se sze rint a tör vényalkotó nem a
va lós jog al ko tói célt je löl te meg a Hpt. be ve ze tõ ren del ke -
zé sé ben; a va lós jog al ko tói cél a „va gyon nak nem mi nõ sü -
lõ há zi pénz tár összeg (kész pénz) kvá zi »osz ta lék adóz ta tá -
sa« volt” „a (...) tör vény ben biz to sí tott osz ta lék fi ze tés ha -
lasz tá sá val élõ adó ala nyok nál.” A va lós jog al ko tói cél he -
lyett egy nem va lós jog al ko tói cél tör vény ben tör té nõ meg -
je le ní té se az in dít vá nyo zó sze rint el len té tes az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt de mok ra ti kus jogállami -
sággal.

Egy má sik in dít vá nyo zó szin tén több al kot má nyi ren -
del ke zés sel tar tot ta el len té tes nek a Hpt.-t. Ki fej tet te, hogy
a tör vényalkotó a Hpt. be ve ze tõ ren del ke zé sé ben sze rep lõ
jog al ko tói célt úgy kí ván ja az adó zás esz kö zé vel el ér ni,
hogy olyan for gó esz közt (há zi pénz tá ri pénz kész let) vont

adó zás alá, amely nem te kint he tõ va gyon nak, il let ve jö ve -
de lem nek.

Ki fo gás ol ta to váb bá, hogy a jog al ko tó a sza bá lyo zás
meg al ko tá sa so rán fi gyel men kí vül hagy ta a pi ac gaz da ság
tény le ges vi szo nya it, an nak so rán a „rossz hi sze mû” vál lal -
ko zói ma ga tar tás vé lel mé bõl in dult ki, és nem vet te figye -
lembe azt, hogy a ki fo gás olt sza bá lyo zás kik nek és mi lyen
mér ték ben okoz jog hát rányt. Az in dít vá nyo zó sze rint
mind ez el len té tes az Al kot mány 2.  §-ában fog lalt al kot má -
nyi ren del ke zé sek kel.

A Hpt. az in dít vá nyo zó vé le ke dé se sze rint az al kot má -
nyos ol ta lom alatt álló szer zõ dé si sza bad sá got kí ván ja kor -
lá toz ni olyan esz köz zel (há zi pénz tá ri pénz kész let adóz ta -
tá sa), amely a cél el éré sé re al kal mat lan, olyan jog al ko tói
cél ér de ké ben (kész pénz for ga lom vissza szo rí tá sa), amely
nem te kint he tõ sem al kot má nyos alap jog nak, sem alap ve -
tõ al kot má nyos sza bad ság nak.

Mind ezek az in dít vá nyo zó sze rint a vál lal ko zás hoz való 
al kot má nyos jog, to váb bá az al kot má nyi ol ta lom alatt álló
szer zõ dé ses sza bad ság jo gá nak alkotmány elle nes kor lá to -
zá sát va ló sít ják meg.

Az in dít vá nyo zó ki fej tet te to váb bá, hogy a Hpt. az Al -
kot mány 70/A.  §-ába üt kö zõ hát rá nyos meg kü lön böz te tést 
idéz elõ az egyé ni és a tár sas vál lal ko zá sok kö zött. Az in -
dít vá nyo zó sze rint az alkot mány elle nes kü lönb ség té tel
azért áll fenn, mert „az egyé ni vál lal ko zá so kat érin tõ ha -
son ló célú és sú lyú kü lön adó nincs”.

Egy több in dít vá nyo zó ál tal kö zö sen elõ ter jesz tett in dít -
vány ban az in dít vá nyo zók a Hpt.-t az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság és az Al kot mány
70/I.  §-ában fog lalt köz te her vi se lés ará nyos sá gá nak al kot -
má nyi ren del ke zé se i vel te kin tet ték el len té tes nek.

Az in dít vá nyo zók sze rint a há zi pénz tár adó be ve ze té sé -
vel a jog al ko tó jog al ko tói ha ta lom mal való vissza élést va -
ló sí tott meg, és így a Hpt. el len té tes az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál la mi ság al kot má nyi ren del -
ke zé sé vel. Ki fej tet ték, hogy a köz te her vi se lés alap ját nem
ké pez he ti az a „rossz hi sze mû” jog al ko tói vé le lem, hogy a
tár sas vál lal ko zá sok adó el ke rü lé si cél zat tal, rendeltetés -
ellenesen hasz nál ják a há zi pénz tá ri kész pénz ál lo mányt.
Ez a vé le lem sok eset ben arra ve zet, hogy tény le ge sen az
adó ala nyok ál tal meg nem szer zett jö ve de lem meg adóz ta -
tá sá ra ke rül het sor.

A 31/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro zat ra hi vat ko zás sal ki -
emel ték, hogy a Hpt. nem le het al kot má nyos esz kö ze az
adó el ke rü lést cél zó vál lal ko zói ma ga tar tás vissza szo rí tá -
sá nak.

Az Al kot mány 70/I.  §-át az in dít vá nyo zók két ok ból is
sé rül ni lát ták. Ér ve lé sük sze rint a tör vényalkotó az „új
adó nem hi po te ti kus alap já vá az em lí tett rossz hi sze mû vé -
lel met tet te”, ál ta lá nos sza bállyá emel ve ez zel azt. Ez – az
in dít vá nyo zók vé le ke dé se sze rint – el len té tes az Al kot -
mány bí ró ság 57/1995. (IX. 15.) AB ha tá ro za tá ban le szö -
ge zett, az adó el já rás ban al kal ma zott tör vényes vé le lem hez 
kap cso ló dó azon kö ve tel ménnyel, hogy vé le lem al kal ma -
zá sá ra csak ki vé te les eset ben és több let ga ran ci ák mel lett
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ke rül het sor. A Hpt. alap já ul fek võ vé le lem – az in dít vá -
nyo zók sze rint – az em lí tett ki vé te les ség kö ve tel mé nyé nek 
nem fe lel meg.

Az Al kot mány bí ró ság 666/B/1992. AB ha tá ro za tá ban
ki fej tet tek re utal va, az in dít vá nyo zók hi vat koz tak to váb bá
arra is, hogy a Hpt.-ben fog lalt adó fi ze té si kö te le zett ség
– a há zi pénz tár ren del te té sé re és mû kö dé sé re te kin tet tel –
„nem áll köz vet len össze füg gés ben az adó zó jö ve del mi és
va gyo ni vi szo nya i val, hely ze té vel”.

A há zi pénz tárt ren del te tés sze rû en mû köd te tõ adó zót
arány ta la nul ter he li a há zi pénz tár adó meg fi ze té se, mi vel
az adó alap já ul szol gá ló adó tárgy nem ké pe zi a jö ve del me, 
il let ve va gyo na ré szét. Ez pe dig szin tén sér ti az Al kot -
mány 70/I.  §-át.

Egy to váb bi in dít vá nyo zó a Hpt. egé szé nek a meg sem -
mi sí té sét kérõ in dít vá nyá ban szin tén több al kot má nyi ren -
del ke zés sé rel mét ál lí tot ta a tá ma dott tör vényi sza bá lyo -
zás sal össze füg gés ben. Ál lás pont ja sze rint a Hpt. „ál ta lá -
no san kor lá toz za a tu laj don fe let ti jo got”, „a kész pénz
hasz ná la tát”. Ezt meg ha la dó an „el len tét ben áll az Al kot -
mány 9.  § (2) be kez dé sé vel, mert gá tol ja a vál lal ko zás
(mint te vé keny ség) jo gát, és a gaz da sá gi ver seny sza bad -
sá gát.”

Az in dít vá nyo zó sze rint a ki fo gás olt tör vény el len tét ben 
áll to váb bá az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt
ren del ke zé sek kel, és a 35.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban fog lal tak kal.

Az in dít vá nyo zó – hi ány pót lás ra tör tént fel hí vást köve -
tõen elõ ter jesz tett – in dít vány-ki egé szí té sé ben a sé rel met
szen ve dett al kot má nyi ren del ke zé sek kö zött az Al kot -
mány 11.  §-át és 13.  § (1) be kez dé sét is meg je löl te. Ki fej -
tet te, hogy vé le mé nye sze rint a Hpt. sza bá lyo zá sa el len té -
tes az „ön ál ló fe le lõs gaz dál ko dás el vé vel”, to váb bá meg -
is mé tel te azt a vé le mé nyét, hogy a tá ma dott tör vény – „a
kész pénz mennyi sé gé nek ad mi niszt ra tív úton tör té nõ
meg ha tá ro zá sá val” – „ká ros mér ték ben kor lá toz za” a tu -
laj don hoz való jo got a „bank szfé ra ja vá ra”.

Az Al kot mány bí ró ság az ügye ket egye sí tet te, és az in -
dít vá nyo kat egy sé ges el já rás ban bí rál ta el.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán be sze rez te az igaz -
ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, va la mint a pénz ügy mi -
nisz ter vé le mé nyét.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -

tikus 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.”

„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.”

„11.  § Az ál lam tu laj do ná ban álló vál la la tok és gaz dál -
ko dó szer ve ze tek a tör vény ben meg ha tá ro zott mó don és
fe le lõs ség gel ön ál ló an gaz dál kod nak.”

„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.”

„35.  § (1) A Kor mány
a) védi az al kot má nyos ren det, védi és biz to sít ja a ter -

mé sze tes sze mé lyek, a jogi sze mé lyek és a jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek jo ga it; (...)”.

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

(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen
hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün -
teti.”

„70/I.  § Min den ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély és
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet kö te les jö -
ve del mi és va gyo ni vi szo nya i nak meg fele lõen a köz ter -
hek hez hoz zá já rul ni.”

2. A Hpt. ren del ke zé sei:
„A kész pénz for ga lom vissza szo rí tá sa ér de ké ben az

 Országgyûlés a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja.

Általános rendelkezések

1.  § (1) A 2.  § ren del ke zé sei sze rint meg ha tá ro zott sze -
mély (adó alany) e tör vény ben elõ írt adó alap után kü lön -
adó fi ze té sé re kö te le zett, ha az adó év ben az át la gos napi
kész pénz zá ró e gyen le ge az el is mert pénz kész le tet meg -
haladja.

(2) A kü lön adó ból szár ma zó be vé tel a köz pon ti költ ség -
ve tést il le ti meg.

(3) Az az adó alany, amely nek az adó éve el tér a nap tá ri
év tõl, az adó kö te le zett sé get az adó év elsõ nap ján ha tá lyos
sza bá lyok sze rint tel je sí ti.

(4) Az e tör vény ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben ér te -
lem sze rû en al kal maz ni kell az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény ren del ke zé se it.

A házipénztárral összefüggõ adókötelezettség

2.  § (1) A tár sas vál lal ko zás 20 szá za lék mér ték kel kü -
lön adót ál la pít meg és fi zet az adó évi könyv vi te li nyil ván -
tar tá sa alap ján a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint
meg ál la pí tott adó alap után.

(2) Az adó alap ja az át la gos napi kész pénz zá ró e gyen leg 
el is mert pénz kész let tel csök ken tett po zi tív össze ge.
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(3) Az (1) be kez dés sze rin ti adót az adó év utol só nap ját
kö ve tõ 150. na pon kell meg fi zet ni és a tár sa sá gi adó be val -
lás ban be val la ni.

