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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi XCVII.
törvény

az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról*

Az Or szág gyû lés – ha zánk ha gyo má nya it és az eu ró pai
fej lett de mok rá ci ák gya kor la tát kö vet ve, ugyan ak kor az
utób bi év ti zed ta pasz ta la ta it hasz no sít va a szak mai ka ma -
rák mû kö dé se kap csán – el is me ri az egyes egész ség ügyi
szak mák gya kor ló i nak jo gát a szak mai ön kor mány zat hoz.

A szak mai ön kor mány zat le he tõ vé te szi, hogy az egyes
szak mák gya kor lói köz vet le nül és az ál ta luk vá lasz tott tes -
tü le tek, tiszt ség vi se lõk út ján de mok ra ti ku san – a tör -
vények ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – ön ál ló an in -
téz zék szak mai ügye i ket, meg ha tá roz zák és a köz ér dek kel
össz hang ban kép vi sel jék szak mai, eti kai, gaz da sá gi és
szo ci á lis ér de ke i ket, tár sa dal mi sú lyuk nak, szel lem i tõ ké -
jük nek meg fe le lõ mér ték ben hoz zá já rul ja nak az egész ség -
po li ti ka ala kí tá sá hoz, a la kos ság egész ség ügyi el lá tá sá nak
ja ví tá sá hoz. A szak mai ön kor mány za ti ság azon ban a szak -
ma gya kor ló it nem kor lá toz hat ja ab ban, hogy a meg fe le lõ,
és kü lö nös szak mai ér de ke ik hez leg kö ze lebb álló szak mai
szer ve zet hez való tar to zás kér dé sé ben ma guk dönt hes se -
nek, még ke vés bé ab ban, hogy ké pe sí té sük nek meg fe le lõ
te vé keny sé gü ket – a szak mai ön kor mány zás ban való in -
téz mé nyes rész vé te lük re te kin tet nél kül – sza ba don gya -
ko rol has sák.

Az Or szág gyû lés e cé lok el éré se ér de ké ben a kö vet ke zõ 
tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KAMARÁK
RENDSZERE

1.  § (1) Az egész ség ügy te rü le tén mû kö dõ szak mai ka -
ma rák az or vo sok és fog or vo sok, gyógy sze ré szek, egész -
ség ügyi szak dol go zók ön kor mány zat tal ren del ke zõ szak -
mai, ér dek kép vi se le ti köz tes tü le tei.

(2) Az egész ség ügy te rü le tén szak mai ka ma ra ként
a) Ma gyar Or vo si Ka ma ra,
b) Ma gyar Gyógy sze ré szi Ka ma ra,
c) Ma gyar Egész ség ügyi Szak dol go zói Ka ma ra

mû kö dik.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. no vem ber 20-i ülés nap ján fo gad ta el.

(3) A szak mai ka ma rák fel ada ta i kat

a) az alap sza bály sze rint lét re ho zott te rü le ti szerveze -
teik, va la mint

b) or szá gos szer ve ik

út ján lát ják el.

(4) A te rü le ti szer ve ze tek és az or szá gos szer vek jogi
sze mé lyek.

(5) A szak mai ka ma rák mû kö dé sé hez 60 fõ ka ma rai tag
szük sé ges. Amennyi ben a már mû kö dõ szak mai ka ma ra
tag lét szá ma a mû kö dés so rán a 60 fõt nem éri el, a szak mai
ka ma ra te vé keny sé ge – a 2.  § f), va la mint j)–k) pont ja i ban
fel so rolt fel ada tok el lá tá sán kí vül – szü ne tel az zal, hogy új
tag a ka ma rai nyil ván tar tás ba a szü ne te lés idõ tar ta ma alatt
is fel ve he tõ. A szü ne te lés idõ tar ta ma az e tör vény, va la -
mint az alap sza bály sze rint meg vá lasz tott ka ma rai szer -
vek, il le tõ leg tiszt ség vi se lõk meg bí za tá sá nak ha tá ro zott
idõ tar ta má ba nem szá mít bele az zal, hogy a szak mai ka -
ma ra mû kö dé sé nek két évet meg ha la dó szü ne te lé sét köve -
tõen a ka ma rai mû kö dés is mé telt meg kez dé sé hez a ka ma -
rai szer vek, il le tõ leg tiszt ség vi se lõk új ra vá lasz tá sa szük sé -
ges. A szü ne te lés a fenn ál ló ka ma rai tag sá gi vi szo nyo kat
nem érin ti.

(6) A ka ma rai mû kö dés szü ne te lé sé nek idõ tar ta ma alatt
az (5) be kez dés sze rin ti fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben a te -
rü le ti szer ve ze tek ügy vi te li szer ve ze tei, il le tõ leg a 10.  §
sze rin ti or szá gos ügy vi te li szer ve zet fo lya ma to san mû köd -
nek, il le tõ leg a szak mai ka ma ra or szá gos el nök sé ge el lát ja
a 16.  § (4) be kez dé se sze rin ti fel ada tát.

II. Fejezet

A SZAKMAI KAMARÁK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

2.  § A szak mai ka ma ra

a) az egész ség ügyi hi va tás gya kor lá sá val és az egész -
ség ügyi te vé keny ség gel össze füg gõ kér dé sek ben kép vi se -
li és védi tag ja i nak ér de ke it és jo ga it, és – kü lön jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – egye di ügyek ben
is elõ se gí ti ezen jo gok ér vé nye sí té sét;

b) meg al kot ja alap sza bá lyát;

c) az e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben a tag ja i val szem ben eti kai el já rást foly tat le;

d) vé le mé nye zé si jo got gya ko rol

da) az egész ség ügyi dol go zók szak mai te vé keny sé gét,
anya gi hely ze tét köz vet le nül be fo lyá so ló, il le tõ leg va la -
mennyi, az egész ség ügyet egyéb mó don érin tõ jog sza bály
meg al ko tá sá nál,

db) az egész ség ügyi te vé keny ség szer ve ze ti vagy mû -
kö dé si rend jét érin tõ ál la mi, egész ség biz to sí tá si, he lyi ön -
kor mány za ti dön té sek meg ho za ta lá nál,

dc) a kép zés, a szak kép zés, a szak mai to vább kép zés
kö ve tel mény szint jé nek meg ha tá ro zá sa te kin te té ben;
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e) fel ké rés re, ki je lölt szer ve út ján szak ér tõ ként részt
vesz az adott egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé vel járó
egész ség ügyi szol gál ta tá sok mi nõ sé gi el len õr zé sé ben;

f) nyil ván tar tást ve zet a tag ja i ról;
g) köz re mû kö dik a kö te le zõ to vább kép zé sek el ve i nek

meg ha tá ro zá sá ban, azok be tar tá sá nak el len õr zé sé ben és
to vább kép zést szer vez;

h) fel adat kör ében együtt mû kö dik az egész ség ügy te rü le -
tén mû kö dõ tár sa dal mi szer ve ze tek kel, vé le mé nyé nek, il let -
ve dön té se i nek ki ala kí tá sá ba – szük ség sze rint – be von ja az
érin tett egész ség ügyi ér dek-kép vi se le ti szer ve ket;

i) el lát ja azo kat a to váb bi fel ada to kat, ame lye ket tör -
vény a ha tás kö ré be utal, il let ve azo kat az érin tet tek meg ál -
la po dá sa alap ján át adott fel ada to kat, ame lyek át vé te lét ál -
la mi, he lyi ön kor mány za ti vagy egész ség biz to sí tá si szer -
vek tõl jog sza bály nem tilt ja;

j) az érin tet tek kez de mé nye zé sé re egyez te tõ el já rást
foly tat le tag jai kö ré ben az egész ség ügyi te vé keny ség gya -
kor lá sá val össze füg gõ vi tás kér dé sek ben;

k) köz zé te szi – a to vább kép zé si prog ram, a to vább kép -
zés tel je sí té sé ért meg sze rez he tõ pont szám és a to vább kép -
zést szer ve zõ meg je lö lé sé vel – az el fo ga dott szak mai to -
vább kép zé sek jegy zé két;

l) fel adat kör ében meg vizs gál ja a nem egye te mi, fõ is -
ko lai szin tû egész ség ügyi kép zé sek, szak kép zé sek és to -
vább kép zé sek szak mai fel té te le it, és azok meg va ló su lá sa
te kin te té ben szük ség sze rint ja vas la tot tesz az adott kép -
zés re jo go sult in téz mény nek, az in téz mény szak mai fel -
ügye le tét el lá tó szerv nek;

m) kü lön tör vény sze rint köz re mû kö dik az egész ség -
ügyi dol go zók ra ki ter je dõ szak mai-eti kai sza bály zat ki -
dol go zá sá ban.

III. Fejezet

A SZAKMAI KAMARÁK SZERVEZETE

A területi szervezetek

3.  § (1) Az e tör vény ben és az alap sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sá ra az alap sza bály sze rint ka ma rai
te rü le ti szer ve ze te ket kell lét re hoz ni.

(2) A te rü le ti szer ve ze tek meg ala kí tá sá ra, szer ve zet
rend sze ré re, tiszt ség vi se lõ i re és azok meg vá lasz tá sá nak
mód já ra, va la mint fel ada ta ik el lá tá sá ra – e tör vény el té rõ
ren del ke zé sé nek hi á nyá ban – az alap sza bály ren del ke zé -
sei irány adó ak.

(3) A te rü le ti szer ve ze te ket úgy kell lét re hoz ni, hogy
azok meg fe lel je nek az e tör vény sze rin ti fel ada ta ik nak.

Az országos szervek

4.  § (1) A szak mai ka ma ra leg fõbb kép vi se le ti szer ve a
te rü le ti szer ve ze tek vá lasz tott kül döt te i bõl álló kül dött -

köz gyû lés, amely nek ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik a
szak mai ka ma ra alap sza bá lyá nak, il le tõ leg eti kai sza bály -
za tá nak a meg al ko tá sa és mó do sí tá sa, va la mint – a 6.  §
(4) be kez dé sé re is fi gye lem mel – or szá gos tiszt ség vi se lõ i -
nek, az or szá gos eti kai bi zott ság, va la mint az or szá gos fel -
ügye lõ bi zott ság tag ja i nak meg vá lasz tá sa, to váb bá az or -
szá gos fel ügye lõ bi zott ság éves be szá mo ló já nak el fo ga dá -
sa. Az alap sza bály a kül dött köz gyû lés ré szé re más ki zá ró -
la gos ha tás kö rö ket is meg ál la pít hat.

(2) A kül dött köz gyû lés tag jai:
a) az alap sza bály sze rint 4 évre, tit kos sza va zás sal vá -

lasz tott kül döt tek, sza va za ti jog gal,
b) a szak mai ka ma ra or szá gos el nök sé gé nek (a továb -

biak ban: or szá gos el nök ség) tag jai, ta nács ko zá si jog gal,
c) a szak mai ka ma ra or szá gos eti kai bi zott sá gá nak, or -

szá gos fel ügye lõ bi zott sá gá nak, va la mint az alap sza bály
sze rint lét re ho zott más, or szá gos ál lan dó bi zott sá gok el nö -
kei, to váb bá az eti kai kol lé gi um el nö ke, ta nács ko zá si jog -
gal.

(3) A kül dött köz gyû lést szük ség sze rint, de éven te leg -
alább egy al ka lom mal össze kell hív ni. Az alap sza bály
ren del kez het a kül dött köz gyû lés gya ko ribb össze hí vá sá -
ról, va la mint meg ha tá roz hat ja a kö te le zõ össze hí vás to -
váb bi ese te it is.

(4) A kül dött köz gyû lés ha tá ro zat ké pes, ha a kül döt tek
több, mint fele je len van. A kül dött köz gyû lés ben idõ köz -
ben meg üre se dett kül döt ti he lyek be töl té sé re, il le tõ leg a
ha tá ro zat kép te len ség ese tén kö ve ten dõ el já rás ra az alap -
sza bály ren del ke zé sei irány adó ak.

(5) A kül dött köz gyû lés a ha tá ro za ta it a sza va zás ra jo go -
sult je len lé võk több sé gé nek egyet ér tõ sza va za tá val hoz za.
Az alap sza bály el fo ga dá sá hoz és mó do sí tá sá hoz a sza va -
zás ra jo go sult je len lé võk 2/3-ának egyet ér tõ sza va za ta
szük sé ges.

5.  § A kül dött köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be nem
tar to zó, tör vény ben, va la mint az alap sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sá ra a kül dött köz gyû lés or szá gos
ügy in té zõ szer ve ket és tiszt ség vi se lõ ket vá laszt.

6.  § (1) Or szá gos ügy in té zõ szer vek:
a) az el nök ség,
b) az eti kai bi zott ság,
c) a fel ügye lõ bi zott ság,
d) az eti kai kol lé gi um,
e) az alap sza bály ban meg ha tá ro zott más ál lan dó bi zott -

sá gok.

(2) Az or szá gos el nök ség tag jai: el nök, al el nö kök, fõ tit -
kár, tit ká rok.

(3) A szak mai ka ma ra or szá gos tiszt ség vi se lõi az or szá -
gos el nök ség (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tag ja in kí vül
az (1) be kez dés b)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott bizott -
ságok, va la mint az alap sza bály sze rint szer ve zett más
 állandó bi zott ság, to váb bá az eti kai kol lé gi um el nö kei,
alel nökei.

2006/146. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11163



(4) Az or szá gos el nök ség tag ja it, va la mint a (3) be kez -
dés ben sze rep lõ tiszt ség vi se lõk kö zül az or szá gos eti kai
bi zott ság, az or szá gos fel ügye lõ bi zott ság, va la mint az eti -
kai kol lé gi um el nö két és al el nö két a kül dött köz gyû lés, a
to váb bi or szá gos tiszt ség vi se lõ ket az alap sza bály ban meg -
ha tá ro zott ka ma rai szerv tit kos sza va zás sal vá laszt ja
4 éves idõ tar tam ra.

(5) Az or szá gos el nök ség ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik
a) a 16.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel leb be zé -

sek el bí rá lá sa,
b) az alap sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a 2.  §

d) pont já ban meg ha tá ro zott vé le mé nye zé si jog kö rök gya -
kor lá sa,

c) az alap sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb ka ma rai fel -
ada tok el lá tá sa.

(6) Az or szá gos el nök ség szük ség sze rint, de leg alább
ha von ta egy al ka lom mal ülé se zik. Az alap sza bály ren del -
kez het az el nök ség gya ko ribb össze hí vá sá ról, va la mint
meg ha tá roz hat ja az el nök ség kö te le zõ össze hí vá sá nak to -
váb bi ese te it is.

(7) Az or szá gos el nök ség a dön té se it egy sze rû szó több -
ség gel hoz za. Ha tá ro zat ké pes sé gé hez a ta gok több, mint
fe lé nek a je len lé te szük sé ges.

7.  § (1) Az or szá gos eti kai bi zott ság, va la mint az or szá -
gos fel ügye lõ bi zott ság tag ja it a kül dött köz gyû lés az alap -
sza bály sze rin ti lét szám ban vá laszt ja meg, tit kos sza va zás -
sal.

(2) Az or szá gos fel ügye lõ bi zott ság el len õr zi a szak mai
ka ma ra mû kö dé sé re, gaz dál ko dá sá ra, pénz ügyi-szám vi te li 
rend jé re vo nat ko zó jog sza bá lyok és bel sõ sza bály za tok ér -
vé nye sü lé sét. Az el len õr zés so rán az or szá gos felügyelõ -
bizottságot meg il le tõ jo go sult sá go kat az alap sza bály ha tá -
roz za meg.

(3) Az or szá gos fel ügye lõ bi zott ság éven te egy al ka lom -
mal be szá mol a kül dött köz gyû lés nek.

8.  § (1) A szak mai ka ma ra a kü lön jog sza bály sze rin ti,
az egész ség ügyi dol go zók ra ki ter je dõ szak mai-eti kai sza -
bály zat tar tal mát érin tõ ja vas la tok ki dol go zá sá ra eti kai
kol lé gi u mot mû köd tet.

(2) Az eti kai kol lé gi um az alap sza bály sze rint vá lasz tott 
ta gok ból, va la mint a 6.  § (4) be kez dé se sze rint meg vá lasz -
tott el nök bõl és al el nök bõl áll.

(3) Az eti kai kol lé gi um az egész ség ügy rõl  szóló 1997.
évi CLIV. tör vény (a továb biak ban: Eütv.) 140/A.  §-a sze -
rin ti Or szá gos Eti kai Ta náccsal (a továb biak ban: OET) az
elvi ál lás fog la lá sok ki adá sa so rán együtt mû kö dik.

9.  § Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, a szak mai
ka ma ra or szá gos szer vei és tiszt ség vi se lõi ál tal el lá tott ka -
ma rai fel ada to kat az alap sza bály ha tá roz za meg.

10.  § (1) Az or szá gos kép vi se le ti, il le tõ leg ügy in té zõ
ka ma rai szer vek vagy azok va la mely tiszt ség vi se lõ jé nek
ki zá ró la gos ha tás kö ré be nem tar to zó or szá gos ka ma rai fel -
ada tok irá nyí tá sát, il let ve össze han go lá sát az or szá gos
ügy vi te li szer ve zet ve ze tõ je (a továb biak ban: or szá gos
ügy vi te li ve ze tõ) lát ja el. Az or szá gos ügy vi te li ve ze tõ az
or szá gos el nök ség gel mun ka vi szony ban áll.

(2) Az or szá gos ügy vi te li ve ze tõ fe lett a mun ka vi szony
lé te sí té sé vel és meg szün te té sé vel kap cso la tos jo go kat az
or szá gos el nök ség, az egyéb mun kál ta tói jo go kat az el nök
gya ko rol ja.

(3) Az or szá gos ügy vi te li ve ze tõ ké pe sí té si kö ve tel mé -
nye it az alap sza bály ha tá roz za meg.

(4) Az or szá gos ügy vi te li ve ze tõ gya ko rol ja az irá nyí tá -
sa alá tar to zó – az alap sza bály sze rint lét re ho zott – or szá -
gos ka ma rai ügy vi te li szer ve zet nél fog lal koz ta tott mun ka -
vál la lók fe lett a mun kál ta tói jo go kat.

(5) Az or szá gos ügy vi te li ve ze tõ fel ada ta it – az 1.  §
(6) be kez dé sé re is fi gye lem mel – az alap sza bály ha tá roz za
meg.

IV. Fejezet

A TERÜLETI SZERVEZETEK 
ÉS AZ ORSZÁGOS SZERVEK TISZTSÉGVISELÕINEK

VÁLASZTÁSA, VISSZAHÍVÁSA

11.  § (1) A tiszt ség vi se lõ ket és az ügy in té zõ szer vek
nem tiszt ség vi se lõ tag ja it a szak mai ka ma ra tag jai kö zül
négy éves idõ tar tam ra, tit ko san vá laszt ják. Azo nos tiszt -
ség re a ka ma rai tag leg fel jebb két egy mást kö ve tõ al ka -
lom mal vá laszt ha tó meg.

(2) A tiszt ség vi se lõk, il le tõ leg az ügy in té zõ szer vek
nem tiszt ség vi se lõ tag ja i nak meg bí za tá sa a meg szû nést
ered mé nye zõ ese mény be kö vet kez té nek nap ján szû nik
meg.

(3) Ha a tiszt ség vi se lõ nek vagy az ügy in té zõ szerv nem
tiszt ség vi se lõ tag já nak a meg bí za tá sa az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott idõ tar tam le jár ta elõtt szû nik meg, a vá lasz -
tá sá ra jo go sult szerv – a vissza hí vás te kin te té ben a 13.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt el té rés sel – a meg bí za tás meg -
szû né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül meg vá laszt ja az új
tiszt ség vi se lõt, il let ve az ügy in té zõ szerv nem tiszt ség vi -
se lõ tag ját.

(4) Amennyi ben a tiszt ség vi se lõ nek vagy az ügy in té zõ
szerv nem tiszt ség vi se lõ tag já nak meg vá lasz tá sa a kül dött -
köz gyû lés ha tás kö ré be tar to zik, a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott vá lasz tás cél já ból a kül dött köz gyû lést a meg bí za -
tás meg szû né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lü li idõ pont ra
össze kell hív ni.

12.  § (1) Össze fér he tet len a ka ma rai tiszt ség gel, ha a
tiszt ség vi se lõ vagy az ügy in té zõ szerv nem tiszt ség vi se lõ
tag ja az egész ség ügy irá nyí tá sá ban vagy fi nan szí ro zá sá -
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ban ügy dön tõ jel leg gel vesz részt, va la mint ha más, az
egész ség ügy te rü le tén mû kö dõ ér dek vé del mi szer ve zet -
ben vagy po li ti kai párt ban tiszt sé get tölt be.

(2) Ka ma rai tiszt ség vi se lõ a ka ma rai szer ve zet ben más
tiszt sé get nem tölt het be, ügy in té zõ szerv nem tiszt ség vi -
se lõ tag ja nem le het.

(3) Ugyan azon szak mai ka ma ra bár mely ügy in té zõ
szer vé nek tag jai nem le het nek egy más nak a Pol gá ri Tör -
vény könyv sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zói és mun ka kö rük -
ben egy más alá- és fö lé ren delt jei.

(4) Az érin tett meg vá lasz tá sa kor nyi lat ko zik ar ról, hogy 
ese té ben fenn áll-e az (1)–(3) és (6) be kez dé sek ben meg ha -
tá ro zott va la mely össze fér he tet len sé gi ok. Az ilyen okot
az érin tett a meg vá lasz tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül kö -
te les meg szün tet ni, és ar ról a meg vá lasz tá sá ra jo go sult tes -
tü le tet tá jé koz tat ni.

(5) Ha az érin tett az össze fér he tet len sé gi okot a (4) be -
kez dés sze rin ti ha tár idõ ben nem szün te ti meg, il let ve ha az 
össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sát az érin tett meg vá lasz -
tá sá ra jo go sult tes tü let tel azo nos szin tû vagy az or szá gos
eti kai bi zott ság, fel ügye lõ bi zott ság kez de mé nye zi, az
össze fér he tet len ség ki mon dá sá ról az érin tett meg vá lasz tá -
sá ra jo go sult tes tü let ha tá roz.

(6) Az alap sza bály az (1)–(3) be kez dé sek ben meg ha tá -
ro zot ta kon kí vül az össze fér he tet len ség más ese te it is
meg ál la pít hat ja.

13.  § (1) A tiszt ség vi se lõ, il let ve az ügy in té zõ szerv nem 
tiszt ség vi se lõ tag já nak meg bí za tá sa meg szû nik: az érin tett 
ha lá lá val, le mon dá sá val, vissza hí vá sá val, ka ma rai tag sá -
gá nak meg szû né sé vel, az össze fér he tet len ség ki mon dá sá -
val, va la mint a 11.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ -
tar tam le jár tá val.

(2) A tiszt ség vi se lõ nek és az ügy in té zõ szerv nem tiszt -
ség vi se lõ tag já nak a vissza hí vá sát az õt meg vá lasz tó tes tü -
let tag ja i nak egy ti ze de, va la mint a te rü le ti szer ve zet tiszt -
ség vi se lõ je, ügy in té zõ szer vé nek nem tiszt ség vi se lõ tag ja
ese tén a te rü le ti szer ve zet fel ügye lõ bi zott sá ga, to váb bá
– bár mely tiszt ség vi se lõ és ügy in té zõ szerv nem tiszt ség -
vi se lõ tag ja ese tén – az or szá gos fel ügye lõ bi zott ság kez de -
mé nyez he ti írás ban, a kez de mé nye zést in do kol va.

(3) A vissza hí vás ról – tit kos sza va zás sal – az a tes tü let
dönt, ame lyik az érin tett sze mélyt meg vá lasz tot ta, és
vissza hí vás ese tén egy ide jû leg meg vá laszt ja az új tiszt ség -
vi se lõt, il let ve az ügy in té zõ szerv nem tiszt ség vi se lõ tag -
ját. A dön tés re jo go sult tes tü le tet a vissza hí vás kez de mé -
nye zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lü li idõ pont ra össze kell
hív ni.

V. Fejezet

TAGSÁGI VISZONY

14.  § (1) A szak mai ka ma ra tag ja le het az, aki
a) ma gyar ok ta tá si in téz mény ben a vá lasz tott ka ma rai

tag ság sze rin ti egész ség ügyi ké pe sí tést, szak ké pe sí tést

meg sze rez te, vagy aki nek kül föl dön szer zett, egész ség -
ügyi ké pe sí tést, szak ké pe sí tést iga zo ló bi zo nyít vá nyát, ok -
le ve lét ho no sí tot ták, vagy egyen ér té kû vé nyil vá ní tot ták,
il le tõ leg egész ség ügyi szak ké pe sí té sét el is mer ték,

b) az egész ség ügyi ké pe sí té sé nek, szak ké pe sí té sé nek
meg fe le lõ alap nyil ván tar tás ban sze re pel,

c) Ma gyar or szág te rü le tén a vá lasz tott ka ma rai tag ság -
nak meg fe le lõ egész ség ügyi ké pe sí tés hez, szak ké pe sí tés -
hez kö tött te vé keny sé get foly ta tott, foly tat vagy kí ván
foly tat ni,

d) az alap sza bály ban meg ha tá ro zott mó don a ka ma rai
tag dí jat meg fi ze ti, és

e) az alap sza bály ban fog lal ta kat ma gá ra néz ve kö te le -
zõ en el is me ri.