Fogalmak

3.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
1. tár sas vál lal ko zás: a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék -

adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény ha tá lya alá tar to zó
adó zó, ki vé ve a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó hi -
tel in té ze tet és pénz ügyi vál lal ko zást, a Mun ka vál la lói
Rész tu laj do no si Prog ram szer ve ze tét, a köz hasz nú tár sa -
sá got, a köz hasz nú, ki e mel ke dõ en köz hasz nú jog ál lás sal
ren del ke zõ non pro fit gaz da sá gi tár sa sá got, a ví zi tár su la -
tot, az ala pít ványt, a köz ala pít ványt, a tár sa dal mi szer ve -
ze tet, a köz tes tü le tet, az egy há zat (ide ért ve e szer ve ze tek
alap sza bá lyá ban, il let ve ala pí tó ok ira tá ban jogi sze mé lyi -
ség gel fel ru há zott szer ve ze ti egy sé ge ket is), a la kás szö vet -
ke ze tet, az is ko lai szö vet ke ze tet, a szo ci á lis szö vet ke ze tet,
az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá rat és a fel sõ ok ta tá si 
in téz ményt (ide ért ve az ál ta la lét re ho zott in téz ményt is),
to váb bá a di ák ott hont;

2. át la gos napi kész pénz zá ró e gyen leg: a há zi pénz tár
napi zá ró e gyen le gei együt tes össze gé nek és a napi zá ró e -
gyen le gek szá mí tá sá nál figye lembe vett na pok (ki vé ve
azo kat a na po kat, ame lye ken pénz tá ri for ga lom nem volt)
szá má nak a há nya do sa, az zal, hogy az át la gos napi kész -
pénz zá ró e gyen leg meg ha tá ro zá sá nál a napi zá ró e gyen leg
csök kent he tõ a sze ren cse já ték szer ve zé si te vé keny ség cél -
já ból tar tott pénz kész let tel;

3. el is mert pénz kész let: az adó alany adó évi el szá molt
éves összes be vé te lé nek 0,8 szá za lé ka, de leg alább
300 000 fo rint;

4. el szá molt éves összes be vé tel: az adó év re vo nat ko zó
be szá mo ló ban – ide nem ért ve az össze vont (kon szo li dált)
be szá mo lót – ki mu ta tott (en nek hi á nyá ban az adó év utol só 
nap já ra vo nat ko zó könyv vi te li zár lat alap ján meg ál la pí -
tott) összes be vé tel.

Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések

4.  § E tör vény 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.”

III.

Az in dít vá nyok meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság elõ ze tesen meg vizs gál ta azt a
kér dést, hogy ha tás kö ré be tar to zik-e az in dít vá nyo zók ál -
tal tá ma dott, ki hir de tett, de ha tály ba még nem lé pett tör -
vény vizs gá la ta.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 42.  § (2) be kez dé se alap ján
az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta az, hogy a ki hir de tett, de
ha tály ba még nem lé pett tör vény (tör vényi ren del ke zés) is
ké pez he ti utó la gos abszt rakt nor ma kont roll tár gyát. Ha a
ki fo gás olt ren del ke zé sek alkot mány elle nessége meg ál la -

pí tást nyer, az Al kot mány bí ró ság az alkot mány elle nesség
meg ál la pí tá sá nak a kö vet kez mé nye ként a hatályba lépés
el ma ra dá sát mond ja ki. [28/1993. (IV. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 220, 225.; 19/1999. (VI. 25.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 150, 158.; 14/2002. (III. 20.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 101, 114.]

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a Hpt. al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tát az egye sí tett in dít vá nyok alap -
ján le foly tat ta.

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azo kat az in dít vá -
nyo zói ki fo gá so kat vizs gál ta meg, ame lyek a Hpt.-nek az
Al kot mány 70/I.  §-ával fenn ál ló el len té tét ál lí tot ták, és
erre te kin tet tel kér ték az alkot mány elle nesség ki mon dá sát.

Az in dít vá nyok tar tal ma alap ján meg ál la pít ha tó, hogy
az in dít vá nyo zók lé nye gé ben azo nos in do kok kal te kin tet -
ték az Al kot mány 70/I.  §-ába üt kö zõ nek a Hpt.-t.

Az in dít vá nyo zók sze rint a Hpt. sza bá lyo zá sa el sza kad
az adó meg fi ze té sé re kö te le zett tár sas vál lal ko zá sok (Hpt.
3.  § 1. pont) jö ve del mi, il let ve va gyo ni vi szo nya i tól, és az
adó ala nyok ál tal tény le ge sen meg nem szer zett jö ve del -
met, il let ve va gyont adóz tat.

Az in dít vá nyo zók más részt az zal is ér vel tek, hogy ál lás -
pont juk sze rint a Hpt.-ben, il let ve an nak mi nisz te ri in do -
ko lá sá ban meg je le nõ jog al ko tói cé lok szol gá la tá ba ál lí tott
há zi pénz tár adó a tár sas vál lal ko zá sok szé les kö rét súj tó
„kvá zi szank ció”, amely olyan mér ték ben füg get le ní ti az
adót az Al kot mány 70/I.  §-tól, ami már alkot mány elle -
nességre ve zet.

3. Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/I.  §-ának sé -
rel mét ál lí tó in dít vá nyo zói ki fo gá sok el bí rá lá sá hoz át te -
kin tet te a Hpt. tör vényi sza bá lyo zá sát, mely nek lé nye ge az 
aláb bi ak ban össze gez he tõ.

A tör vényalkotó az új adó nem be ve ze té sé nek cél ja ként
a Hpt. be ve ze tõ ren del ke zé sé ben a kész pénz for ga lom
vissza szo rí tá sát je löl te meg. A tör vényhez kap cso ló dó
rész le tes, il let ve ál ta lá nos mi nisz te ri in do ko lás ból az is ki -
tû nik, hogy a tör vényalkotó a tár sas vál lal ko zá sok sa ját át -
la gos napi kész pénz for gal mát je len tõ sen és hosszú idõn
ke resz tül meg ha la dó nagy sá gú há zi pénz tá ri kész pénz ál lo -
mányt nem a mû kö dés hez szük sé ges kész pénz ál lo mány -
nak, ha nem a vál lal ko zá sok va gyo ná nak, és „leg több eset -
ben” a vál lal ko zá sok tag jai ál tal sze mé lyes cél ra fel hasz -
nált jö ve de lem nek te kin ti.

Eb bõl kö vet ke zõ en nem pusz tán a kész pénz for ga lom
vissza szo rí tá sa, de két ség kí vül a há zi pénz tá ri kész pénz ál -
lo mány tár sas vál lal ko zá sok tag jai ál ta li sze mé lyes cél ra
tör té nõ fel hasz ná lá sá nak meg elõ zé se is a Hpt. meg al ko tá -
sá hoz kap cso ló dó jog al ko tói cél ként ér té kel he tõ.

A Hpt. az új adó fi ze té sé re – szûk ki vé tel lel (Hpt. 3.  §
1. pont) – a tár sas vál lal ko zá so kat kö te le zi. A há zi pénz tár -
adó a tör vény ben meg ha tá ro zott adó alap után fi ze ten dõ
kü lön adó (va gyo ni tí pu sú adó), ame lyet az adó ala nyok ak -
kor kö te le sek meg fi zet ni, ha az adó év ben az át la gos napi
kész pénz záró egyen le gük a tör vény ben meg ha tá ro zott el -
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is mert pénz kész le tet meg ha lad ja. A tár sas vál lal ko zás az
adó évi könyv vi te li nyil ván tar tá sa alap ján a Hpt. 2.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint meg ál la pí tott
adó alap után 20 szá za lék mér ték ben ál la pít ja meg és fi ze ti
be a kü lön adót, amely a köz pon ti költ ség ve tés be vé te lét
ké pe zi.

A kü lön adó alap ja a tár sas vál lal ko zás át la gos napi
kész pénz záró egyen le gé nek (Hpt. 3.  § 2. pont) a tör vény
sze rint el is mert pénz kész let tel (Hpt. 3.  § 3. pont) csök ken -
tett po zi tív össze ge.

A kü lön adót az adó zó a tár sa sá gi adó-be val lá sá ban vall -
ja be, és az adó év utol só nap ját kö ve tõ 150. na pon kell azt
meg fi zet nie. [Hpt. 2.  § (3) be kez dés.]

4. Az Al kot mány bí ró ság nak – az in do ko lás 2. pont já -
ban is mer te tett in dít vá nyo zói ki fo gá sok, to váb bá an nak
3. pont já ban be mu ta tott tör vényi sza bá lyo zás alap ján – ab -
ban az al kot má nyos sá gi kér dés ben kel lett ál lást fog lal nia,
hogy a Hpt.-vel be ve ze tett új kü lön adó nem függetlení -
tette-e olyan mér ték ben az adó jog in téz mé nyét an nak az
Al kot mány 70/I.  §-ában fog lalt al kot má nyos alap ja i tól,
amely már a ki fo gás olt tör vény alkot mány elle nességére
ve zet.

A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság nak azt is vizs gál -
nia kel lett, hogy ha a Hpt.-ben a tör vényalkotó a kész pénz -
fi ze tés ad mi niszt ra tív esz köz zel tör té nõ kor lá to zá sa mel -
lett dön tött, ak kor az adó, mint jog in téz mény „kvá zi
szank ci ó ként” (jog kö vet kez mény ként) le het-e al kot má -
nyos esz kö ze az em lí tett kor lá to zás (jog al ko tói cé lok) gaz -
da sá gi kény szer rel való ér vény re jut ta tá sá nak.

Az Al kot mány bí ró ság már szá mos ko ráb bi ha tá ro za tá -
ban vizs gál ta az Al kot mány 70/I.  §-ában fog lalt köz te her -
vi se lés sel kap cso la tos al kot má nyi ren del ke zés ér vé nye sü -
lé sé nek szem pont ja it.

Az Al kot mány bí ró ság a le foly ta tott al kot má nyos sá gi
vizs gá lat so rán át te kin tet te az Al kot mány 70/I.  §-hoz kap -
cso ló dó ko ráb bi ha tá ro za ta it, és azok je len ügy ben is
irány adó elvi jel le gû meg ál la pí tá sa it az aláb bi ak ban fog -
lal ja össze.

Az Al kot mány bí ró ság már 1991-ben ki mond ta, hogy az
Al kot mány 70/I.  §-a az ál lam pol gá rok alap ve tõ jo gai kö -
zött sza bá lyoz za a köz te her vi se lés kö te le zett sé gét, és an -
nak al kot má nyos kor lá ta it, ami meg fele lõen irány adó a
jogi sze mé lyek re is. [62/1991. (XI. 22.) AB ha tá ro zat,
ABH 1991, 466, 467.]