(2) Azt a sze mélyt, aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fe lel, a szak mai ka ma ra tag jai közé
– ké rel mé re – fel kell ven ni. A fel vé tel ki zá ró lag a (3) be -
kez dés sze rin ti ok ból ta gad ha tó meg.

(3) Nem ve he tõ fel a szak mai ka ma ra tag jai közé,

a) aki nél olyan – a 17.  § (1) be kez dés b) pont já ban,
 illetve a 18.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott – ok áll
fenn, amely  miatt ka ma rai tag sá gát fel kel le ne füg gesz te ni, 
il le tõ leg õt a ka ma rá ból ki kel le ne zár ni,

b) aki olyan te vé keny sé get foly tat, amit jog sza bály,
 illetõleg a szak mai ka ma ra eti kai nor mái az adott egész -
ség ügyi te vé keny ség gel össze fér he tet len nek mi nõ sí te nek,
e te vé keny ség foly ta tá sá nak meg szün te té sé ig,

c) aki cse lek võ ké pes sé get kor lá to zó vagy ki zá ró gond -
nok ság alatt áll.

15.  § (1) A szak mai ka ma ra tag já nak joga, hogy

a) az alap sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint kül dött -
nek, ügy in té zõ szerv tag já nak, tiszt ség vi se lõ nek vá -
lasszák;

b) a szak mai ka ma ra e tör vény sze rin ti jo go sult sá gán
ala pu ló, il let ve az alap sza bály sze rin ti, vagy egye di dön -
tés sel meg ha tá ro zott szol gál ta tá sát, te vé keny sé gét igény -
be vegy e.

(2) A szak mai ka ma ra tag já nak kö te le zett sé ge, hogy

a) meg fi zes se a tag dí jat;

b) meg tart sa az alap sza bály ban, a szak mai ka ma ra más
bel sõ sza bály za tá ban meg ha tá ro zott, vagy vá lasz tott tiszt -
sé gé bõl ere dõ kö te le zett sé ge ket.

16.  § (1) Az érin tett azon te rü le ti szer ve zet nél kér he ti
tag fel vé te lét, amely nek az alap sza bály sze rint meg ha tá ro -
zott ille té kességi te rü le tén a vá lasz tott ka ma ra sze rin ti
egész ség ügyi te vé keny sé get foly tat, il let ve kí ván foly tat -
ni. Az a sze mély, aki a vá lasz tott ka ma ra sze rin ti egész ség -
ügyi te vé keny sé get nem foly tat és nem is kí ván foly tat ni,
tag fel vé te lét an nál a te rü le ti szer ve zet nél kér he ti, amely -
nek ille té kességi te rü le tén ilyen te vé keny sé get ko ráb ban
bár mi kor foly ta tott, vagy ahol a ké re lem be nyúj tá sá nak
idõ pont já ban la kó he lye van.
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(2) Az a sze mély, aki több te rü le ti szer ve zet ille té -
kességi te rü le tén foly ta tott, foly tat, il le tõ leg kí ván foly tat -
ni egész ség ügyi te vé keny sé get, maga dön ti el, hogy me -
lyik ille té kes te rü le ti szer ve zet nél kéri fel vé te lét.

(3) A te rü le ti szer ve zet a tag fel vé tel tár gyá ban a fel vé te -
li ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 15 na pon be lül dönt. Ha
a ké rel me zõt a szak mai ka ma ra tag jai so rá ba fel ve szi, be -
je len ti a ka ma rai nyil ván tar tás ba és ki ad ja szá má ra a tag sá -
gi iga zol ványt.

(4) A tag fel vé telt el uta sí tó dön tést írás be li, in do kolt ha -
tá ro zat ba kell fog lal ni és a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá -
mí tott 3 na pon be lül a ké rel me zõ ré szé re meg kell kül de ni.
A ké rel me zõ az el uta sí tó ha tá ro zat el len a kéz hez vé tel tõl
szá mí tott 15 na pon be lül fel leb bez het az or szá gos el nök -
ség hez, amely azt a be nyúj tás tól szá mí tott 30 na pon be lül
el bí rál ja. A má sod fo kú el uta sí tó ha tá ro zat el len a ké rel me -
zõ a köz igaz ga tá si pe rek re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
ke re se tet nyújt hat be a bí ró ság hoz.

(5) A ka ma ra el sõ- és má sod fo kú tag fel vé te li el já rá sá -
ban nem ve het részt az, aki tõl az ügy el fo gu lat lan meg íté -
lé se nem vár ha tó el. A má sod fo kú ka ma rai tag fel vé te li el -
já rás ban nem ve het részt az sem, aki az el sõ fo kú dön tés
meg ho za ta lá ban részt vett.

(6) Ha a ka ma rai tag egész ség ügyi te vé keny sé gé nek he -
lyét meg vál toz tat ja, és az má sik te rü le ti szer ve zet ille té -
kességi te rü le tén van, a te vé keny ség foly ta tá sá nak új he lye 
sze rint ille té kes te rü le ti szer ve zet az érin tet tet tag jai so rá ba 
fel ve szi és ér te sí ti a fel vé tel rõl a ka ma rai nyil ván tar tást.

(7) A tag fel vé te li el já rás ban részt vevõ ka ma rai szerv
tag ja kö te les be je len te ni, ha vele szem ben az (5) be kez dé -
sen ala pu ló ki zá rá si ok áll fenn. Ki zá rá si okot a tag fel vé telt 
ké rel me zõ is az el já rás bár mely sza ka szá ban be je lent het.
A ki zá rá si ok be je len té sé re és az el já rás ból tör té nõ ki zá rás -
ról való ha tá ro zat ho za tal ra egye bek ben az alap sza bály
ren del ke zé sei irány adó ak.

17.  § (1) A te rü le ti szer ve zet írás be li in do kolt ha tá ro zat -
tal fel füg gesz ti a tag sá gi vi szo nyát an nak,

a) aki ezt kéri,
b) akit a ka ma rai tag sá gá nak alap já ul szol gá ló fog lal -

ko zás tól jog erõs íté let tel ha tá ro zott idõ re el til tot tak, az el -
til tás idõ tar ta má ra, ha a ka ma rá ból a 25.  § (1) be kez dés
e) pont já ban sze rep lõ eti kai bün te tés ként nem zár ták ki,

c) aki a 25.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott
jog erõs eti kai bün te tés ben ré sze sült.

(2) A fel füg gesz tés ide je alatt a tag sá gi vi szony ból ere -
dõ va la mennyi jog és kö te le zett ség szü ne tel.

(3) Az (1) be kez dés a) pont ja alap ján fel füg gesz tett tag -
sá gi vi szonyt a te rü le ti szer ve zet a tag ké ré sé re írás be li ha -
tá ro zat tal hely re ál lít ja, a b)–c) pon tok alap ján fel füg gesz -
tett tag sá gi vi szony pe dig a jog erõs bí rói íté let ben, il let ve
eti kai ha tá ro zat ban meg ál la pí tott idõ le jár tát kö ve tõ na pon 
hely re áll.

18.  § (1) Meg szû nik a tag sá gi vi szo nya an nak, aki
a) a tag sá gi vi szo nyá ról le mon dott,
b) nem fe le l meg a 14.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -

zott tag sá gi fel té te lek nek,
c) a 25.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro zott

jog erõs eti kai bün te tés ben ré sze sült,
d) a 14.  § (3) be kez dé se sze rint a szak mai ka ma rá ba

nem len ne fel ve he tõ.

(2) Ki kell zár ni a szak mai ka ma rá ból azt, akit jog erõ sen
a) egy évet meg ha la dó vég re haj tan dó sza bad ság vesz -

tés re ítél tek,
b) a ka ma rai tag ság alap já ul szol gá ló fog lal ko zás tól

vég le ges ha tállyal el til tot tak.

(3) Az (1) be kez dés b) és d) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben a te rü le ti szer ve zet írás be li, in do kolt ha tá ro zat tal
ren del ke zik a tag sá gi vi szony meg szün te té sé rõl. A ha tá ro -
zat el le ni jog or vos lat ra a 16.  § (4)–(5) és (7) be kez dé se i -
ben fog lal tak az irány adó ak.

(4) Az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben
a ha tá ro zat ho za tal ra és a jog or vos lat ra – a 26.  §-ra is fi gye -
lem mel – az eti kai el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyok irány -
adó ak.

(5) Azt a sze mélyt, aki nek a tag sá gi vi szo nya az (1) be -
kez dés a) pont ja alap ján meg szûnt, ké rel mé re a tag fel vé -
tel re egyéb ként ille té kes te rü le ti szer ve zet is mét fel ve szi a
ka ma ra tag jai közé.

(6) Ha a tag sá gi vi szony az (1) be kez dés b)–d) pont jai
alap ján szûnt meg, a ké rel me zõ a ka ma ra tag jai közé is mét
fel ve he tõ. A ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg a ké rel -
me zõ nek iga zol nia kell, hogy a meg szün te tés oka már nem 
áll fenn, sza bad ság vesz tés bün te té sét ki töl töt te, il le tõ leg õt 
a bí ró ság fog lal ko zá sá nak gya kor lá sá ra is mé tel ten al kal -
mas nak ta lál ta. Az egész ség ügyi te vé keny ség jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott idõ tar ta mot meg ha la dó meg sza kí tá sa
ese tén iga zol ni kell az ilyen eset re elõ írt vizs ga si ke res le -
té te lét is.

19.  § A tag sá gi vi szony fel füg gesz té sé rõl, il le tõ leg
meg szün te té sé rõl  szóló dön tést hozó szerv a jog erõs ha tá -
ro za tát meg kül di az érin tett sze mély egész ség ügyi te vé -
keny sé gé nek meg fe le lõ mû kö dé si nyil ván tar tást ve ze tõ
szerv nek.

VI. Fejezet

FELELÕSSÉGI SZABÁLYOK

20.  § (1) A szak mai ka ma ra eti kai vét ség gya nú ja ese tén
eti kai el já rást foly tat le. E tör vény al kal ma zá sá ban eti kai
vét ség:

a) a kü lön tör vény sze rint meg ha tá ro zott szakmai-
 etikai sza bá lyok vét kes meg sze gé se, ki vé ve, ha ezen sza -
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bá lyok vét kes meg sze gé se ese té ben az eti kai el já rás ra a
kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott szerv jo go sult,

b) az alap sza bály ban, il le tõ leg a szak mai ka ma ra más
bel sõ sza bály za tá ban fog lalt vagy a vá lasz tott tiszt ség bõl
ere dõ kö te le zett ség nek a vét kes meg sze gé se.

(2) Nem mi nõ sül és nem mi nõ sít he tõ az (1) be kez dés
b) pont ja sze rint vét ség nek az a cse lek mény, amely ese té -
ben az (1) be kez dés a) pont ja alap ján kell az el já rást le -
foly tat ni.

21.  § (1) A köz al kal ma zot ti, köz szol gá la ti jog vi szony
ke re té ben egész ség ügyi te vé keny sé get vég zõ vel szem ben
fel me rült, fe gyel mi el já rás alap já ul is szol gá ló eti kai vét -
ség ala pos gya nú ja ese tén az azt ész le lõ ka ma rai szerv írás -
ban kez de mé nye zi a mun kál ta tó nál a fe gyel mi el já rás le -
foly ta tá sát.

(2) A mun kál ta tó, ha an nak kü lön tör vény ben meg ha tá -
ro zott fel té te lei fenn áll nak, az (1) be kez dés sze rint kez de -
mé nye zett fe gyel mi el já rást le foly tat ja, el len ke zõ eset ben
a kez de mé nye zést vissza uta sít ja és a vissza uta sí tás in do -
ká ról a kez de mé nye zõt tá jé koz tat ja.

(3) A mun kál ta tó – a (2) be kez dés ben fog lalt ren del ke -
zés tõl füg get le nül is – a ka ma rai tag gal szem be ni fe gyel mi
el já rás meg in dí tá sá ról és an nak ered mé nyé rõl min den
eset ben ér te sí ti a te rü le ti szer ve zet nél mû kö dõ eti kai bi -
zott sá got.