Az Al kot mány bí ró ság arra is rá mu ta tott, hogy az Al kot -
mány maga nem ha tá roz za meg a „köz te her” fo gal mát, ám
két sé get ki zá ró an ide so rol ha tók az ál lam ház tar tás ról
 szóló tör vény sze rint az ál lam ja vá ra elõ ír ha tó be fi ze té sek, 
ame lyek az ál lam gaz da sá gi te vé keny sé gé nek, in téz mé -
nyei mû köd te té sé nek a fe de ze tét szol gál ják, az ál lam be -
vé te li for rá sát je len tik.

Az Al kot mány 70/I.  §-a te hát egy fe lõl min den ter mé -
sze tes sze mély, jogi sze mély és jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ szer ve zet szá má ra kö te le zõ vé te szi a köz ter -
hek hez való hoz zá já ru lást, más fe lõl al kot má nyi fel ha tal -

ma zást ad az ál lam szá má ra ilyen célú kö te le zé sek, be fi ze -
té sek tör vényi szin ten tör té nõ elõ írására. (821/B/1990. AB 
ha tá ro zat, ABH 1994, 481, 486.)

A jog al ko tó szé les ke re tek kö zött mér le gel het ak kor,
ami kor a köz te her mér té két meg ál la pít ja, és nagy sza bad -
ság gal ren del ke zik ab ban a kér dés ben is, hogy mit ha tá roz
meg a köz te her tár gya ként, a köz te her vi se lé si kö te le zett -
ség ki in du ló pont ja ként mi lyen gaz da sá gi for rást vá laszt
ki. (620/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 539, 541.)

Az Al kot mány bí ró ság a 448/B/1994. AB ha tá ro zat in -
do ko lá sá ban ugyan ak kor fel hív ta a fi gyel met arra, hogy a
jog al ko tás sza bad sá ga az adó fi ze tés ki in du ló pont ja ként
szol gá ló gaz da sá gi for rás ki vá lasz tá sa és az adó tár gyá nak
ez alap ján tör té nõ meg ha tá ro zá sa so rán nem kor lát lan; az
Al kot mány 70/I.  §-ában fog lalt köz te her vi se lé si kö te le -
zett sé get elõ író al kot má nyi ren del ke zés ér tel mé ben an nak
a jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyok hoz kö tött ség ke re tei kö -
zött kell ma rad nia. (ABH 1994, 724, 727.)

Az Al kot mány a köz ter hek hez való hoz zá já ru lás te kin -
te té ben a jog al ko tó val szem ben egyet len kö ve tel ményt fo -
gal maz meg, azt, hogy az adott fi ze té si kö te le zett ség fe lel -
jen meg az ala nyi kö te le zet tek jö ve del mi és va gyo ni vi szo -
nya i nak, azaz áll jon az zal arány ban. (1558/B/1991.
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 506–507.)

A köz te her és az an nak vi se lé sé re kö te le zet tek jö ve del -
mi és va gyo ni vi szo nyai kö zöt ti kap cso la tot vizs gál va az
Al kot mány bí ró ság azt is ki mond ta, hogy a köz ter hek hez
való hoz zá já ru lá si kö te le zett ség nek köz vet len össze füg -
gés ben kell áll nia, ará nyos nak kell len nie az ál lam pol gá -
rok (ala nyi kö te le zet tek) jö ve del mi és va gyo ni vi szo nya i -
val, hely ze té vel. (66/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992,
735, 737.; 544/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2000, 893,
898.)

Az Al kot mány bí ró ság a szö vet ke ze ti in gye nes ér ték pa -
pír adó zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás al kot má nyos sá gi
vizs gá la ta so rán a 3/1993. (II. 4.) AB ha tá ro zat in do ko lá -
sá ban rá mu ta tott arra is, hogy az ál lam pol gár ál tal tény le -
ge sen meg nem szer zett jö ve de lem nem ke zel he tõ adó kö -
te les jö ve de lem ként (ABH 1993, 41, 45.) A vizs gált eset -
ben az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/I.  §-a alap ján
az ala nyi kö te le zet tek jö ve del mi hely ze te (vi szo nya) és a
fi ze ten dõ köz te her kö zött fenn ál ló kap cso la tot vizs gál ta,
és ez alap ján mond ta ki azt, hogy amennyi ben a sze mé lyi
jö ve de lem adóz ta tás ban a jog al ko tó bi zo nyít ha tó mó don
olyan jö ve del met von adó kö te le zett ség alá, ame lyet az
adó alany tény le ge sen meg sem szer zett, ak kor át lé pi az Al -
kot mány 70/I.  §-ában fog lalt al kot má nyi kor lá tot.

Az ala nyi kö te le zett ál tal tény le ge sen meg nem szer zett
jö ve de lem ese té ben a köz te her (adó) és az ala nyi kö te le zett 
jö ve del mi hely ze te (vi szo nya) kö zött sem mi lyen kap cso lat 
nem mu tat ha tó ki, s ez el len té tes az Al kot mány
70/I.  §-ában fog lalt ará nyos köz te her vi se lés al kot má nyi
ren del ke zé sé vel.

Az Al kot mány bí ró ság – az in dít vá nyo zók ál tal is fel hí -
vott – 31/1998. (V. 25.) AB ha tá ro zat ban (a továb biak ban:
Abh.) már vizs gál ta azt a kér dést, hogy amennyi ben a tör -
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vényhozás a kész pénz fi ze tés ad mi niszt ra tív kor lá to zá sa
mel lett dönt, úgy az adó fel hasz nál ha tó-e a kor lá to zás gaz -
da sá gi kény szer rel való ér vény re jut ta tá sá ra olyan mó don,
hogy a kor lát át lé pé se ese tén az ala nyi kö te le zet tek (adó -
zók) szá má ra az adó fi ze té si kö te le zett ség jog hát rány ként,
„kvá zi szank ci ó ként” je lent ke zik.

Ha tá ro za ta in do ko lá sá ban az Al kot mány bí ró ság az
aláb bi ak ra mu ta tott rá: „a tör vényhozó ha ta lom dol ga – és
egy ben po li ti kai fe le lõs sé ge – meg ítél ni, hogy Ma gyar or -
szá gon egy fe lõl adot tak-e a fel té te lek a kész pénz fi ze tés ra -
di ká lis vissza szo rí tá sá hoz, ez nem okoz-e arány ta lan hát -
rányt a gaz da sá gi élet egyes sze rep lõi szá má ra, más fe lõl
hogy en nek ér de ké ben el en ged he tet len-e az ad mi niszt ra tív 
kor lá to zás, nem cél ra ve ze tõbb-e az anya gi ösz tön zés mind 
az ál lam, mind a pénz in té ze tek ré szé rõl. Ezt te hát – mint
gaz da ság po li ti kai mér le ge lés kö ré be tar to zó kér dést – az
Al kot mány bí ró ság nem vizs gál ta. (...) Noha az ál lam nak a
pi ac gaz da ság vi szo nyai kö zött is meg van az a joga, hogy
jog sza bá lyok se gít sé gé vel be avat koz zék a gaz da sá gi fo -
lya ma tok ba, ez irá nyú joga nem kor lát lan. Az sem mi kép -
pen sem tar to zik bele, hogy a pi ac gaz da ság tény le ges vi -
szo nya it fi gyel men kí vül hagy va, a rossz hi sze mû ség vé lel -
mé bõl ki in dul va, tet szé se sze rint sza bá lyoz za a gaz da sá gi
éle tet, te kin tet nél kül arra, hogy a kel lõ en át nem gon dolt
sza bá lyo zás ki ket és mi lyen mér ték ben sújt jog hát ránnyal.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint az adó jog in -
téz mé nyé nek ad mi niszt ra tív kor lá to zás meg sze gé sé hez
kap cso ló dó »kvá zi szank ci ó ként« való al kal ma zá sa a vizs -
gált há rom tör vény ben az adót olyan mér ték ben füg get le -
ní tet te az Al kot mány 70/I.  §-át ól, hogy a sé rel me zett ren -
del ke zé sek nin cse nek össz hang ban a jog al ko tói fel ha tal -
ma zás sal való vissza élés nek az alaptör vény 2.  § (1) be kez -
dé sé bõl le ve zet he tõ, a de mok ra ti kus jog ál la mok ban ál ta lá -
no san el fo ga dott ti lal má val; s va ló já ban a sé rel me zett ren -
del ke zé sek mind há rom adó nem ese té ben tény le ge sen meg
nem szer zett jö ve de lem adóz ta tá sát je len tik.

Ezért az Al kot mány bí ró ság a sé rel me zett tör vényi ren -
del ke zé se ket a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint meg -
sem mi sí tet te.” (ABH 1998, 240, 247, 249–250.)

5. Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/I.  §-ához
kap cso ló dó, fent idé zett ha tá ro za ta i ban meg fo gal ma zott
elvi té te le i re, va la mint az Abh.-ban fog lal tak ra is fi gye -
lem mel a je len ügy ben az Al kot mány 70/I.  §-ának sé rel mét 
ál lí tó in dít vá nyok hoz kap cso ló dó an az aláb bi a kat ál la pí -
tot ta meg.

Az Al kot mány 70/I.  §-a al kot má nyos fel ha tal ma zást
biz to sít a tör vény al ko tó nak arra, hogy az Al kot mány
70/I.  §-ában meg ha tá ro zott jog ala nyok (ala nyi kö te le zet -
tek) szá má ra a köz ter hek hez való ará nyos hoz zá já ru lás
biz to sí tá sa ér de ké ben új adó nem tör vényi úton tör té nõ be -
ve ze té sé vel adó fi ze té si kö te le zett sé get ír jon elõ.

Az új adó nem for má já ban meg je le nõ, az ala nyi kö te le -
zet tek ol da lán elõ írt adó fi ze té si kö te le zett ség nek az Al kot -
mány 70/I.  §-ában fog lalt egyet len al kot má nyi kor lát ja az,
hogy az új adó nem nem sza kad hat el az adó, mint jog in téz -

mény al kot má nyos funk ci ó já tól (köz ter hek hez való ará -
nyos hoz zá já ru lás), nem füg get le ned het az ala nyi kö te le -
zet tek va gyo ni és jö ve del mi vi szo nya i tól, hely ze té tõl.

Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy el bí rá lá sa so rán is te -
kin tet tel volt arra, hogy az Al kot mány 70/I.  §-a nem ha tá -
roz za meg a jö ve de lem, il let ve a va gyon al kot má nyi fo gal -
mát, eze ket a fo gal ma kat az egyes anya gi adó jog sza bá -
lyok ban a jog al ko tó ha tá roz za meg. Eb bõl kö vet ke zõ en az
Al kot mány bí ró ság nak az al kot má nyos sá gi vizs gá lat alá
vont konk rét adó jog sza bály ren del ke zé sei alap ján eset rõl
eset re, a sza bá lyo zás – így kü lö nö sen az adó tárgy – összes
sa já tos sá gá nak a figye lembe véte lével kell dön tést hoz nia
ab ban a kér dés ben, hogy a jog al ko tó az Al kot mány
70/I.  §-ában meg ha tá ro zott jö ve del mi és va gyo ni vi szo -
nyok hoz való kö tött ség ke re tei kö zött ma radt-e a sza bá -
lyo zás ki ala kí tá sa so rán.

Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben is meg erõ sí ti a ko -
ráb bi ha tá ro za ta i ban már ki fej tett azon ál lás pont ját, hogy a 
tör vényalkotó új adó nem tör vényi sza bá lyo zá sa so rán szé -
les kör ben mér le gel het ab ban a kér dés ben, hogy mi lyen
gaz da sá gi for rást vá laszt az adó alap já ul, il let ve, hogy mi -
ként ha tá roz za meg az adó ala pot.

Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor hang sú lyoz za, hogy
az Al kot mány 70/I.  §-ában fog lalt egyet len al kot má nyi
kor lát va la mennyi, a jog al ko tó ál tal sza bá lyo zott adó ese -
té ben fenn áll, füg get le nül at tól, hogy mi lyen tí pu sú adó ról
van szó, il let ve, hogy a konk rét anya gi adó jog sza bály mi -
lyen adó tár gyat adóz tat.

6. A há zi pénz tár adót a tör vényalkotó va gyo ni tí pu sú
kü lön adó ként sza bá lyoz ta, azaz adóz ta tan dó gaz da sá gi
for rás ként az ala nyi kö te le zet tek va gyo nát je löl te ki.

Eb bõl kö vet ke zõ en az Al kot mány bí ró ság nak a je len
ügy ben azt kel let vizs gál nia, hogy a há zi pénz tár adó – mint
va gyo ni tí pu sú kü lön adó – meg fe lel-e az Al kot mány
70/I.  §-ban fog lalt ará nyos köz te her vi se lés re vo nat ko zó
al kot má nyi kö te le zett ség nek, az új adó sza bá lyo zá sa so rán 
– a há zi pénz tár ren del te té sé re és a sza bá lyo zás összes sa já -
tos sá gá ra fi gye lem mel – a tör vényalkotó nem lép te-e át az
em lí tett al kot má nyi ren del ke zés ben meg ha tá ro zott al kot -
má nyi kor lá tot.

Az Al kot mány bí ró ság a há zi pénz tár ren del te té sé nek
vizs gá la ta so rán ab ból in dult ki, hogy az az adó meg fi ze té -
sé re kö te le zett tár sas vál lal ko zá sok gaz dál ko dá sá hoz (mû -
kö dé sé hez) szük sé ges kész pénz ren del ke zés re ál lá sát hi -
va tott biz to sí ta ni, to váb bá figye lembe vet te, hogy a há zi -
pénz tá ri pénz kész let a tár sas vál lal ko zás mér le gé ben an -
nak az esz kö zei kö zött ki mu ta tott olyan for gó esz köz,
amely hek ti ku san vál to zó össze gû, és kü lön fé le jog cí me -
ken be fi ze tett kész pénz bõl áll, és for rá sát te kint ve nem ho -
mo gén (a tár sas vál lal ko zás sa ját for rá sa in kí vül ide gen
for rá sok ból szár ma zó kész pénzt is tar tal maz hat).

Az Al kot mány bí ró ság azt is figye lembe vet te, hogy a
há zi pénz tá ri kész pénz ál lo mány ak tu á lis mér té két a tár sas
vál lal ko zá sok ál tal vég zett gaz da sá gi te vé keny ség jel le ge
is meg ha tá roz za, és a há zi pénz tár ban el he lye zett kész pénz
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nem fel hal mo zá si, ha nem a gaz da sá gi te vé keny ség so rán
és ah hoz kap cso ló dó an fel me rü lõ és kész pénz ben tel je sí -
ten dõ be vé te lek, il let ve ki adá sok tel je sít he tõ sé gét (a za -
var ta lan kész pénz for gal mat) biz to sí tó for gó esz köz.

Az Al kot mány bí ró ság a Hpt. sza bá lyo zá sát át te kint ve
meg ál la pí tot ta, hogy az új va gyo ni tí pu sú adó nem áll köz -
vet len össze füg gés ben az ala nyi kö te le zet tek (adó fi ze té -
sé re kö te le zett tár sas vál lal ko zá sok) jö ve del mi, il let ve va -
gyo ni vi szo nya i val (hely ze té vel), eb bõl kö vet ke zõ en az új
adó nem olyan mér ték ben el tá vo lo dott az adó jog in téz mé -
nyé nek az Al kot mány 70/I.  §-ában fog lalt al kot má nyos
alap ja i tól, hogy ez zel alkot mány elle nességet idé zett elõ.

A Hpt. be ve ze tõ ren del ke zé se i bõl és an nak mi nisz te ri
in do ko lá sá ból is ki tû nõ en a tör vényalkotó nem az adó al -
kot má nyos funk ci ó ját, en nek ér vé nye sü lé sét te kin tet te el -
sõd le ges jog al ko tói cél nak, ha nem rész ben egy ad mi niszt -
ra tív kor lá to zást (kész pénz for ga lom vissza szo rí tá sa), rész -
ben pe dig a há zi pénz tá ri kész pénz ál lo mány rendeltetés -
ellenes hasz ná la tá nak a meg elõ zé sét (vissza szo rí tá sát) kí -
ván ta el ér ni az adóz ta tás esz kö zé vel.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a fent em lí tett, 
és egyéb ként le gi tim nek te kint he tõ jog al ko tói cé lok el éré -
sé nek az adó jog in téz mé nye (az új adó nem be ve ze té se)
nem le het al kot má nyos esz kö ze; a há zi pénz tár adó „kvá zi
szank ci ó ként” nem le het az ad mi niszt ra tív kor lá to zás
meg sze gé sé nek az adó jo gi jog kö vet kez mé nye.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a há zi pénz tár -
adó a tár sas vál lal ko zá sok ál tal nem re a li zált, tény le ge sen
meg nem szer zett jö ve del met, il let ve va gyont von adó kö -
te le zett ség alá. Az adó alap meg ha tá ro zá sa so rán a tör -
vényalkotó adó kö te les va gyon nak te kin ti a tár sas vál lal ko -
zás át la gos napi kész pénz zá ró e gyen le gé nek a tör -
vényalkotó ál tal el is mert pénz kész let tel csök ken tett po zi -
tív össze gét.

Az adó ala pot ké pe zõ – a Hpt. 2.  § (3) be kez dé se sze rint
meg ál la pí tott – há zi pénz tá ri kész pénz ál lo mány azon ban
az Al kot mány 70/I.  §-a alap ján nem te kint he tõ az al kot má -
nyi ará nyos köz te her vi se lés alap ját ké pe zõ, a tár sas vál lal -
ko zá sok ál tal tény le ge sen meg szer zett jö ve de lem nek, il -
let ve va gyon nak.

A Hpt. alap ján há zi pénz tár adó fi ze té sé re kö te le zett tár -
sas vál lal ko zá sok há zi pénz tá ri kész pénz ál lo má nya, il let ve 
en nek bár mely idõ pont ban fenn ál ló ak tu á lis össze ge nem
áll köz vet len össze füg gés ben az em lí tett adó ala nyok tény -
le ges, és az al kot má nyos köz te her vi se lés alap já ul fek võ
jö ve del mi, il let ve va gyo ni vi szo nya i val, hely ze té vel.

Az adó alap meg ha tá ro zá sa so rán a tör vényalkotó fi -
gyel men kí vül hagy ta to váb bá azt a tényt, hogy az adó fi ze -
tés re kö te le zett tár sas vál lal ko zá sok kö zül szá mos vál lal -
ko zás te vé keny sé gé bõl (üz let me ne té bõl) ere dõ en
hosszabb tá von a Hpt.-ben el is mert pénz kész let nél na -
gyobb há zi pénz tá ri kész pénz ál lo mányt tart fenn úgy, hogy 
a há zi pénz tárt ren del te tés sze rû en, cél já nak (a fo lya ma tos
mû kö dés biz to sí tá sát szol gá ló kész pénz ál lo mány ren del -
ke zés re tar tá sa) meg fele lõen hasz nál ja. Az em lí tett vál lal -
ko zá sok ese té ben a há zi pénz tár adó al kot má nyos in dok

nél kül kor lá toz za azok vál lal ko zá si te vé keny sé gét, min -
den na pi üz let me ne tét és jog sze rû ma ga tar tás hoz kap csol
szá muk ra hát rá nyos adó jo gi jog kö vet kez ményt.

Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben is irány adó nak te -
kin ti az Abh. in do ko lá sá ban már ki fej tett azon ál lás pont -
ját, hogy a tör vényalkotó az adó jog in téz mé nyét ki zá ró lag
az Al kot mány 70/I.  §-ában meg ha tá ro zott al kot má nyi ren -
del te té sé nek meg fe le lõ cél ra hasz nál hat ja fel, az et tõl el té -
rõ jog al ko tói cé lo kat szol gá ló, az ad mi niszt ra tív tör vényi
kor lá to zás gaz da sá gi esz kö zök kel tör té nõ ki kény sze rí té sét 
„kvá zi szank ci ós” cél lal biz to sí tó adó az Al kot mány
70/I.  §-ába üt kö zik, s mint ilyen, alkot mány elle nes.

Az Al kot mány bí ró ság a vizs gált tör vényi sza bá lyo zás -
hoz kap cso ló dó an meg jegy zi, hogy a Hpt.-ben, il let ve an -
nak mi nisz te ri in do ko lá sá ban fog lalt jog al ko tói cé lok ter -
mé szet sze rû leg le het nek a tör vényhozó ál tal ki je lölt le gi -
tim cé lok, és al kot má nyo san az sem ki fo gá sol ha tó, ha a
tör vényalkotó – adó po li ti kai meg fon to lá so kat kö vet ve –
az adó esz kö zé vel kí ván ja be fo lyá sol ni az adó zók ma ga -
tar tá sát. E cé lok és meg fon to lá sok el éré sé hez azon ban a
tör vényalkotó ki zá ró lag olyan al kot má nyos esz kö zö ket
ve het igény be, ame lyek nem sér tik az ará nyos köz te her vi -
se lés al kot má nyi ren del ke zé sét.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az adó ki zá ró -
lag ad dig te kint he tõ ilyen al kot má nyos esz köz nek, amíg
az al kot má nyi ren del te té sé nek meg fe le lõ célt (ará nyos
köz te her vi se lés) szol gál ja, és az Al kot mány 70/I.  §-ában
fog lalt jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyok hoz kö tött ség ke re -
tei kö zött ma rad.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi to váb bá azt is, hogy
az adó igaz ga tá si el já rás el len õr zé si sza bá lyai le he tõ sé get
biz to sí ta nak a há zi pénz tá rat ren del te tés el le ne sen hasz ná ló
tár sas vál lal ko zá sok „ki szû ré sé re”, és a jog el le nes ma ga -
tar tá sok szank ci o ná lá sá ra. A kész pénz for ga lom vissza szo -
rí tá sá ra – amennyi ben az a je len le gi pi ac gaz da sá gi vi szo -
nyok kö zött in do kolt – az adón kí vül más gaz da sá gi és
pénz ügyi sza bá lyo zók (ösz tön zõk) is ren del ke zés re áll -
nak. (A jog al ko tó te hát a le gi tim jog al ko tói cé lok és adó -
po li ti kai meg fon to lá sok meg va ló sí tá sát szol gá ló esz kö zök 
meg vá lasz tá sá ban is szé les kör ben mér le gel het, ám ha az
adó esz kö zét vá laszt ja, ak kor kö te les az Al kot mány
70/I.  §-ban fog lalt al kot má nyi ke re te ken be lül sza bá lyoz -
ni, kö te les az eb ben fog lalt al kot má nyi kor lá tot be tar ta ni.)

Mind ezek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság meg ál -
la pí tot ta, hogy a Hpt. sza bá lyo zá sa el len té tes az Al kot -
mány 70/I.  §-ában fog lalt ará nyos köz te her vi se lés al kot -
má nyi ren del ke zé sé vel, ezért az Abtv. 42.  § (2) be kez dé se
ér tel mé ben a ki hir de tett, de ha tály ba még nem lé pett tör -
vény te kin te té ben ki mond ta, hogy az 2007. ja nu ár 1-jén
nem lép ha tály ba.

Te kin tet tel arra, hogy az Al kot mány bí ró ság a Hpt.
alkot mány elle nességét az Al kot mány 70/I.  §-a alap ján
meg ál la pí tot ta – ál lan dó gya kor la tá nak meg fe le lõ en – az
in dít vá nyok ban fel hí vott to váb bi al kot má nyi ren del ke zé -
sek kel fenn ál ló el len té tet már nem vizs gál ta. [61/1997.
(XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000.
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(V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.; 56/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 478, 482.; 35/2002.
(VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 199, 213.; 4/2004.
(II. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 66, 72.; 9/2005.
(III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 627, 636.]

A ha tá ro zat 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,

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

az alá írás ban aka dá lyo zott
dr. Har mat hy At ti la

al kot mány bí ró he lyett

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

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke, al kot mány bí ró

az alá írás ban aka dá lyo zott
dr. Ko vács Pé ter

al kot mány bí ró he lyett

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 684/B/2006.

Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a több ség ál tal el fo ga dott ha tá ro zat tal.
En nek oka el sõ sor ban az Al kot mány 70/I.  §-ának a több -
ség tõl el té rõ ér tel me zé se. A ha tá ro zat sze rint ugyan is
a  házipénztáradóról  szóló 2006. évi LX. tör vény (Htv.)
 sérti a köz te her vi se lés ará nyos sá gá nak az Al kot mány
70/I.  §-ában fog lalt al kot má nyos sza bá lyát. Sze rin tem vi -
szont az Al kot mány 70/I.  §-a más ként ér tel me zen dõ; en -
nek alap ján a Htv. nem alkot mány elle nes.

Az Al kot mány 70/I.  §-a sze rint „min den ter mé sze tes
sze mély, jogi sze mély és jogi sze mé lyi ség gel nem ren del -
ke zõ szer ve zet kö te les jö ve del mi és va gyo ni vi szo nya i nak
meg fele lõen a köz ter hek hez hoz zá já rul ni”. Az elsõ kér dés, 
amit en nek kap csán vizs gál ni kell, hogy mi a köz te her, és
mi mi nõ sül a köz te her vi se lé sé nek. Köz ter hek az ál lam ki -
adá sai, ame lyek a (tá gan ér tett) kö zös sé gi szol gál ta tá sok
fe de zé sé re szol gál nak; ezek mér té két az ál la mi költ ség ve -
tés ál la pít ja meg. A köz te her vi se lé se az ál la mi ki adá sok
egy adott idõ szak ra (a pénz ügyi évre) esõ össze gé nek a
jog ala nyok kö zöt ti fel osz tá sa, ame lyet az ál lam az adó kö -
te le zett ség fel té te le i nek és mér té ké nek meg ha tá ro zá sa út -
ján, az adótör vényekben ha tá roz meg. (Az ál lam egyéb -

ként ki adá sa it hi tel bõl is fe dez he ti – jö võ be li adó jö ve de -
lem ter hé re. Az ál lam hi tel bõl fe de zett ki adá sai te hát – az
adott pénz ügyi év ben – nem tar toz nak a „vi se len dõ köz ter -
hek” közé.) A köz te her vi se lés alap ve tõ jogi for má ja az
adó fi ze té si kö te le zett ség. Otto Ma y er klasszi kus definí -
ciója sze rint (De uts ches Ver wal tungs recht. 3. Auf la ge,
 Leipzig 1924. II. köt., 316.) az adó az ál lam nak nyúj tan dó
pénz be li szol gál ta tás, ame lyet a köz ha ta lom a neki „alá -
ren delt” ter mé sze tes és jogi sze mé lyek ré szé re szab ki az
ál la mi be vé te lek nö ve lé se ér de ké ben, ál ta lá no san sza bá -
lyok alap ján. E fo ga lom meg ha tá ro zás alap ján az adó fõbb
is mér vei a kö vet ke zõk: (1) el len szol gál ta tás nél kü li;
(2) pénz be li szol gál ta tás; (3) ter mé sze tes vagy jogi sze mé -
lye ket, to váb bá jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer -
ve ket egy aránt kö te lez; (4) az ál lam be vé te li for rá sa; va la -
mint (5) törvény ben meg ál la pí tott.

Amel lett, hogy a köz te her vi se lést szol gá ló kü lön le ges
kö te le zett sé gek al kot má nyos alap ját adja, az Al kot mány
70/I.  §-a az adó igaz sá gos ság el vét is tar tal maz za. Még
meg fo gal ma zá sá ban is ha son lít Adam Smith elsõ adó zá si
el vé hez [An In qu i ry into the Na tu re and Ca u ses of the
 Wealth of Na ti ons, V. ii. b (Ox ford, 1976. II. köt., 825.)],
amely sze rint: „Min den ál lam alatt va lói amennyi re csak
le het sé ges ké pes sé ge ik ará nyá ban já rul ja nak hoz zá a kor -
mány zat költ sé ge i hez; va gyis az ál lam vé del me alatt szer -
zett jö ve del mük ará nyá ban. [...] Ezen elv meg tar tá sá ban
vagy el ha nya go lá sá ban áll, amit az adó zás egyen lõ sé gé -
nek vagy egyen lõt len sé gé nek ne ve zünk.” Az adó igaz sá -
gos ság azt kí ván ja meg, hogy az adó ala nyok ter he lé se
egyen lõ le gyen, va gyis az adó fi ze tés sel az adó ala nyok
azo nos mér té kû ál do za tot hoz za nak. Az adó igaz sá gos sá -
got az adó rend szer egé szé nek kell meg va ló sí ta nia. Ezért
az egyes adó ne mek (vagy adó sza bá lyok) al kot má nyos sá -
gá nak vizs gá la ta kor a 70/I.  § alap ján min dig figye lembe
kell ven ni az adó rend szer ben el fog lalt he lyét, eset leg sze -
re pét is.

A több sé gi vé le mény sze rint az Al kot mány 70/I.  §-ából
le ve zet he tõ, hogy az adó fi ze tés re kö te le zett jö ve del mi és
va gyo ni vi szo nyai, va la mint a meg fi ze ten dõ adó kö zött
köz vet len kap cso lat nak kell fenn áll nia. Sze rin tem ilyen
köz vet len kap cso la tot az Al kot mány nem kí ván, an nál ke -
vés bé, mert ez a kö ve tel mény szi go rú an véve csak az
egye nes adók ese tén ér vé nye sül het. A 70/I.  § sok kal in -
kább az Al kot má nyon ala pu ló adó kö te le zett ség spe ci á lis
kor lát ja ként ér tel me zen dõ, amely azt kö ve te li meg, hogy
az adó kö te le zett ség a gaz da sá gi adó alany fi ze té si és te her -
vi se lé si ké pes sé ge i hez iga zod jék, azaz ne le gyen szá má ra
arány ta la nul sú lyos gaz da sá gi te her. En nek meg íté lé se
nyil ván szá mos té nye zõn mú lik. Az Al kot mány a „jö ve -
del mi és va gyo ni vi szo nya i nak meg fe le lés” mér cé jét tar -
tal maz za, ami bõl kö vet ke zik, hogy az adó ter he lés el osz tá -
sá ban a tör vényhozónak az adó ala nyok gaz da sá gi ál do zat -
vál la lá sá nak egyen lõ sé gét kell el ér nie, ami nyil ván nem
azo nos az adó kö te le zett ség mér té ké nek egyen lõ sé gé vel.
Ez kü lö nö sen igaz az egye nes adók ese té ben, ahol az adó
tár gya az adó alany meg szer zett jö ve del me vagy meg lé võ
va gyo na. Ne he zeb ben mond ha tó meg, mi mi nõ sül a gaz -
da sá gi te her vi se lõ ké pes ség szem pont já ból „meg fe le lõ -
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nek” a köz ve tett adók (pl. áfa, fo gyasz tá si adók, vá mok
stb.) ese té ben, ahol az adó gaz da sá gi ala nya és az adó meg -
fi ze té sé re kö te le zett nem azo nos. Eb ben az eset ben az adót 
az ér té ke sí tõ sze di ugyan be, de tény le ge sen a vég sõ fel -
hasz ná ló, a fo gyasz tó, a vá sár ló fi ze ti meg. Eb bõl kö vet ke -
zik, hogy a köz ve tett adó meg fi ze té sét a kö te le zett el tud ja
ke rül ni az ál tal, hogy az adó fi ze té si kö te le zett sé get ke let -
kez te tõ ügy le tet (ti pi ku san szer zõ dést) nem köti meg. A
köz ve tett adók ese té ben az adó gaz da sá gi ala nya soha nem 
kö te les az adó fi ze té si kö te le zett sé get ke let kez te tõ tény ál -
lás meg va ló sí tá sá ra, az adó te her vi se lé se így dön té se ered -
mé nye ként fog ha tó fel. A köz vet len adók ese tén az ará -
nyos ság vizs gá la tá nál a leg fõbb prob lé mát az okoz za,
hogy az Al kot mány 70/I.  §-a a köz ter hek hez való hoz zá já -
ru lás, va gyis az adó – il let ve más vele egyen ér té kû járu -
lék – és a jö ve del mi, va gyo ni vi szo nyok ará nyos sá gát kö -
ve te li meg. Az ará nyos ság eb ben az eset ben, mint fen tebb
ki fej tet tem, az adó alany te her vi se lõ ké pes sé gét je len ti. Az
elõb bi vel függ össze az adó ará nyos sá gá nak kér dé se. Ez az 
adó tár gya és az adó mér té ke kö zöt ti vi szonyt fe je zi ki. A
köz ve tett adók ese té ben ez pusz tán annyit je lent, hogy az
adó mér té ke ál ta lá no san ke rül jön meg ál la pí tás ra, mert az
adót köz vet le nül meg fi ze tõ alany maga dönt ar ról – mi vel
az adó az ügy le ti el len ér ték ré sze –, hogy az meg fe lel-e a
va gyo ni és jö ve del mi vi szo nya i nak, va gyis meg tud ja-e azt 
fi zet ni.