(4) Ha az egész ség ügyi te vé keny ség szak mai sza bá lyai,
il le tõ leg a kü lön tör vény sze rint meg ha tá ro zott szak -
mai-eti kai sza bá lyok meg sze gé sé nek ala pos gya nú ját a
szak mai ka ma ra va la mely szer ve ész le li, a ka ma rai szerv
– amennyi ben az eti kai el já rás le foly ta tá sá ra nem ren del -
ke zik ha tás kör rel – az el já rá suk meg in dí tá sá nak alap já ul
szol gá ló té nyek rõl tá jé koz tat ja a kü lön jog sza bály sze rint
ille té kes Me gyei Eti kai Ta ná csot, il let ve to váb bi in téz ke -
dé sek meg té te le ér de ké ben az Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat nak (a továb biak ban: ÁNTSZ) az
– az egész ség ügyi szol gál ta tó mû kö dé si en ge dé lye sze rint –
ille té kes me gyei in té ze tét.

22.  § (1) Eti kai ügy ben a te rü le ti szer ve zet eti kai bi zott -
sá ga jár el.

(2) Az eti kai el já rást eti kai vét ség ala pos gya nú ja ese tén
meg kell in dí ta ni, és az an nak meg in dí tá sá tól szá mí tott
30 na pon be lül le kell foly tat ni. Az eti kai el já rás meg in dí -
tá sá ról az érin tet tet – az el já rás meg in dí tá sá val egy ide jû -
leg – írás ban tá jé koz tat ni kell.

(3) Nem in dít ha tó meg az eti kai el já rás, ha a cse lek -
mény nek az el sõ fo kú eti kai bi zott ság tu do má sá ra ju tá sá tól
3 hó nap, vagy a cse lek mény el kö ve té se óta 3 év el telt.

(4) Ha az eti kai vét ség nek is mi nõ sü lõ ügy ben bün te tõ-
vagy sza bály sér té si el já rás in dult, az el já rás jog erõs be fe -
je zé sé tõl szá mí tott 3 hó na pon be lül az eti kai el já rás ak kor
is meg in dít ha tó, ha a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha -

tár idõ el telt. A 3 hó na pos ha tár idõ a jog erõs ha tá ro zat te rü -
le ti szer ve zet tel tör tént köz lé sé tõl szá mít.

(5) A bí ró ság vagy a sza bály sér té si ha tó ság ha tá ro za tát
a ka ma ra ké rel mé re, vagy – amennyi ben az érin tett
 személy ka ma rai tag sá ga a bí ró ság, el já ró ha tó ság elõtt is -
mert – hi va tal ból, a jog erõ re emel ke dést kö ve tõ 30 na pon
be lül meg kül di az ille té kes ka ma rai szerv nek.

23.  § (1) Az eti kai bi zott ság az eti kai fe le lõs ség tár gyá -
ban ho zott dön té sét írás be li, in do kolt ha tá ro zat ba fog lal ja
és meg kül di az el já rás alá vont sze mély nek, il le tõ leg az
eti kai el já rás meg in dí tá sát kez de mé nye zõ nek, to váb bá an -
nak a kü lön tör vény sze rin ti Me gyei Eti kai Ta nács nak
(a továb biak ban: MET), amely az adott ügy ben az el já rás
alá vont sze mély ka ma rai tag sá gá nak hi á nyá ban el járt
 volna.

(2) A 20.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti eti kai
vét ség ese té ben az el sõ fo kú ha tá ro zat tal szem ben az érin -
tett, va la mint az eti kai el já rás meg in dí tá sát kez de mé nye zõ
a kéz be sí tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül fel leb bez het az
or szá gos eti kai bi zott ság hoz. A 20.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti eti kai vét ség ese té ben az el sõ fo kú ha tá -
ro zat tal szem ben az érin tett, va la mint az eti kai el já rás
meg in dí tá sát kez de mé nye zõ, to váb bá az (1) be kez dés sze -
rin ti MET a kéz be sí tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül fel leb -
bez het az OET-hez.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en, amennyi -
ben a 20.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti eti kai vét -
ség ese té ben az el sõ fo kú ha tá ro zat nak ki zá ró lag a ka ma rai
tag sá gi vi szonyt érin tõ eti kai bün te tést ki sza bó (fel füg -
gesz tés, ki zá rás) ren del ke zé sé vel szem ben nyúj tot tak be
fel leb be zést, a fel leb be zés tár gyá ban a ka ma ra or szá gos
eti kai bi zott sá ga jár el.

(4) A 20.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti eti kai
vét ség ese té ben a má sod fo kú eti kai bi zott ság a fel leb be zés
tár gyá ban írás be li, in do kolt ha tá ro za tot hoz, és azt meg -
kül di az el já rás alá vont sze mély nek, az eti kai el já rást kez -
de mé nye zõ nek, va la mint az elsõ fo kon el já ró eti kai bi zott -
ság nak. E ha tá ro za tot a fel leb be zés be nyúj tá sá tól szá mí -
tott 30 na pon be lül kell meg hoz ni.

(5) Ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a ka ma rai
eti kai bi zott ság ha tá ro zat ho za ta lá ra a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al -
kal maz ni.

(6) A (4) be kez dés sze rin ti má sod fo kú ha tá ro zat el len a
kéz be sí tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül a köz igaz ga tá si pe -
rek re irány adó sza bá lyok sze rint ke re set ter jeszt he tõ elõ.

24.  § (1) Szük ség ese tén az el sõ- és a má sod fo kú eti kai
el já rás ban bi zo nyí tá si el já rást kell le foly tat ni, amely nek
so rán az eti kai vét ség el kö ve té sé vel gya nú sí tott sze mély
meg hall ga tá sát le he tõ vé kell ten ni.

(2) Az el sõ- és má sod fo kú eti kai el já rás ban nem ve het
részt az, aki tõl az ügy el fo gu lat lan meg íté lé se nem vár ha -

2006/146. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11167



tó, a má sod fo kú eti kai el já rás ban nem ve het részt az sem,
aki az el sõ fo kú ha tá ro zat meg ho za ta lá ban részt vett.

(3) Aki vel szem ben a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki zá rá si ok áll fenn, kö te les azt be je len te ni. Ki zá rá si okot
az el já rás alá vont sze mély, il le tõ leg az eti kai el já rást kez -
de mé nye zõ is az el já rás bár mely sza ka szá ban be je lent het.
A ki zá rá si okot az eti kai bi zott ság el nö ké nek, a te rü le ti eti -
kai bi zott ság el nö ké vel szem be ni ki zá rá si okot az or szá gos 
eti kai bi zott ság el nö ké nek, az or szá gos eti kai bi zott ság el -
nö ké vel szem be ni ki zá rá si okot az or szá gos el nök ség el nö -
ké nek kell be je len te ni, akik ha tá roz nak az el já rás ból való
ki zá rás tár gyá ban.

25.  § (1) A 20.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti eti -
kai vét ség ese té ben a ki szab ha tó eti kai bün te té sek:

a) a fi gyel mez te tés,
b) a meg ro vás,
c) a min den ko ri leg ki sebb kö te le zõ mun ka bér havi

össze gé nek tíz sze re sé ig ter je dõ pénz bír ság,
d) a tag sá gi vi szony 1–6 hó na pig ter je dõ felfüggesz -

tése,
e) a 18.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben a

ki zá rás.

(2) Az (1) be kez dés d)–e) pont já ban sze rep lõ eti kai bün -
te té sek az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti eti kai bün te tés sel
együt te sen is al kal maz ha tók.

(3) A 20.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti eti kai
vét ség ese té ben az el sõ fo kú eti kai el já rás ban az Eütv.
140/E.  § (2) be kez dé se sze rin ti eti kai bün te té sek is al kal -
maz ha tók.

(4) Az el sõ- és a má sod fo kú eti kai bi zott ság ak kor ha tá -
ro zat ké pes, ha az ülé sen leg alább 5 tag ja je len van. Az eti -
kai bi zott ság ér de mi ha tá ro za tot a je len lé võ tag ja i nak szó -
több sé gé vel hoz

a) az eti kai fe le lõs ség tár gyá ban,
b) az (1) be kez dés a)–c) pont já ban sze rep lõ eti kai bün -

te té sek al kal ma zá sa te kin te té ben,
c) bár mely jog erõs ma rasz ta ló ha tá ro zat nak az alap sza -

bály ban meg ha tá ro zott mó don való köz zé té te lé rõl.

(5) Az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti eti kai bün te tés al -
kal ma zá sá hoz a bi zott ság tag ja i nak két har ma dos szó több -
sé ge szük sé ges.

(6) Az eti kai fe le lõs ség meg ál la pí tá sa ese tén az eti kai
bi zott ság ha tá ro za tá ban kö te lez he ti az el ma rasz talt sze -
mélyt az el já rás költ sé ge i nek rész ben vagy egész ben tör té -
nõ meg fi ze té sé re.

(7) Az (1) be kez dés d)–e) pont ja i ban meg je lölt eti kai
bün te tés jog erõs ki sza bá sá ról ér te sí te ni kell az érin tett sze -
mély egész ség ügyi te vé keny sé ge sze rin ti mû kö dé si nyil -
ván tar tást ve ze tõ szer vet.

26.  § A 25.  § (1) be kez dés e) pont já ban sze rep lõ ki zá rás
bün te tés al kal ma zá sá ról az eti kai bi zott ság hi va tal ból
– meg hall ga tás és tár gya lás tar tá sa nél kül – ha tá roz.

VII. Fejezet

A SZAKMAI KAMARÁK ÁLLAMI FELÜGYELETE

27.  § (1) Az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) tör vényességi fel ügye le tet gya ko rol a
szak mai ka ma rák mû kö dé se fe lett. Eb ben a jog kö ré ben el -
len õr zi, hogy az alap sza bály jog sze rû-e, to váb bá más ka -
ma rai sza bály za tok, il let ve a ka ma rai szer vek és tiszt ség vi -
se lõk ha tá ro za tai nem sér tik-e a jog sza bá lyo kat, il le tõ leg
az alap sza bályt. A tör vényességi fel ügye let nem ter jed ki
az olyan ügyek re, ame lyek ben mun ka ügyi vi tá nak, il le tõ -
leg egyéb ként bí ró sá gi vagy köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás nak van he lye.

(2) Amennyi ben a mi nisz ter azt ál la pít ja meg, hogy az
alap sza bály jog sza bály sér tõ, il let ve más ka ma rai sza bály -
zat vagy ka ma rai szerv, il let ve tiszt ség vi se lõ ha tá ro za ta
jog sza bály sér tõ vagy alap sza bály-el le nes (a továb biak ban
együtt: jog sér tõ), meg fe le lõ ha tár idõ ki tû zé sé vel fel hív ja
az érin tett ka ma rai szer vet, tiszt ség vi se lõt a jog sér tés meg -
szün te té sé re. A ka ma rai szerv (tiszt ség vi se lõ) kö te les – a
mi nisz ter fel hí vá sá ban meg adott ha tár idõn be lül – a jog -
sér tést meg szün tet ni vagy egyet nem ér té sé rõl a mi nisz tert
tá jé koz tat ni.

(3) Ha az érin tett ka ma rai szerv (tiszt ség vi se lõ) a jog sér -
tést nem szün tet te meg, a mi nisz ter – a fel hí vás ban meg -
adott ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 30 na pon be lül – a pol gá -
ri per rend tar tás ról  szóló tör vénynek a köz igaz ga tá si pe rek -
re irány adó sza bá lyai sze rint bí ró ság hoz for dul hat. A ke re -
set le ve let or szá gos ka ma rai szerv vagy tiszt ség vi se lõ jé nek 
jog sér té se ese tén az or szá gos ka ma rai szerv vel, te rü le ti
szer ve zet, il le tõ leg tiszt ség vi se lõ jé nek jog sér té se ese tén
az ille té kes te rü le ti szer ve zet tel szem ben kell be nyúj ta ni.