A mo dern ál la mok adó rend sze re, mint köz tu dott, az ál -
la mi be vé te lek biz to sí tá sa mel lett szá mos gaz da ság po li ti -
kai és tár sa dal mi célt is szol gál. Az adó po li ti ka az egyes ál -
la mok gaz da ság- és tár sa da lom po li ti ká já nak egyik leg fon -
to sabb esz kö ze. Az Al kot mány bí ró ság mind ed dig, az Al -
kot mány gaz da ság po li ti kai sem le ges sé gét el fo gad va, kö -
vet ke ze te sen el is mer te a tör vényhozó ha ta lom sza bad sá -
gát a gaz da ság po li ti ka ala kí tá sá ban. Az adó po li ti ka a gaz -
da sá gi sze rep lõk ma ga tar tá sá nak sza bá lyo zá sa, be fo lyá so -
lá sa az adó fi ze té si kö te le zett ség fel té te le i nek és mér té ké -
nek meg ha tá ro zá sá val. Az ilyen adó faj ták az ál la mi be vé -
tel biz to sí tá sa mel lett adó alany (nem fel tét le nül csak) gaz -
da sá gi ma ga tar tá sát kí ván ják mó do sí ta ni. Az ál lam a sza -
bá lyo zó adó út ján be fo lyá sol ni kí ván va la mi lyen gaz da sá -
gi ma ga tar tást az zal, hogy az adó gaz da sá gi ala nyát az
adó ter he lés csök ken té sé vel vagy nö ve lé sé vel (vagy fel té -
te lei és mér té ke meg ha tá ro zá sá val) az ál lam ál tal kí vá na -
tos nak tar tott ma ga tar tás ra ösz tön zi, a nem kí vá na tos tól
pe dig vissza tar ta ni tö rek szik. Az ilyen adó a jo gi lag meg -
en ge dett ma ga tar tá sok kö zül egye se ket költ sé ge seb bé,
má so kat ke vés bé költ sé ges sé tesz, ami – a tör vényhozó el -
gon do lá sa sze rint – mó do sít ja az adó ala nyok gaz da sá gi vi -
sel ke dé sét; a cél el éré se azon ban az adó ala nyok dön té sé tõl 
függ. A re gu lat ív adó sa já tos sá ga ugyan is, hogy más adók -
tól el té rõ en – ahol az adó meg fi ze té sé re kö te le zett alany -
nak nincs le he tõ sé ge az adó fi ze té si kö te le zett ség tör -
vényes el ke rü lé sé re – a jog al ko tó vá lasz tást kí nál az adó
gaz da sá gi ala nya szá má ra, az ál lam ál tal nem kí vá na tos -
nak tar tott ma ga tar tás tól való tar tóz ko dás és az adó fi ze té si
kö te le zett ség el ke rü lé se vagy csök ke né se kö zött. A sza bá -
lyo zó adók a tör vényhozó ál tal elõ se gí te ni kí vánt az ösz -
tön zött ma ga tar tás szem pont já ból ked vez mény nek, az el -
ke rü len dõ nek tar tott ma ga tar tás szem pont já ból vi szont

több let adó ter he lés nek te kint he tõk. A sza bá lyo zó adók vá -
lasz tá si le he tõ sé get kí nál nak, az adó ter het egy ál ta lán nem,
ille tõ leg ki sebb mér ték ben vi se lõ ma ga tar tás, és a na gyobb 
adó te her rel járó ma ga tar tás – pl. a do hány zás vagy a nem
do hány zás – kö zött. Eb bõl kö vet ke zik, hogy a sza bá lyo zó
adók na gyon ne he zen le het nek az Al kot mány 70/I.  §-a
alap ján az adó kö te le zett je szem pont já ból alkot mány elle -
nesek, mi vel ha cél ju kat el érik nem (vagy ki sebb mér ték -
ben) ke let ke zik adó kö te le zett ség, ami ért is ilyen kor az
adó alany arány ta lan meg ter he lé se fo gal mi lag ki zárt.

A há zi pénz tár adó is a sza bá lyo zó adók cso port já ba tar -
to zik. A tör vény cél ja pre am bu lu ma sze rint a kész pénz for -
ga lom vissza szo rí tá sa. E sza bá lyo zá si cél el éré sét szol gál -
ja a tör vény ben meg ha tá ro zott nál ma ga sabb össze gû há zi -
pénz tá ri kész pénz kész let után fi ze ten dõ adó, amely a tár -
sas vál lal ko zá sok szá má ra több lett er het je lent. A jog al ko -
tó en nek az új adó nak a be ve ze té sét az zal in do kol ta, hogy
a vál lal ko zá sok sa ját át la gos napi kész pénz for gal mát je -
len tõ sen és hosszú idõn ke resz tül meg ha la dó há zi pénz tár
léte, már nem a vál lal ko zás mû kö dé sé hez szük sé ges kész -
pénz ál lo mány nak te kin ten dõ, ha nem sok kal in kább a vál -
lal ko zás sa ját va gyo ná nak, sõt leg több eset ben sze mé lyes
cél ra fel hasz nált jö ve de lem nek. An nak el dön té se, il let ve
meg íté lé se, hogy ez a sza bá lyo zás ha té kony esz köz-e a kí -
vánt cél el éré sé hez, a jog al ko tó kom pe ten ci á já ba tar to zik.
Al kot mány jo gi szem pont ból ki zá ró lag azt le het ér té kel ni,
hogy a tör vényhozó cél ja meg va ló sí tá sá ra a vá lasz tott esz -
köz al kal mas-e. Erre a kér dés re igen lõ vá lasz ad ha tó, mi -
vel a há zi pénz tár adó költ sé ge seb bé te szi a kész pénz for gal -
mat, mint a pénz- és el szá mo lás for ga lom, va la mint a pénz -
fel dol go zás sza bá lya i ról  szóló 9/2001. (MK 147.) MNB
ren del ke zés 13.  §-ában meg ha tá ro zott, bel föl di for ga lom -
ban al kal maz ha tó egyéb fi ze té si mó do kat, va gyis a bank -
szám lák kö zöt ti fi ze té sek, vagy a kész pénz-he lyet te sí tõ fi -
ze té si esz kö zök al kal ma zá sát. Ez a tény pe dig egyértel -
mûen bi zo nyos fi ze té si esz kö zök al kal ma zá sá ra ösz tön zi a 
pénz tu laj do no so kat. A sza bá lyo zás nem tilt ja a kész pénz -
zel tör té nõ fi ze tést, de a ve le já ró ma ga sabb adó költ sé gek
ré vén a tör vényhozó sze rint kí vá na tos nak ítélt ma ga tar tás -
ra, va gyis a kész pénz fi ze tés el ke rü lé sé re ösz tö nöz. A kész -
pénz fi ze tés vissza szo rí tá sa ugyan ak kor adó igaz ga tá si cél -
ként is el fo gad ha tó, mi vel a kész pénz zel bo nyo lí tott tranz -
ak ci ók el len õriz he tet len sé gük  miatt az adó el ke rü lõ ár -
nyék gaz da ság (más szó val „fe ke te gaz da ság”) szá má ra
ked ve zõ le he tõ sé get kí nál nak.

Be fe je zé sül ér de mes meg em lí te ni, hogy az adótör -
vények al kot má nyos sá gá nak nem egyet len al kot má nyos
mér cé je az Al kot mány 70/I.  §-a. Az adótör vények (mint
min den tör vény) el len té te sek le het nek az Al kot mány bár -
mely más, nem az adó zás ról, il let ve a köz te her vi se lés rõl
 szóló ren del ke zé sé vel is, olyannyi ra, hogy az Al kot mány -
bí ró ság ed di gi gya kor la tá ban leg több ször – egy ese tet ki -
vé ve – nem a 70/I.  § alap ján ta lál ta alkot mány elle nesnek
az egyes adó jo gi sza bá lyo kat. Egy adótör vény le het al kot -
má nyos a 70/I.  § alap ján, de alkotmány elle nes az Al kot -
mány más nor má i ba üt kö zés  miatt. Az adó jo gi tör vények
tar tal ma alap ján leg több ször az Al kot mány 70/A. § (1) be -
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kez dé se, a jog ál la mi kla u zu la [2.  § (1) be kez dés] és a tu laj -
don jog vé del me (13.  §) le het egyes adótör vények alkot -
mány elle nességének alap ja. A több sé gi ha tá ro zat ban kö -
ve tett 31/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro zat ban fog lalt meg sem -
mi sí tés is meg gyõ zõb ben in do kol ha tó lett vol na a 70/A.  §
(1) be kez dé sé vel, mint a 70/I.  § alap ján.

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

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

A ha tá ro zat nak sem a ren del ke zõ ré szé vel, sem az in do -
ko lá sá val nem ér tek egyet.

1. A ha tá ro zat egy részt arra ala pít ja a há zi pénz tár adó -
ról  szóló 2006. évi LX. tör vény (a továb biak ban: Hpt.)
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát, hogy a tör -
vényhozó nem az Al kot mány 70/I.  §-ában meg ha tá ro zott
al kot má nyi ren del te té sé nek meg fe le lõ cél ra, ha nem ad mi -
niszt ra tív tör vényi kor lá to zás ki kény sze rí té sé re „kvá zi
szank ci ó ként” sza bá lyoz ta a há zi pénz tár adót.

Ezen ér ve lés meg ala po zá sa ként pre ce dens ként a
31/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro zat (a továb biak ban: Abh.)
meg ál la pí tá sa i ból in dult ki.

Ál lás pon tom sze rint eb ben az ügy ben az Abh.-t nem le -
het pre ce dens nek te kin te ni. Az Al kot mány bí ró ság nak ab -
ban az ügy ben egé szen más jel le gû sza bá lyo zás al kot má -
nyos sá gá ról kel lett dön te nie. Az Abh.-ban el bí rált sza bá -
lyo zás az adó zót egyéb ként az adó jog sza bá lyok alap ján
ala nyi jog ként meg il le tõ költ sé gek el szá mo lá sá nak le he tõ -
sé gé bõl, ille tõ leg az Áfa le vo ná sá nak le he tõ sé gé bõl zár ta
ki ak kor, ha a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ér ték ha tár fe -
lett kész pénz zel fi ze tett. Azaz a kész pénz fi ze tés té nyé hez
fûz tek adó jo gi kö vet kez mé nye ket. Az Abh. egy ér tel mû en
úgy veti fel az al kot má nyos sá gi prob lé mát, hogy amennyi -
ben a tör vényhozás a kész pénz fi ze tés ad mi niszt ra tív kor -
lá to zá sa mel lett dönt, adó jo gi jog kö vet kez mé nyek „kvá zi
szank ci ó ként” al kal maz ha tók-e erre a cél ra. A vi ta tott sza -
bá lyok ér tel me zé se alap ján arra a kö vet kez te tés re jut,
hogy azok „jog el le nes ség nél kül, „kvá zi szank ci ó ként”
olyan ala nyi jo gá tól foszt ják meg az adó alanyt, amely
egyéb ként a szó ban for gó adó nem jogi ter mé sze té bõl
szük ség kép pen fo lyó jog ként meg il let né.” Ezt a sza bá lyo -
zást mi nõ sí tet te alkot mány elle nesnek.