(4) Ha a bí ró ság a (3) be kez dés alap ján in dí tott el já rás
ered mé nye ként a jog sér tést meg ál la pít ja,

a) a jog sza bály sér tõ alap sza bályt, a jog sér tõ más sza -
bály za tot vagy ha tá ro za tot, il let ve an nak jog sér tõ ré szét
ha tá lyon kí vül he lye zi, és új dön tés meg ho za ta lát ren -
deli el,

b) a mû kö dés tör vényességének hely re ál lí tá sa cél já ból
el ren del he ti a jog sér tés or vos lá sá ra vagy a jog sér tõ en mû -
kö dõ ka ma rai szerv (tiszt ség vi se lõ) vá lasz tá sá ra jo go sult
ka ma rai szerv össze hí vá sát,

c) a jog sér tõ ka ma rai szerv (tiszt ség vi se lõ) te vé keny sé -
gét fel füg geszt he ti, vagy a ka ma rai szerv el len õr zé sé re – a
ka ma rai ta gok kö zül – fel ügye lõ biz tost ren del het ki, ha a
mû kö dés tör vényessége más ként nem biz to sít ha tó.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek kö -
zül a bí ró ság az adott eset ben leg in kább meg fe le lõ bár -
mely in téz ke dést al kal maz hat ja, il let ve több in téz ke dés
együt tes al kal ma zá sát is el ren del he ti.

(6) A (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti fel ügye lõ biz tos
– szük ség ese tén – kö te les a mû kö dés tör vényességének
hely re ál lí tá sa cél já ból ha la dék ta la nul össze hív ni a kül dött -
köz gyû lést. A fel ügye lõ biz tost ki ren de lõ bí ró ság a jog sze -
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rû ség hely re ál lí tá sá ra ha tár idõt szab hat, a fel ügye lõ biz tos
fel ada ta it meg ha tá roz hat ja, szük ség sze rint – a fel ügye lõ -
biz tos fel men té sé vel vagy anél kül – új fel ügye lõ biz tost
ren del het ki.

(7) A fel ügye lõ biz tos te vé keny sé gé rõl és an nak ered -
mé nyé rõl tá jé koz tat ja a ki ren de lõ bí ró sá got és a mi nisz tert. 
A fel ügye lõ biz tos költ ség té rí té sét a bí ró ság ál la pít ja meg,
és az el len õr zött ka ma rai szerv vi se li.

(8) Nem ren del he tõ ki fel ügye lõ biz tos ként az, aki a
szak mai ka ma rá ban tiszt sé get nem vi sel het, va la mint az
sem, akit az el len õr zött ka ma rai szerv köz vet le nül irá nyít.
A fel ügye lõ biz tos e jog kö ré ben vég zett te vé keny sé ge so -
rán, az zal össze füg gés ben nem uta sít ha tó, il le tõ leg e te vé -
keny sé gé ért vele szem ben hát rá nyos ka ma rai jog kö vet -
kez mény nem al kal maz ha tó.

(9) Az or szá gos ka ma rai szer vek az ülé se ik jegy zõ köny -
vét és a meg ho zott ha tá ro za ta i kat hi va tal ból, a tiszt ség vi -
se lõk dön té se it pe dig fel hí vás ra – az el fo ga dás tól, il le tõ leg 
a fel hí vás tól szá mí tott 15 na pon be lül – tör vényességi el -
len õr zés cél já ból a mi nisz ter ren del ke zé sé re bo csát ják.

VIII. Fejezet

EGYÉB TÖR VÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

Az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
módosítása

28.  § (1) Az Eütv. 112.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke -
zõ i)–j) pon tok kal egé szül ki:

[A mû kö dé si nyil ván tar tás az aláb bi ada to kat tar tal -
maz za:]

„i) az egész ség ügyi dol go zó szak mai ka ma rai tag sá gá -
nak té nye, a tag ság kez de te és meg szû né se;

j) az egész ség ügyi dol go zó val szem ben az e tör vény
sze rin ti el já rás ke re té ben ki sza bott jog erõs bün te tés té nye,
a bün te tést ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se nap já -
nak egy ide jû meg je lö lé sé vel;”

(2) Az Eütv. 112.  § (6) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Hi va tal ból – az a)–e) pon tok sze rin ti ada tok ke let -
ke zé sét, vál to zá sát kö ve tõ 30 na pon be lül – ér te sí ti a mû -
kö dé si nyil ván tar tást ve ze tõ szer vet”

(3) Az Eütv. 112.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
d)–e) pon tok kal egé szül ki:

„d) az ille té kes szak mai ka ma ra a (4) be kez dés i) pont ja
sze rin ti ada tok ról,

e) a 140/B.  §-ban meg ha tá ro zott, jog erõs ha tá ro za tot
hozó eti kai bi zott ság a (4) be kez dés j) pont ja sze rin ti té -
nyek rõl.”

(4) Az Eütv. 112.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(8) A mû kö dé si nyil ván tar tást a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szerv ve ze ti.”

(5) Az Eütv. 112.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(13) A mû kö dé si nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a (4) be -
kez dés j) pont ja sze rin ti ada tot a ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sé tõl szá mí tott két év után a nyil ván tar tás ból hi va tal -
ból tör li.”

(6) Az Eütv. a 140.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és 140/A–140/E.  §-ok kal egé szül ki:

„Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó felelõsségi
szabályok

140/A.  § (1) Az or vo si, gyógy sze ré szi, egész ség ügyi
szak dol go zói fog lal ko zás ál ta lá nos szak mai, il le tõ leg eti -
kai (a továb biak ban együtt: eti kai) sza bá lya i nak ki dol go -
zá sá ra, meg ha tá ro zott ese tek ben az or vo sok kal, gyógy sze -
ré szek kel, egész ség ügyi szak dol go zók kal (a továb biak ban 
ezen al cím al kal ma zá sá ban együtt: egész ség ügyi dol go -
zók) szem ben szak mai-eti kai (a továb biak ban: eti kai) el já -
rás le foly ta tá sá ra Or szá gos Eti kai Ta nács (a továb biak ban: 
OET) mû kö dik és az egész ség ügyi dol go zók kal szem ben
eti kai el já rás le foly ta tá sá ra Me gyei Eti kai Ta ná csok
(a továb biak ban: MET) mû köd nek.

(2) Az OET jogi sze mély, gaz dál ko dá sá ra a rész ben ön -
ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá sá ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni. Te vé keny sé gét az
ÁNTSZ-re irány adó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint az egész -
ség ügyért fe le lõs mi nisz ter irá nyít ja.

(3) Az OET tit kár sá gi fel ada ta it az ÁNTSZ az Or szá gos
Tisz ti fõ or vo si Hi va tal út ján lát ja el. Az OET és a MET-ek
mû köd te té sé nek tár gyi és sze mé lyi fel té te le i rõl az Or szá -
gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal gon dos ko dik.

(4) A MET-ek az ÁNTSZ ille té kes me gyei in té ze te i nek
szer ve ze ti ke re té ben mû köd nek.

(5) Az OET tel jes ülé sén, a ta gok mi nõ sí tett több sé gé vel 
meg al ko tott, az egész ség ügyi dol go zók ra ki ter je dõ szak -
mai-eti kai sza bály za tot (a továb biak ban: Rend tar tás) az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter elé jó vá ha gyás cél já ból
fel kell ter jesz te ni. A jó vá ha gyott Rend tar tást a mi nisz ter
ren de le té ben hir de ti ki. Az OET az eti kai gya kor lat egy sé -
ges sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben elvi ál lás fog la lá so kat
ad hat ki. Az elvi ál lás fog la lás ma ga tar tást eti kai vét ség gé
nem nyil vá nít hat, és eti kai vét ség hez eti kai bün te tést vagy
bün te tés tí pust nem ren del het.

(6) A Rend tar tás, va la mint mó do sí tá sai, to váb bá az elvi
ál lás fog la lá sok ter ve ze tét az OET vé le mé nye zés cél já ból
meg fe le lõ ha tár idõ tû zé sé vel meg kül di a szak mai ka ma rák 
ré szé re.

(7) A Rend tar tás tar tal má ra a szak mai ka ma ra – a (6) be -
kez dés sze rin ti vé le mé nye zé si jog gya kor lá sá tól füg get le -
nül – éven te leg fel jebb egy al ka lom mal ja vas la tot te het.
Az OET

a) a rend tar tás ter ve ze té nek elõ ké szí té se so rán a ja vas -
la tot kö te les mér le gel ni;

b) a ja vas lat fi gyel men kí vül ha gyá sa, vagy rész le ges
figye lembevétele ese tén en nek oka i ról az egész ség ügyért
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fe le lõs mi nisz tert a Rend tar tás jó vá ha gyás cél já ból tör té nõ 
fel ter jesz té se so rán írás ban tá jé ko zat ja;

c) a b) pont ban fog lal tak ról a ka ma rát a ja vas lat be ér ke -
zé sét kö ve tõ 60 na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja.

(8) Az OET tag ja:
a) az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal – or szá gos tisz ti -

fõ or vos ál tal ki je lölt – 3 kép vi se lõ je, akik kö zül 1 or vos,
1 gyógy sze rész, 1 egész ség ügyi szak dol go zó,

b) az egész ség ügy te rü le tén mû kö dõ szak mai ka ma rák
or szá gos el nök sé ge ál tal de le gált 1-1 sze mély,

c) az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um 1 kép vi se lõ je,
d) az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács El nök sé gé -

nek tag ja,
e) a szak mai kol lé gi u mok el nök sé ge ál tal de le gált egy

tag.
(9) A me gyék ben és a fõ vá ros ban mû kö dõ MET-ek tag jai:
a) az ÁNTSZ ille té kes me gyei in té ze té nek – a me gyei

tisz ti fõ or vos ál tal ki je lölt – 3 kép vi se lõ je, akik kö zül 1 or -
vos, 1 gyógy sze rész, 1 egész ség ügyi szak dol go zó,

b) az egész ség ügy te rü le tén mû kö dõ szak mai ka ma rák
ille té kes te rü le ti szer ve ze te ál tal de le gált 1-1 kép vi se lõ,

c) a szak mai kol lé gi u mok el nök sé ge ál tal de le gált egy
tag,

d) a me gye te rü le tén mû kö dõ egész ség ügyi szak el lá tást 
nyúj tó köz szol gál ta tók kö zül a gyógy in té ze tek

da) 1-1 kép vi se lõ je,
db) fenn tar tó i nak/tu laj do no sa i nak – ide ért ve az egye te -

mi cent ru mo kat és kli ni ká kat mû köd te tõ egye te mek kép vi -
se lõ it is – 1-1 kép vi se lõ je, füg get le nül az adott me gyé ben
ál ta luk fenn tar tott/tu laj don olt gyógy in té ze tek szá má tól.

(10) Az OET, il let ve a MET tag ja ugyan azon sze mély
nem le het.

(11) Az OET, il let ve a MET-ek tag ja it öt évre je lö lik az -
zal, hogy meg bí za tá suk is mé tel ten meg hosszab bít ha tó.

(12) Az OET, il let ve a MET tag já nak meg bí za tá sa meg -
szû nik:

a) a meg ha tá ro zott idõ le tel té vel,
b) ha lá lá val,
c) le mon dá sá val,
d) vissza hí vá sá val.
A meg bí za tás meg szû né sét kö ve tõ 15 na pon be lül az

arra jo go sult szerv gon dos ko dik új tag ál lí tá sá ról.

140/B.  § (1) Az egész ség ügyi dol go zók ál tal el kö ve tett,
a Rend tar tás ban fog lalt eti kai sza bá lyok vét kes meg sze gé -
se ese tén elsõ fo kon az egész ség ügyi dol go zó te vé keny sé -
gé nek he lye sze rint ille té kes MET – há rom ta gú bi zott ság -
ban el jár va – eti kai el já rást foly tat le (a továb biak ban: el -
sõ fo kú eti kai bi zott ság). Ka ma rai ta gok te kin te té ben az el -
sõ fo kú eti kai bi zott ság az érin tett szak mai ka ma ra kü lön
tör vény sze rin ti eti kai szer ve, amely el já rá sát az e tör vény
sze rin ti el já rá si sza bá lyok és jog kö vet kez mé nyek meg fe -
le lõ al kal ma zá sá val foly tat ja le. Az eti kai ügy ben el já ró
szerv ha tás kö ré nek meg ha tá ro zá sa te kin te té ben az eti kai
vét ség el kö ve té sé nek, il let ve el kö ve té se meg kez dé sé nek
idõ pont ja az irány adó.

(2) Az eti kai el já rást az eti kai sza bá lyok vét kes meg sze -
gé sé nek ala pos gya nú ja ese tén meg kell in dí ta ni, és az an -
nak meg in dí tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül le kell foly tat -
ni. Az eti kai el já rás meg in dí tá sá ról az egész ség ügyi dol go -
zót – az el já rás meg in dí tá sá val egy ide jû leg – írás ban tá jé -
koz tat ni kell.

(3) Nem in dít ha tó meg az eti kai el já rás, ha a cse lek -
mény nek az el sõ fo kú eti kai bi zott ság tu do má sá ra ju tá sá tól
3 hó nap, vagy a cse lek mény el kö ve té se óta 3 év el telt.

(4) Az el sõ fo kú eti kai bi zott ság el já rá sá ban – amennyi -
ben az adott eti kai bi zott ság ban bi zott sá gi tag ként el jár
ilyen sze mély – az ügy tár gya sze rin ti szak te rü le ten jár tas
tag részt vesz. En nek hi á nyá ban az ügy szak te rü let sze rin ti
meg íté lé sé re al kal mas sze mély sza kér tõ kén ti meg hall ga -
tá sát az el já rás so rán biz to sí ta ni kell.

140/C. § (1) Az el sõ fo kú eti kai bi zott ság az eti kai fe le -
lõs ség tár gyá ban ho zott dön té sét in do kolt, írás be li ha tá ro -
zat ba fog lal ja és meg kül di az érin tett egész ség ügyi dol go -
zó nak, il le tõ leg az eti kai el já rás meg in dí tá sát kez de mé -
nye zõ nek.

(2) Az el sõ fo kú ha tá ro zat tal szem ben az érin tett egész -
ség ügyi dol go zó, va la mint az eti kai el já rás meg in dí tá sát
kez de mé nye zõ, to váb bá, ha az el sõ fo kú eti kai ha tá ro za tot
az érin tett szak mai ka ma ra kü lön tör vény sze rin ti eti kai
szer ve hoz ta, az a MET, amely az adott fe le lõs sé gi ügy ben
az el já rás alá volt sze mély ka ma rai tag sá gá nak hi á nyá ban
el járt vol na, a kéz be sí tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül fel -
leb bez het az OET-hez. A fel leb be zés alap ján az OET öt ta -
gú bi zott ság ban el jár va (a továb biak ban: or szá gos eti kai
bi zott ság) foly tat ja le a má sod fo kú eti kai el já rást.

(3) A má sod fo kon el já ró or szá gos eti kai bi zott ság a fel -
leb be zés tár gyá ban írás be li, in do kolt ha tá ro za tot hoz, és
azt meg kül di az érin tett egész ség ügyi dol go zó nak, az eti -
kai el já rást kez de mé nye zõ nek, va la mint az elsõ fo kon el já -
ró eti kai bi zott ság nak. E ha tá ro za tot le he tõ leg a fel leb be -
zés be nyúj tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül kell meg hoz ni.
Az el já rás ra a 140/B.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke -
zé se ket is meg fele lõen al kal maz ni kell. A má sod fo kon el -
já ró or szá gos eti kai bi zott ság az elsõ fokú ha tá ro za tot a
140/E.  § (2) be kez dé se sze rin ti, a ka ma rai ta gok kal szem -
ben ki szab ha tó, a ka ma rai tag sá gi vi szonyt érin tõ eti kai
bün te tést érin tõ ré szé ben nem vál toz tat hat ja meg. E szank -
ci ók al kal ma zá sa te kin te té ben – a fe lül vizs gált ha tá ro zat
egyéb ré szei vo nat ko zá sá ban ho zott dön té sé tõl füg gõ en –
a má sod fo kon el já ró or szá gos eti kai bi zott ság az elsõ fokú
ha tá ro za tot e ré szé ben meg sem mi sí ti és az elsõ fo kon el -
járt ka ma rai eti kai szer vet új el já rás ra uta sít hat ja.

(4) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, az eti kai el já -
rás so rán tör té nõ ha tá ro zat ho za tal ra, a jog or vos lat ra és a
ha tá ro zat vég re haj tá sá ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ra 
vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(5) A má sod fo kú ha tá ro zat el len – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint – a kéz be sí tés tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül a köz igaz ga tá si pe rek re (Pp. XX. fe je zet) irány -
adó sza bá lyok sze rint ke re set ter jeszt he tõ elõ.
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140/D.  § (1) Az el sõ- és szük ség ese tén a má sod fo kú eti -
kai el já rás ban bi zo nyí tá si el já rást kell le foly tat ni, amely -
nek so rán a Rend tar tás ban fog lalt eti kai sza bá lyok vét kes
meg sze gé sé vel gya nú sí tott egész ség ügyi dol go zó meg -
hall ga tá sát le he tõ vé kell ten ni.

(2) Az el sõ- és má sod fo kú eti kai el já rás ban nem ve het
részt az, aki tõl az ügy el fo gu lat lan meg íté lé se nem vár ha -
tó, a má sod fo kú eti kai el já rás ban nem ve het részt az sem,
aki az el sõ fo kú ha tá ro zat meg ho za ta lá ban részt vett.

(3) Aki vel szem ben a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki zá rá si ok áll fenn, kö te les azt be je len te ni. Ki zá rá si okot
az el já rás alá vont egész ség ügyi dol go zó, il le tõ leg az eti kai 
el já rást kez de mé nye zõ is az el já rás bár mely sza ka szá ban
be je lent het. A ki zá rá si okot az el já ró eti kai bi zott ság el nö -
ké nek, az el nök kel szem be ni ki zá rá si okot az OET el nö ké -
nek, az OET el nö ké vel szem be ni ki zá rá si okot az egész -
ség ügyért fe le lõs mi nisz ter nek kell be je len te ni, akik ha tá -
roz nak az el já rás ból való ki zá rás tár gyá ban.

140/E.  § (1) Ki szab ha tó eti kai bün te té sek:
a) a fi gyel mez te tés,
b) a meg ro vás,
c) a min den ko ri leg ki sebb kö te le zõ mun ka bér havi

össze gé nek tíz sze re sé ig ter je dõ pénz bír ság.
(2) Amennyi ben el sõ fo kú eti kai bi zott ság ként a kü lön

tör vény sze rin ti ka ma rai eti kai szerv jár el, ezen eti kai
szerv – az (1) be kez dés ben sze rep lõ eti kai bün te tés al kal -
ma zá sá val egy ide jû leg, mel lék bün te tés ként – ki szab hat ja
a kö vet ke zõ eti kai bün te té sek va la me lyi két:

a) a ka ma rai tag sá gi vi szony 1–6 hó na pig ter je dõ fel -
füg gesz té se,

b) a ka ma rá ból tör té nõ ki zá rás, a kü lön tör vény sze rin -
ti, a ka ma rá ból tör té nõ kö te le zõ ki zá rás ese te i ben.

(3) Az el sõ- és má sod fo kú eti kai bi zott ság ér de mi ha tá -
ro za tot tag ja i nak szó több sé gé vel hoz.

(4) Az eti kai fe le lõs ség meg ál la pí tá sa ese tén az eti kai
bi zott ság ha tá ro za tá ban kö te lez he ti az el ma rasz talt sze -
mélyt az el já rás költ sé ge i nek rész ben vagy egész ben tör té -
nõ meg fi ze té sé re.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti eti kai bün te tés jog erõs ki -
sza bá sá ról a meg fe le lõ to váb bi in téz ke dé sek meg té te le és
el já rás meg in dí tá sa ér de ké ben – a ha tá ro zat meg kül dé sé -
vel – ér te sí te ni kell

a) az érin tett sze mély mun kál ta tó ját,
b) az ÁNTSZ-nek az egész ség ügyi szol gál ta tó mû kö -

dé si en ge dé lye sze rint ille té kes me gyei in té ze tét.
(6) Az (1) be kez dés sze rin ti eti kai bün te tés jog erõs ki -

sza bá sá ról a ha tá ro zat meg kül dé sé vel tá jé koz tat ni kell az
egész ség ügyi dol go zó te vé keny sé ge sze rin ti mû kö dé si
nyil ván tar tást ve ze tõ szer vet is.

(7) Az OET, il let ve a MET-ek, va la mint azok tag jai
egye di ügyek ben le foly ta tott eti kai el já rá sa ik so rán sem
irá nyí tá si, fel ügye le ti jog kör ben, sem az adott szerv be de -
le gá lá si, ki je lö lé si jog kör rel ren del ke zõ szerv ál tal nem
uta sít ha tó ak.”

IX. Fejezet

VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

29.  § (1) A szak mai ka ma ra mû kö dé sé nek költ sé ge it
a) a tag jai ál tal be fi ze tett tag díj és egyéb díj be vé te lek,
b) a tör vény ben meg ha tá ro zott vagy a meg ál la po dás sal

át vett köz fel ada tok el lá tá sá hoz a köz pon ti költ ség ve tés tõl
át vett pénz esz kö zök,

c) ala pít vá nyi és más tá mo ga tá sok,
d) szol gál ta tá si, vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó

be vé te lek,
e) pá lyá zat út ján el nyert pénz össze gek,
f) nem zet kö zi vagy ha zai együtt mû kö dés bõl szár ma zó

pénz össze gek
fe de zik.

(2) Eti kai bün te tés ként ki sza bott pénz bír ság össze gé nek 
fel hasz ná lá sá ról az alap sza bály ren del ke zik.

(3) Amennyi ben köz fel adat el lá tá sá ra az arra egyéb ként
ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ szerv vel vagy
más sze méllyel kö tött meg ál la po dás alap ján vá lik a szak -
mai ka ma ra jo go sult tá, a fel adat át adá sá ról  szóló meg ál la -
po dás tar tal maz za az el vég zé sé hez szük sé ges pénz ügyi fe -
de zet biz to sí tá sát is.

30.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – 2007. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba. Az e tör vény és 
az alap sza bály sze rin ti új ka ma rai szer vek és tiszt ség vi se -
lõk a 32.  § (3) be kez dé se sze rin ti alap sza bály alap ján tör té -
nõ meg vá lasz tá suk nap já tól kez dik meg mû kö dé sü ket.

(2) E tör vény 31–32.  §-ai, va la mint 34.  §-ának (2) be -
kez dé se 2007. ja nu ár 1. nap ján lép nek ha tály ba.

31.  § (1) A Ma gyar Or vo si Ka ma ra, a Ma gyar Gyógy -
sze rész Ka ma ra, a Ma gyar Egész ség ügyi Szak dol go zói
Ka ma ra (a továb biak ban együtt: Ka ma ra) eti kai, etikai-
 fegyelmi bi zott sá ga a 2007. ja nu ár 31-én fo lya mat ban lévõ 
eti kai el já rást an nak to váb bi foly ta tá sa nél kül 2007. feb -
ruár 28-ig meg szün te ti.

(2) Az or vo si, gyógy sze ré szi, szak dol go zói fog lal ko zás
szak mai sza bá lya i nak meg sze gé sé vel össze füg gés ben in -
dí tott eti kai el já rás meg szün te té se kor, de leg ké sõbb 2007.
áp ri lis 30-ig – amennyi ben a Ka ma ra el já rá sa so rán a szak -
mai sza bály sér tés ala pos gya nú ja be iga zo ló dott – az
ÁNTSZ el já rá sa meg in dí tá sá nak alap já ul szol gá ló té nye -
ket és ira to kat a Ka ma ra és a per ben el já ró bí ró ság meg kül -
di az ÁNTSZ-nek az egész ség ügyi szol gál ta tó mû kö dé si
en ge dé lye sze rint ille té kes me gyei in té ze té hez to váb bi in -
téz ke dé sek meg té te le ér de ké ben.

(3) A 2007. ja nu ár 1-je elõtt ki sza bott jog erõs eti kai
bün te tés és bí ró sá gi íté let az arra vo nat ko zó sza bá lyok sze -
rint évül el.
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32.  § (1) Va la mennyi, e tör vény ha tá lya alá tar to zó
szak mai ka ma rai tag 2007. ja nu ár 1. és már ci us 31. nap ja
kö zött – a ka ma rai or szá gos el nök ség hez in té zett – egy ol -
da lú, írás be li nyi lat ko zat tal fenn tart hat ja ka ma rai tag sá gi
vi szo nyát. A tag sá gi vi szonyt fenn tar tó nyi lat ko zat té tel
 hiányában a ka ma rai tag sá gi vi szony 2007. áp ri lis 1. nap -
ján meg szû nik. A tag sá got fenn tar tó nyi lat ko zat ér vé nyes -
sé gé hez a Ka ma ra kü lön el fo ga dó nyi lat ko za ta nem szük -
sé ges. A tag sá gi vi szo nyu kat fenn nem tar tó ka ma rai ta gok 
sze mé lyes ada ta it a ka ma rai tag sá gi nyil ván tar tá sok ból ha -
la dék ta la nul tö röl ni kell.