A Hpt.-ben fog lalt sza bá lyo zás alap ja i ban tér el az
Abh.-ban el bí rált sza bá lyo zás tól, nem a kész pénz fi ze tés
té nye az adó jo gi sza bá lyo zás alap ja, és nem már meg lé võ
adó jo gi sza bá lyo zás ál tal biz to sí tott ala nyi jo go sult sá go -
kat von meg a jogi sza bá lyo zás, ha nem egy ön ál ló adó ne -
met sta tu ál, a vál lal ko zás va gyo ná nak egy ele mé re, a há zi -
pénz tár ban levõ kész pénz re ál la pít meg adó fi ze té si kö te le -
zett sé get.

Ál lás pon tom sze rint a há zi pénz tár adó nem te kint he tõ
„kvá zi szank ció”-nak. A há zi pénz tár adó, mint min den
köz te her alap ve tõ en köz ki adá sok fe de zé sé re, ál la mi be vé -

te li cé lo kat szol gál, ugyan ak kor olyan adó nem, ame lyet
gaz da ság po li ti kai cé lok ra, az adó zói ma ga tar tás be fo lyá -
so lá sá ra is fel hasz nál az ál lam. Az adó jo gi sza bá lyo zás
nem klasszi kus ha tó sá gi esz kö zök kel – ha tó sá gi ti lal mak -
kal, gaz da sá gi ma ga tar tá sok jog el le nes sé nyil vá ní tá sá val
és szank ci o ná lá sá val – kí ván ja el ér ni a nem kí vá na tos adó -
zói ma ga tar tás vissza szo rí tá sát, ha nem vá lasz tást en ged a
vál lal ko zó nak. A vál lal ko zó gaz da sá gi ér de ke i nek mér le -
ge lé se alap ján vá laszt hat: a tör vény ben meg ha tá ro zott
mér ték re csök ken ti a há zi pénz tár ban tar tott kész pénz
össze gét, vagy vál lal ja a több let után az adó meg fi ze té sét.
Amennyi ben a vál lal ko zó gaz da sá gi ér de ke it mér le gel ve
nem az ál lam ál tal kí vá na tos nak tar tott ma ga tar tást vá -
laszt ja, azt nyil ván va ló an azért te szi, mert szá má ra gaz da -
sá gi lag hasz nos, s az ál lam az adón ke resz tül ré sze se dik a
vál lal ko zó szá má ra egyé ni hasz not haj tó gaz da sá gi tö rek -
vés ered mé nyé bõl. Az adó te hát eb ben az eset ben nem
szank ci ó ként funk ci o nál. El len ke zõ leg, ép pen ar ról van
szó, hogy – jog sza bá lyi ti la lom és szank ció al kal ma zá sa
he lyett – az adó zók gaz da sá gi ma ga tar tá sát gaz da sá gi esz -
köz zel be fo lyá sol ja az ál lam. A mo dern ál lam a gaz dál ko -
dó szer ve ze tek gaz da sá gi ma ga tar tá sá nak be fo lyá so lá sá -
ban gyak ran al kal maz za – a gaz da sá gi dön té sek be fo lyá so -
lá sá ra a klasszi kus ha tó sá gi esz kö zök nél al kal ma sabb és a
gaz dál ko dó szer vek gaz da sá gi dön té si le he tõ sé ge it ke vés -
bé kor lá to zó – adó jo gi esz kö zök kel való igaz ga tást. [A né -
met jog ban az adók egyik faj tá ja ként kü lön böz te tik meg
eze ket az adó kat (Len kungs te u er). Al kot mány jo gi meg kö -
ze lí té sé re lásd Jo sef In sen see und Paul Kirch hof: Hand -
buch des Sta at sechts 88.  § Paul Kirch hof: Sta at li che Ein -
nah men 53–62 pon tok 111–116. ol dal.]

2. A Hpt. alkot mány elle nessége meg ál la pí tá sá nak má -
sik in do ka, hogy – mi vel a tár sas vál lal ko zá sok ál tal nem
re a li zált, tény le ge sen meg nem szer zett jö ve del met, ille tõ -
leg va gyont von adó kö te le zett ség alá – a há zi pénz tár adó
nem áll köz vet len össze füg gés ben az adó fi ze tés re kö te le -
zet tek jö ve del mi és va gyo ni vi szo nya i val, eb bõl kö vet ke -
zõ en el tá vo lo dott az adó jog in téz mé nyé nek az Al kot mány
70/I.  §-ában fog lalt al kot má nyos alap ja i tól.

Az Al kot mány bí ró ság 16 éves adó jo gi gya kor la tá nak
elvi ki in du ló pont ja az volt, hogy a költ ség ve tés be vé te li
for rá sa i nak meg ha tá ro zá sa az al kot má nyos ál lam ban az
Or szág gyû lés ha tás kö re, s a gaz da ság po li ti ka ala kí tá sá ért
a Kor mányt ter he li a fe le lõs ség.

Az Al kot mány 70/I.  §-ának al kot mány bí ró sá gi ér tel me -
zé se kö vet ke ze te sen az Al kot mány gaz da ság po li ti kai sem -
le ges sé gén nyu go dott. Az Al kot mány 70/I.  §-ának az
 Alkotmány gaz da ság po li ti kai sem le ges sé gén nyug vó ér -
tel me zé se alap ján az Al kot mány bí ró ság fo lya ma to san
hang sú lyoz ta, hogy a tör vényhozónak az adó jo gi sza bá -
lyo zás ban a 70/I.  § alap ján rend kí vül szé les az al kot má -
nyos moz gás te re. Ha tá ro za ta i ban az Al kot mány bí ró ság ki -
fej tet te, hogy az adó jo gi sza bá lyo zás ban meg nyil vá nu ló
jog al ko tói mér le ge lés meg íté lé sé re a gaz da ság po li ti ka i lag
sem le ges Al kot mány csak kor lá to zott mér ték ben ad le he -
tõ sé get. A gaz da ság po li ti ka meg ha tá ro zá sa, ezen be lül
egyes te vé keny sé gek tá mo ga tá sa, be fek te té sek ösz tön zé se 
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vagy ép pen hát tér be szo rí tá sa ön ma gá ban nem al kot má -
nyos sá gi kér dés. Al kot má nyos sá gi kér dés sé az ak kor vá -
lik, ha a gaz da ság po li ti ka konk rét jog sza bá lyi meg va ló sí -
tá sa al kot má nyos jo got sér tõ, vagy diszk ri mi na tív mó don
tör té nik. [620/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 542.;
59/1995. (X. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 300.;
963/B/1993. AB ha tá ro zat, ABH 1996, 440.; 26/2004.
(VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 398, 429.]

Ez az ál lás pont je le nik meg a ter ve zet in do ko lá sá ban
ala pul vett Abh.-ban is: „az adó el sõd le ges ren del te té se,
hogy az adó fi ze tés ré vén a ter mé sze tes és jogi sze mé lyek
az Al kot mány 70/I.  §-a sze rint jö ve del mi és va gyo ni vi szo -
nya ik nak meg fele lõen hoz zá já rul ja nak a köz ter hek hez,
azaz meg te remt sék a pénz ügyi fe de ze tet az ál la mi szer vek
fenn tar tá sá hoz, ille tõ leg – az ál la mi új ra el osz tás ré vén – a
kü lön bö zõ köz ér de kû fel ada tok el lá tá sá hoz. Emel lett
azon ban az adó – bár má sod la go san, de egy ál ta lán nem el -
ha nya gol ha tó an – az ál la mi gaz da ság po li ti ká nak is fon tos
esz kö ze, amely nek se gít sé gé vel a tör vény al ko tó di rekt
vagy in di rekt mó don ori en tál ni tud ja a gaz da sá gi élet sze -
rep lõ it az ál tal, hogy bi zo nyos dol go kat vagy te vé keny sé gi
faj tá kat adó kö te le zett ség alá von, ille tõ leg nem von, to -
váb bá adó ked vez mény ben ré sze sít vagy nem ré sze sít.
E te kin tet ben a tör vényalkotó, al kot má nyos moz gás te re’
rend kí vül szé les.” [31/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro zat, ABH
1998, 240, 246.]

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta kö vet ke ze tes volt ab -
ban is, hogy az Al kot mány 70/I.  §-ából nem kö vet ke zik,
hogy a köz te her vi se lé si kö te le zett ség alap ja csak va la mi -
lyen jö ve de lem vagy va gyon le het. Több ha tá ro za tá ban ki -
fej tett ál lás pont ja sze rint az Al kot mány e ren del ke zé se
nem azt ha tá roz za meg, hogy a jö ve del met és a va gyont
kell, il let ve le het köz te her vi se lé si kö te le zett ség alap já vá
ten ni, ha nem azt írja elõ, hogy a köz ter hek vi se lé sé nek a
jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyok hoz iga zo dó an, ará nyo san 
kell meg tör tén nie. [448/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 
724, 726.; 44/1997. (IX. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
304.; 1103/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 916, 918.;
1/2005. (II. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 31, 52.]

A köz te her vi se lé si kö te le zett ség for rá sá nak meg ha tá ro -
zá sá val kap cso la to san az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze te -
sen úgy fog lalt ál lást, hogy mi vel az Al kot mány 70/I.  §-a
nem ren del ke zik ar ról, hogy az ál lam mi lyen jog cí men ír -
hat elõ fi ze té si kö te le zett sé get, ezért a tör vényalkotó nagy
sza bad ság gal ren del ke zik a te kin tet ben, hogy a köz te her -
vi se lé si kö te le zett ség ki in du ló pont ja ként mi lyen gaz da sá -
gi for rást vá laszt és en nek alap ján mit je löl ki a köz te her
tár gyá nak. [61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
280, 281.; 666/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 735,
737.; 821/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 481, 487.;
620/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 539, 540–541.;
574/B/1996. AB ha tá ro zat, ABH 1996, 628, 629.;
44/1997. (IX. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 304,
306–307.; 522/D/1992. AB ha tá ro zat, ABH 2001, 755,
758.; 1106/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 2003, 1018,
1021.]

Az Al kot mány bí ró ság szin te min den adó jo gi ha tá ro za -
tá ban rá mu ta tott arra, hogy az Al kot mány 70/I.  §-a alap ján
az adó nak a kö te le zett jö ve del mi és va gyo ni vi szo nya i nak
kell meg fe lel nie, az zal arány ban kell áll nia. A 70/I.  § e
tény ál lá si ele me alap ján a köz te her for rá sá nak meg vá lasz -
tá sa te kin te té ben a kö te le zett adó fi ze té si ké pes sé ge volt az
al kot mány bí ró sá gi meg íté lés alap ja. Eb bõl ki in dul va nem
te kin tet te alkot mány elle nesnek azt a sza bá lyo zást, amely a 
kö te le zett tu laj do ná ból ki ke rült va gyon tárgy után is elõ ír ta 
a köz te her meg fi ze té sé nek kö te le zett sé gét (73/B/1996.
AB ha tá ro zat, ABH 1996, 608, 609.; 777/B/1997. AB ha -
tá ro zat, ABH 1998, 749, 751.; 662/B/1996. AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 880, 885.), és eb bõl ki in dul va ítél te meg úgy,
hogy az Al kot mány e ren del ke zé sé bõl nem kö vet ke zik az,
hogy adó fi ze té si kö te le zett sé get a jö ve de lem adók szem -
pont já ból vesz te sé ges nek te kin ten dõ vál lal ko zók nak elõ -
ír ni nem le het. (122/B/1996. AB ha tá ro zat, ABH 2002,
737, 746.; 56/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2001, 1504,
1510; 630/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 798, 801.;
682/B/2002. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 1089, 1091–1092.)