(2) A ka ma rai or szá gos el nök sé gek a (4) be kez dés sze -
rin ti fel ada ta ik el lá tá sa cél já ból az új or szá gos el nök sé gek
meg vá lasz tá sá ig, de leg ké sõbb 2007. má jus 31-éig to -
vább mû köd nek. Az (1) be kez dés tõl el té rõ en az el nök sé gi
ta gok tag sá gi vi szo nya fenn tar tá si nyi lat ko zat hi á nyá ban
2007. jú ni us 1. nap ján szû nik meg.

(3) A Ka ma ra 2007. jú ni us 1. nap já ig – so ron kí vü li ka -
ma rai vá lasz tá sok so rán – ala ku ló or szá gos kül dött köz -
gyû lést vá laszt, amely nek meg bí za tá sa az ala ku ló kül dött -
köz gyû lés ál tal el fo ga dott alap sza bály sze rin ti idõ tar ta mig 
szól. 2007. áp ri lis 1. nap ján – az or szá gos el nök ség ki vé te -
lé vel – a 2007. már ci us 31-én hi va tal ban lévõ ka ma rai
szer vek, il le tõ leg tiszt ség vi se lõk meg bí za tá sa meg szû nik.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti so ron kí vü li ka ma rai vá lasz -
tá so kon azok a ka ma rai ta gok vá laszt hat nak, il let ve vá -
laszt ha tó ak meg kül dött nek, akik a vá lasz tás nap ján az
érin tett ka ma rai or szá gos el nök ség ál tal az ön kén tes ka ma -
rai ta gok ról ve ze tett nyil ván tar tás ban (tag jegy zék ben) sze -
re pel nek tag sá gi jog vi szo nyuk (1) be kez dés sze rin ti fenn -
tar tá sa vagy új tag sá gi vi szony lé te sí té se kö vet kez té ben.
Az ala ku ló kül dött köz gyû lés be való kül dött aján lás mód -
ját, il let ve a kül döt tek meg vá lasz tá sá nak rend jét az or szá -
gos el nök sé gek 2007. áp ri lis 15-ét köve tõen a nyil ván tar -
tás ban sze rep lõ ka ma rai ta gok lét szá ma alap ján ha tá roz -
zák meg az zal, hogy a lét szám meg ha tá ro zá sa kor a 2007.
áp ri lis 1-jét köve tõen lé te sí tett új tag sá gi vi szo nyok ra is fi -
gye lem mel kell len ni.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti kül dött nek az vá laszt ha tó
meg, aki nyi lat ko zik ar ról, hogy kül döt té vá lasz tá sa nap ján 
ka ma rai tag sá gi vi szony ban áll, to váb bá tag sá gi vi szo nyá -
nak meg szün te té se nincs fo lya mat ban. Meg vá lasz tá sát
köve tõen kül dött ként csak az jár hat el, aki el já rá sa nap ján
ka ma rai tag sá gi vi szony ban áll.

33.  § E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg
a) az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi

II. tör vény 1.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „Ma gyar
Or vo si Ka ma ra” szö veg rész he lyé be „az ÁNTSZ ille té kes
me gyei in té ze té nek tisz ti fõ or vo sa”,

b) az Eütv. 110.  §-a (16) be kez dé sé ben az „Az ille té kes
szak mai ka ma ra” szö veg rész he lyé be az „A mû kö dé si
nyil ván tar tást ve ze tõ szerv”
szö veg lép.

34.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti

a) a Ma gyar Or vo si Ka ma rá ról  szóló 1994. évi
XXVIII. tör vény, va la mint

b) a Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma rá ról  szóló 1994. évi
LI. tör vény,

c) a Ma gyar Egész ség ügyi Szak dol go zói Ka ma rá ról
 szóló 2003. évi LXXXIII. tör vény,

d) a kül föl di ek ön ál ló vál lal ko zó ként tör té nõ gaz da sá gi 
célú le te le pe dé sé rõl  szóló 1998. évi LXXXIII. tör vény
4–5.  §-ai,

e) az egész ség ügyet, il le tõ leg a gyógy szer el lá tást érin -
tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 1999. évi
LIII. tör vény 1–31.  §-ai, to váb bá 48.  § (1) be kez dé sé nek
a)–b) pont jai és (4) be kez dé se,

f) az egész ség ügyet, a gyógy szer el lá tást, a szo ci á lis el -
lá tást érin tõ egyes tör vények jog har mo ni zá ci ós célú, va la -
mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény, to váb bá a tár sa da lom biz to sí -
tá si já ru lék fi ze tés sel és az egész ség ügyi hoz zá já ru lás sal
kap cso la tos tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
LXX. tör vény 4–6.  §-ai, va la mint 42.  §-a (1) be kez dé sé nek 
a) pont ja,

g) a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé -
rõl  szóló 2001. évi C. tör vény 72.  §-a,

h) a gyógy sze ré sze tet érin tõ egyes tör vények mó do sí -
tá sá ról  szóló 2002. évi XIV. tör vény 2.  §-a és 3.  § (3) be -
kez dé se,

i) az egyes szo ci á lis és egész ség ügyi tár gyú tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVI. tör vény 35.  §-a,
92–93.  §-ai, va la mint 94.  §-a (4) be kez dé sé nek l) pont ja,

j) az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 30.  §-a,

k) az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes kér -
dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény 5.  §-a (1) be -
kez dé sé ben az „a szak mai ka ma rák ál tal ki dol go zott” szö -
veg rész.

(2) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy az egyes egész ség ügyi dol go zók ál ta lá nos
szak mai-eti kai sza bá lya it, va la mint a vét kes meg sze gé sük
ese tén al kal ma zan dó jog kö vet kez mé nyek al kal ma zá sá nak 
ál ta lá nos rend jét tar tal ma zó Rend tar tást ren de le té ben ki -
ad ja.

35.  § (1) Az Eütv. e tör vény 28.  § (6) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tott 140/A.  §-a sze rin ti Or szá gos Eti kai Ta nács ülé sét 
elsõ al ka lom mal az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
60 na pon be lü li idõ tar tam ra össze kell hív ni. Az Or szá gos
Eti kai Ta nács az egész ség ügyi dol go zók ra ki ter je dõ
 etikai-fegyelmi sza bály za tot leg ké sõbb 2007. már ci us
31-ig az egész ség ügyi mi nisz ter elé ter jesz ti.
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(2) A Me gyei Eti kai Bi zott sá gok – az ÁNTSZ me gyei
in té ze te i nek szer ve ze ti ke re tei kö zött – 2007. már ci us
31-ével meg kez dik mû kö dé sü ket.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi XCVIII.
tör vény

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-
és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,

valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól*

Az Or szág gyû lés

figye lembe véve, hogy a gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se -
géd esz kö zök kü lön le ges sze re pet töl te nek be az egész sé gi
ál la pot meg õr zé sé ben, a be teg sé gek meg elõ zé sé ben, fel is -
me ré sé ben, il let ve gyó gyí tá sá ban, az élet mi nõ ség ja ví tá sá -
ban,

te kin tet tel arra, hogy a be teg sé gek meg elõ zé sé re való
tö rek vé sek si ke re ese tén sem kü szö böl he tõk ki a meg be te -
ge dé sek bõl adó dó egyé ni esély kü lönb sé gek, és e kü lönb -
sé gek csök ken té se ér de ké ben szük ség van a mél tá nyos sá -
got, igaz sá gos sá got és ha té kony sá got meg va ló sí tó ál la mi
sza bá lyo zás ra,

fel is mer ve, hogy fon tos tár sa dal mi ér dek a gyógy sze -
rek re és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök re for dí tott tár sa da -
lom biz to sí tá si és egyé ni ki adá sok gaz da sá gi lag is ha té -
kony fel hasz ná lá sa,

meg gyõ zõd ve ar ról, hogy kor sze rû egész ség ügy nem
va ló sít ha tó meg a gyógy sze ré szet át ala ku lá sa nél kül, s
hogy en nek az át ala ku lás nak a ha zai ha gyo má nyok ra, a
nem zet kö zi elõ írásokra és gya kor lat ra kell tá masz kod nia,

fel is mer ve, hogy a gyógy szer gyár tás ipar sze rû vé vá lá sa
és a ke res ke de lem gya kor la ta, a meg vál to zott fo gyasz tói
szo ká sok és igé nyek, to váb bá az in for má ci ós tech no ló gia
fej lõ dé se ér de mi vál to zá so kat idé zett elõ a gyógy sze rek
kis ke res ke del mi for gal ma zá sá ban,

fi gye lem mel arra, hogy az ál lam nak ga ran ci á lis sza bá -
lyok kal is biz to sí ta nia kell, hogy a gyógy sze rek biz ton sá -
go san, meg fe le lõ he lyen, idõ ben és vá lasz ték kal áll ja nak a
be te gek ren del ke zé sé re,

el is mer ve, hogy a gyógy sze re ket a be teg ség  miatt ki -
szol gál ta tott, meg fe le lõ szak is me ret tel nem ren del ke zõ
sze mé lyek vá sá rol ják és a gyógy szert fo gyasz tók vé del me

ér de ké ben el en ged he tet len kö ve tel mény, hogy a gyógy -
sze rek for gal ma zá sá ban az ál ta lá nos ke res ke del mi sza bá -
lyok tól el té rõ szi go rúbb sza bá lyok ér vé nye sül je nek,

szem elõtt tart va, hogy a gyógy szer-kis ke res ke de lem
sa já tos sá ga it figye lembe vevõ sza bá lyo zott ver seny ked -
vez a gyógy szert fo gyasz tók nak, ja vít ja a hoz zá fé rést és az 
el lá tás mi nõ sé gét,

az aláb bi tör vényt al kot ja:

Általános rendelkezések

1.  § E tör vény az em ber i fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy -
sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök for gal ma zá sá nak, is -
mer te té sé nek, rek lá mo zá sá nak, köz fi nan szí ro zá sá nak, a
gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök fi nan szí roz -
ha tó sá gá nak el éré sét cél zó in téz ke dé sek és a la kos ság biz -
ton sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tá sá -
nak, va la mint a gyógy sze rek kis ke res ke del mi for gal ma zá -
sá nak, a gyógy szer el lá tó te vé keny ség gya kor lá sá nak alap -
ve tõ sza bá lya it ha tá roz za meg.

2.  § (1) A tör vény cél ja, hogy ga ran tál ja a kö te le zõ tár -
sa da lom biz to sí tás kö ré ben igény be ve he tõ el lá tá sok meg -
ha tá ro zá sá nak át lát ha tó sá gát, ki szá mít ha tó vá és biz ton sá -
gos sá te gye a rend szer sze rep lõ i nek mû kö dé sét, va la mint a 
kö te le zõ tár sa da lom biz to sí tás ren del ke zé sé re álló for rá sok 
fel hasz ná lá sá nak mél tá nyos sá gát, gaz da sá gos sá gát és
szak mai ha té kony sá gát, va la mint meg ha tá roz za a köz vet -
len la kos sá gi gyógy szer el lá tó te vé keny ség foly ta tá sá nak
alap ve tõ fel té te le it.

(2) Kis ke res ke del mi gyógy szer el lá tó te vé keny sé get
gyógy szer tár ban, ki vé te le sen pe dig – az e tör vény ben, va -
la mint az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint – gyógy -
szer tár nak nem mi nõ sü lõ ke res ke del mi vál lal ko zás ke re té -
ben le het foly tat ni.

(3) A gyógy szer tár egész ség ügyi szol gál ta tó és kis ke -
res ke del mi te vé keny sé get vég zõ egész ség ügyi in téz mény.
Gyógy szer tár köz for gal mú, in té ze ti, fi ók- és ké zi gyógy -
szer tá ri for má ban mû köd het.

(4) A gyógy szer tár egész ség ügyi fel ada ta a la kos ság
gyógy ke ze lé sé hez kap cso ló dó gyógy sze rek ki szol gál ta tá -
sa, va la mint az e gyógy sze rek kel kap cso la tos, a be teg sé -
gek meg elõ zé sét szol gá ló, a be te gek kel tör té nõ együtt mû -
kö dést meg va ló sí tó fel vi lá go sí tó, ta nács adó szol gál ta tás.