Az Al kot mány bí ró ság a gaz da sá gi for rás, az adó tárgy
meg vá lasz tá sa te kin te té ben ed dig egyet len kö ve tel ményt
ál lí tott, még pe dig azt, hogy a köz te her vi se lést elõ író al kot -
má nyos sza bály ér tel mé ben an nak a jö ve del mi és va gyo ni
vi szo nyok hoz kö tött ség ke re tei kö zött kell ma rad nia. A ki -
vá lasz tott gaz da sá gi for rás nak össze füg gés ben kell áll nia a 
jö ve de lem mel, ille tõ leg va gyon nal. (66/B/1992. AB ha tá -
ro zat, ABH 1992, 735, 737.; 448/B/1994. AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 724, 727.; 357/B/1999. AB ha tá ro zat, ABH
2001, 1321, 1326.; 905/B/2000. AB ha tá ro zat, ABH 2003, 
1633, 1637.; 952/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2003, 1445, 
1453.) Ilyen össze füg gés hi á nyá ban ál la pí tott meg alkot -
mány elle nességet az Al kot mány bí ró ság ak kor, ami kor a
tör vényhozó az egész ség ügyi hoz zá já ru lás fi ze té si kö te le -
zett sé gét, mint adó jel le gû fi ze té si kö te le zett sé get a sze -
mé lyi iga zol vánnyal való ren del ke zés té nyé hez, ille tõ leg
ah hoz kö töt te, hogy jog sza bály sze rint az zal ren del kez ni
kell. A fi ze té si kö te le zett sé get olyan fel té tel alap ján írta
elõ, amely nek a jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyok nak való
meg fe le lés szem pont já ból nincs re le van ci á ja. [37/1997.
(VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 234, 242.] Ugyan eb -
ben a ha tá ro za tá ban ugyan ak kor nem mi nõ sí tet te alkot -
mány elle nesnek az egész ség ügyi hoz zá já ru lás nak azt a
sza bá lyo zá sát, amely a köz te her alap já ul szol gá ló for rás -
ként ön ma gá ban a vál lal ko zás té nyét, a fog lal koz ta tást,
mint „po ten ci á lis gaz da sá gi for rást”, jogi stá tust ha tá roz ta
meg. (ABH 1997, 234, 242–243.; meg erõ sí tet te a
60/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2001, 976, 979.;
952/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2003, 1445, 1454.)

Az Al kot mány bí ró ság a tény le ge sen meg nem szer zett
jö ve de lem re hi vat ko zás sal az Al kot mány 70/I.  §-a alap ján
jö ve de lem adó tí pu sú adók ese té ben ál la pí tot ta meg egyes
adó jo gi ren del ke zé sek alkot mány elle nességét. [3/1993.
(II. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 41, 45.; 57/1995.
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(IX. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 284, 286.; 5/1997.
(II. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 55, 62.; 31/1998.
(VI. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 240, 249–250.]

A 448/B/1994. AB ha tá ro za tá ban ugyan ak kor az Al kot -
mány bí ró ság nem mi nõ sí tet te alkot mány elle nesnek azt a
sza bá lyo zást, amely adó ala pot nö ve lõ té nye zõ ként ki adás,
ka mat fi ze té si kö te le zett ség figye lembevételét írta elõ.
E ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ kép pen
ér velt: „A jog al ko tó eb ben az eset ben az adó ala nyok ál tal
al kal ma zott meg ol dást olyan gaz da sá gi elõny nek lát ta,
mellyel kap cso lat ban az ál lam – adó be vé te le i nek vé del me
cél já ból – adó kö te le zett sé get lé te sí tett. A lé te sí tett adó kö -
te le zett ség mér té ké nek meg ha tá ro zá sa so rán a jog al ko tó
az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint meg tar tot ta az
Al kot mány ren del ke zé se it, az adó mér té ke sem nyil ván va -
ló an túl zott nak, sem arány ta lan nak nem te kint he tõ, mint -
hogy a sa ját tõke négy sze re sét meg ha la dó köl csön ka ma tá -
ról van szó. Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor rá mu tat
arra, hogy a jog al ko tás sza bad sá ga az adó fi ze tés ki in du ló -
pont ja ként szol gá ló gaz da sá gi for rás ki vá lasz tá sá ra és az
adó tárgy nak en nek alap ján tör té nõ meg ha tá ro zá sá ra nem
kor lát lan és a jö ve del mi, va la mint va gyo ni vi szo nyok
alap ján tör té nõ köz te her vi se lést elõ író al kot má nyos sza -
bály ér tel mé ben ki adás nak, ki fi ze tett ka mat nak az adóz ta -
tá sa ál ta lá no san nem el fo gad ha tó meg ol dás. Az Al kot -
mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint azon ban a je len ügy tár -
gyá vá tett ren del ke zés meg ma rad az ará nyos ság és a jö ve -
del mi, va gyo ni vi szo nyok hoz kö tött ség ke re tei kö zött és
arány ta lan nak azért sem te kint he tõ, mert vele szem ben ép -
pen az adó kö te le zett ség aló li ki bú vás le he tõ sé ge áll.”
(ABH 1994, 724, 726.)

A Hpt. a tár sas vál lal ko zá sok va gyo ná nak egy ré szét, a
há zi pénz tár ban lévõ kész pénz nek az el is mert pénz kész le -
tet meg ha la dó ré szét von ja adó fi ze té si kö te le zett ség alá,
amely for rá sá tól füg get le nül a vál lal ko zás ren del ke zé se
alatt áll, a vál lal ko zás gaz da sá gi cél ja i nak meg va ló sí tá sát
szol gál ja. En nek alap ján köz vet len össze füg gé se a vál lal -
ko zás va gyo ni vi szo nya i val nem vi tat ha tó.

Mind ezek re te kin tet tel ál lás pon tom sze rint az Al kot -
mány bí ró ság nak a tör vény ho zó ál tal az adó gaz da sá gi for -
rá sá nak a meg vá lasz tá sá val össze füg gés ben ki ala kult – is -
mer te tett – gya kor la ta alap ján a Hpt. alkotmányelle -
nessége az adó zó jö ve del mi és va gyo ni vi szo nya i val való
össze füg gés hi á nya  miatt az Al kot mány 70/I.  §-a alap ján
nem ál la pít ha tó meg.

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

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

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

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
228/2006. (XI. 15.) KE

határozata

kitüntetéses doktorrá avatásról

Az ok ta tá si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a fel sõ ok ta tás ról
szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 65. § (1) be kez dé se
alap ján hoz zá já ru lok, hogy a Sem mel we is Egye tem rek to -
ra Bu dai Ma ri an nát Pro mo tio sub aus pi ci is pra e si den tis
Rei Publicae kitüntetéssel doktorrá avassa.

Bu da pest, 2006. jú ni us 15.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. jú li us 3.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: V-2/2768/2006.

A Köztársasági Elnök
229/2006. (XI. 15.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re, a tran szat lan ti kap cso la tok erõ sí té se és a
ma gyar–ame ri kai kap cso la tok fej lesz té se érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként

Da mon M. Wil son-nak, a Fe hér Ház Nem zet biz ton sá gi
Ta nács Kö zép-, ke let- és észak-eu ró pai ügye kért fe le lõs
igaz ga tó já nak a
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MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. no vem ber 3.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/5113/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1106/2006. (XI. 15.) Korm.

határozata

a korkedvezményes nyugdíjrendszerrel összefüggõ
egyes feladatokról

A Kor mány a kor ked vez mé nyes nyug díj rend szer és a
szak mai nyug díj rend sze rek át ala kí tá sa ér de ké ben úgy
döntött, hogy

1. tör vényjavaslatot kell ké szí te ni a 2011. ja nu ár 1-jét
meg elõ zõ idõ szak ra ar ról, hogy az egyes mun kál ta tók a
kor ked vez mény rend sze ré bõl mi lyen fel té te lek kel és el já -
rá si rendben kerülhetnek ki;

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

2. ki kell ala kí ta ni az Or szá gos Mun ka- és Fog lal ko -
zás-egész ség ügyi In té ze ten be lül azt a szak mai egy sé get,
amely nek fel ada ta a mun ka he lyi ár tal mak mi nõ sí té se, a ki -
emelt ár tal mak egész ség ká ro sí tó ha tár ér té ke i nek mé ré se
és el len õr zé se, va la mint a döntés a korkedvezményes
kérelmekrõl.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

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

A Kormány
1107/2006. (XI. 15.) Korm.

határozata

a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány

1. mó do sít ja a Ma gya ry Zol tán Fel sõ ok ta tá si Köz ala -
pít vány (a továb biak ban: Köz ala pít vány) Ala pí tó Okiratát;

2. fel ha tal maz za az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert,
hogy a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak bí ró -
sá gi nyil ván tar tás ba vé te le so rán az Alapító nevében
eljárjon;

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tá sok kal egy sé ges
szer ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí ró sá gi be -
jegy zést köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben történõ
közzétételét.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re 
 emel ke dé sét köve tõen azonnal

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
71/2006. (XI. 15.) ME

határozata

a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 
2006. november 6–24. közötti 

Meghatalmazotti Értekezletén történõ részvételrõl 
és a záró okirat létrehozására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter, va la mint a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján
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1. egyet ér tek az zal, hogy a Nem zet kö zi Táv köz lé si
Egye sü let (ITU) 2006. no vem ber 6–24. kö zöt ti An ta lyá -
ban meg ren de zen dõ Meg ha tal ma zot ti Ér te kez le tén a Ma -
gyar Köz tár sa ság Kor má nyát kép vi se lõ kül dött ség ve gyen 
részt;

2. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
tert, hogy a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a Meg ha tal -
ma zot ti Ér te kez le ten részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert 
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a Meg ha tal ma zot ti
Ér te kez let zá ró ok ira tát kézjegyével lássa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül dött ség ré -
szé re a Meg ha tal ma zot ti Ér te kez le ten való rész vé tel hez
szük sé ges meg ha tal ma zá si okiratot adja ki.

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

A Miniszterelnök
72/2006. (XI. 15.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 57. §-ában fog lalt jog kö röm ben, a kör -
nye zet vé del mi és vízügyi miniszter javaslatára

Di ós sy Lász lót, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té ri um szak ál lam tit ká rá vá

2006. no vem ber 1-jei ha tállyal

ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
73/2006. (XI. 15.) ME

határozata

központi tiszt cím megszûnésének megállapításáról

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 szó ló 1996. évi XLIII. tör vény
245/J. § (4) be kez dé se alap ján – 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) pont já ra te kin tet tel – meg ál la pí tom, hogy

Ga gyi Mik lós köz pon ti tiszt címe – hi va tá sos szol gá la ti
jog vi szo nyá nak meg szün te té sé re tekintettel – 

2006. de cem ber 30-ai ha tállyal

meg szû nik.

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.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 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): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 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
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle 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 2007. évre: 22 932 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: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 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.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 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: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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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.

HU ISSN 0076—2407

06.3604 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