3.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) gyógy szer: az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze -

rek rõl és egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény (a továb biak -
ban: Gytv.) 1.  §-ának 1. pont ja sze rin ti anyag;

b) köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ gyógy szer: olyan
gyógy szer, il let ve kü lön le ges táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ
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táp szer, amely nek árá hoz kü lön jog sza bály alap ján a köz -
pon ti költ ség ve tés, il let ve az Egész ség biz to sí tá si Alap
(a továb biak ban: E. Alap) az arra jo go sul tak nak tá mo ga -
tást nyújt;

c) kü lön ke re tes gyógy szer: az egész ség biz to sí tá si szerv 
és a gyár tó/for gal ma zó/szál lí tó ál tal meg kö tött kü lön szer -
zõ dés sze rin ti köz be szer zé si ár hoz nyúj tott kü lön jog sza -
bály sze rin ti tá mo ga tás ban ré sze sü lõ gyógy szer;

d) for ga lom ba ho za ta li en ge dély: az arra ille té kes ha tó -
ság ál tal ki adott, a gyógy szer em ber gyó gyá sza ti cél ra tör -
té nõ al kal maz ha tó sá gát en ge dé lye zõ ha tó sá gi ha tá ro zat;

e) for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja: az a ter mé -
sze tes sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ egyéb szer ve zet, amely ré szé re az arra jo -
go sult ha tó ság a gyógy szer for ga lom ba ho za ta lát en ge dé -
lyez te;

f) gyó gyá sza ti se géd esz köz: át me ne ti vagy vég le ges
egész ség ká ro so dás sal, fo gya té kos ság gal élõk ter mé sze tes
vagy mes ter sé ges test fel szí ni nyí lás sal ren del ke zõ test üre -
ge i ben, tes ten vagy nem tes ten vi selt, egye di mé ret vé tel
alap ján ké szült, so ro zat gyár tá sú vagy adap tív di ag nosz ti -
kus, te rá pi ás, re ha bi li tá ci ós, ápo lá si tech ni kai esz köz, va -
la mint a köt szer, amely al kal mas arra, hogy a szük sé ges
mér ték ben elõ se gít se az ezen ál la pot ban lé võk min den na pi 
élet vi te lét;

g) gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ké szít -
mény: olyan anyag vagy anyag ke ve rék, amely nem gyógy -
szer, de kü lön jog sza bály alap ján az arra ille té kes ha tó ság
nyil ván tar tás ba vett, és gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ
gyógy ha tá sú anyag ként for ga lom ba ho za ta lát engedé -
lyezte;

h) cse kély ér té kû nek mi nõ sü lõ aján dék: ter mé szet be ni
jut ta tás, amely nek egye di, az ál ta lá nos for gal mi adót is tar -
tal ma zó ér té ke, ilyen ér ték hi á nyá ban pe dig az ál ta lá nos
for gal mi adó val együtt szá mí tott be szer zé si ára vagy elõ ál -
lí tá si költ sé ge nem ha lad ja meg a min den ko ri mi ni mál bér
havi össze gé nek 5%-át;

i) éssze rû mér té kû tá mo ga tás: olyan tá mo ga tás, amely
a meg hir de tett ren dez vény egy fõre esõ össze gét te kint ve
nem ha lad ja meg a h) pont ban meg ha tá ro zott össze get;

j) rek lá mo zó: a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló
1997. évi LVIII. tör vény (a továb biak ban: Grtv.) 2.  §-ának
r) pont ja sze rin ti vál lal ko zás;

k) rek lám szol gál ta tó: a Grtv. 2.  §-ának s) pont ja sze rin -
ti vál lal ko zás;

l) gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ren de lé -
sé re, il let ve for gal ma zá sá ra jo go sult: az or vos, a gyógy -
sze rész, a gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ke res -
ke del mi for gal má ban részt vevõ – a vo nat ko zó te vé keny -
sé gi en ge déllyel ren del ke zõ – elõ ál lí tó és ke res ke dõ;

m) ATC-cso port: a gyógy sze rek ana tó mi ai, te rá pi ás,
 illetve ké mi ai ha tás sze rin ti osz tá lyo zá sa;

n) re fe ren cia gyógy szer: az a meg ha tá ro zott (fix) tá mo -
ga tá si cso port ba tar to zó gyógy szer, amely a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti brut tó fo gyasz tói ára és
for gal mi ré sze se dé se alap ján az adott ATC-cso port ra meg -
ha tá ro zott szá za lé kos tá mo ga tás ban ré sze sül;

o) re fe ren cia gyó gyá sza ti se géd esz köz: az a meg ha tá -
ro zott (fix) tá mo ga tá si cso port ba tar to zó gyó gyá sza ti se -
géd esz köz, amely a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rin ti, a köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott ára, köl -
csön zé si díja, il let ve a for gal mi ré sze se dé se alap ján az
adott tá mo ga tá si cso port ra meg ha tá ro zott szá za lé kos tá -
mo ga tás ban ré sze sül;

p) köz for gal mú gyógy szer tár: a be te gek, fo gyasz tók
köz vet len gyógy szer el lá tá sát biz to sí tó in téz mény;

q) fi ók gyógy szer tár: a köz for gal mú gyógy szer tár ré -
sze ként mû kö dõ, de az zal nem azo nos te lep he lyû, a be te -
gek köz vet len gyógy szer el lá tá sát biz to sí tó in téz mény;

r) in té ze ti gyógy szer tár: a fek võ be teg gyógy in té zet ré -
sze ként mû kö dõ in té ze ti és köz vet len la kos sá gi gyógy -
szer el lá tá si fel ada to kat el lá tó egész ség ügyi in téz mény;

s) ké zi gyógy szer tár: a há zi or vos, házi gyer mek or vos
(a továb biak ban: há zi or vos) gyó gyí tó mun ká já hoz szük sé -
ges, a gyógy sze rek meg ha tá ro zott kö rét szol gál ta tó el lá tá si 
for ma;

sz) sze mé lyes gyógy szer tár mû köd te té si jog: szak mai
gya kor lat tal ren del ke zõ gyógy sze rész ré szé re köz for gal -
mú gyógy szer tár ve ze té sé re adott en ge dély (a továb biak -
ban: sze mé lyi jog);

t) köz vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tás: az a te vé keny -
ség, amely so rán a gyógy szer tár a gyógy szert és az al kal -
ma zá sá val össze füg gõ szak mai in for má ci ót köz vet le nül
vagy ház hoz szál lí tás út ján köz ve tet ten, a be te gek, fo -
gyasz tók ré szé re biz to sít ja, il let ve az a gyógy szer for gal -
ma zás ra jo go sult ál tal vég zett te vé keny ség, amely so rán a
be te gek, fo gyasz tók egyes kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott gyógy sze re ket ere de ti en ge dé lye zett cso ma go lá suk -
ban meg vá sá rol hat nak;

u) ház hoz szál lí tás: gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz -
köz meg ren de lõ ál tal meg je lölt hely re tör té nõ el jut ta tá sa
köz vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tás vagy gyó gyá sza ti se -
géd esz kö zök kis ke res ke del mi for gal ma zá sa ke re té ben a
köz vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tás ra vagy gyó gyá sza ti
se géd esz kö zök kis ke res ke del mi for gal ma zá sá ra jo go sult
vál lal ko zás vagy an nak meg bí zott ja köz re mû kö dé sé vel;

v) új gyógy szer tár: az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ en mû kö dé si en ge déllyel nem ren del ke zõ gyógy szer -
tár;

w) tá mo ga tás vo lu men-szer zõ dés: a kö te le zõ egész ség -
biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény
(a továb biak ban: Ebtv.) 30/A.  §-a sze rin ti szer zõ dés;

z) ha tó sá gi ve ze tõ: a köz for gal mú gyógy szer tár át me -
ne ti ve ze té sé re ha tó sá gi ha tá ro zat tal ki je lölt gyógy sze rész.
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I. RÉSZ

A BIZTONSÁGOS ÉS GAZDASÁGOS GYÓGYSZER- 
ÉS GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ-ELLÁTÁS

I. Fejezet

A GAZDASÁGOS GYÓGYSZER-
ÉS GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ-RENDELÉS

ÉS FORGALMAZÁS ALAPELVEI

4.  § (1) Azo nos ha tó anya gú, il let ve te rá pi ás ha tá sú
gyógy sze rek te kin te té ben az ár hoz nyúj tott tár sa da lom biz -
to sí tá si tá mo ga tás leg fel jebb a re fe ren cia gyógy szer re
meg ál la pí tott tá mo ga tás sal azo nos mér ték ben ve he tõ
igény be.

(2) Azo nos funk ci o ná lis cso port ba tar to zó gyó gyá sza ti
se géd esz kö zök árá hoz nyúj tott tár sa da lom biz to sí tá si tá -
mo ga tás leg fel jebb a re fe ren cia gyó gyá sza ti se géd esz köz -
re meg ál la pí tott tá mo ga tás sal azo nos mér ték ben ve he tõ
igény be.

5.  § A biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo ga dás so rán
– egy sze rû sí tett el já rá si sza bá lyok al kal ma zá sá val –
elõny ben ré sze sül nek gyógy sze rek ese tén a már be fo ga -
dott azo nos ha tó anya gú, il let ve te rá pi ás ha tá sú gyógy sze -
rek nél ala cso nyabb árú ké szít mé nyek, gyó gyá sza ti se géd -
esz kö zök ese té ben pe dig az azo nos funk ci o ná lis cso port ba 
so rol ha tó ala cso nyabb árú, de hasz ná la ti ér té ké ben bi zo -
nyí tot tan leg alább a már be fo ga dott esz kö zé vel azo nos új
esz kö zök.

6.  § E tör vény ben fog lal tak ki vé te lé vel ti los min den, az
ár hoz nyúj tott tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del -
he tõ gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz nép sze rû sí té -
sé re, a fel hasz ná lás ösz tön zé sé re irá nyu ló bár mi lyen te vé -
keny ség.

7.  § A for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult jai az ál ta -
luk tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal for gal ma zott
gyógy sze rek mennyi sé gé vel ará nyo san, az e tör vény ben
meg ha tá ro zott be fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té sé vel
hoz zá já rul nak a biz to sí tot tak után meg fi ze tett já ru lé kok
el le né ben igény be ve he tõ gyógy szer el lá tás gaz da sá gos sá -
gá hoz.

8.  § A gyógy szert és gyó gyá sza ti se géd esz közt ren de lõ
or vos kö te les tá jé koz tat ni a be te get a ren del ke zés re álló,
azo nos ha tó anya gú, il let ve ha son ló te rá pi ás ha tá sú ala cso -
nyabb árú gyógy szer rõl, il let ve azo nos funk ci o ná lis cso -
port ba tar to zó ala cso nyabb árú gyó gyá sza ti se géd esz köz -
rõl, va la mint az adott ter mé kek árá ról, tár sa da lom biz to sí -
tá si tá mo ga tá sá ról és a té rí té si dí jak kö zöt ti kü lönb sé gek -
rõl.

9.  § A gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz ki szol gál -
ta tó ja – a fo gya té kos sze mé lyek szá má ra is hoz zá fér he tõ
és ér tel mez he tõ mó don – kö te les tá jé koz tat ni a be te get az
egész ség biz to sí tá si szerv ál tal tá mo ga tott azo nos ha tó -
anya gú, il let ve te rá pi ás ha tá sú ala cso nyabb árú gyógy szer -
rõl, vagy azo nos funk ci o ná lis cso port ba tar to zó ala cso -
nyabb árú gyó gyá sza ti se géd esz köz rõl, va la mint az adott
ter mé kek árá ról, tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá sá ról és a
té rí té si dí jak kö zöt ti kü lönb sé gek rõl.

10.  § Az egész ség biz to sí tá si szerv jo go sult e tör vény ke -
re tei kö zött a vele szer zõ dött or vo sok gyógy szer- és gyó -
gyá sza ti se géd esz köz-ren de lé sé hez szük sé ges fel té te lek
meg ha tá ro zá sá ra a fi nan szí ro zá si, il let ve a tá mo ga tás sal
tör té nõ ren de lés re vo nat ko zó szer zõ dé sek ben, va la mint
jo go sult az or vo sok gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz -
köz-ren de lé si ma ga tar tá sát vizs gál ni, el len õriz ni és jog -
sza bály-, il let ve szer zõ dés sze gés ese tén a kü lön jog sza -
bály ban fog lal tak sze rint el jár ni.

11.  § Az egész ség ügyi szol gál ta tó val fi nan szí ro zá si
szer zõ dés, il let ve gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz
tá mo ga tás sal tör té nõ ren de lé sé re jo go sí tó szer zõ dés csak
olyan szol gál ta tó val köt he tõ, amely tel je sí ti a gyógy szer-
és gyó gyá sza ti se géd esz köz-gaz da sá gos ság e tör vény ben
meg ha tá ro zott, va la mint az egész ség biz to sí tá si szerv ál tal
elõ írt fel té te le it, így a ha té kony és gaz da sá gos gyógy szer -
ren de lést elõ se gí tõ, mi nõ sí tett szá mí tó gé pes prog ram
hasz ná la tát.

II. Fejezet

A GYÓGYSZEREK ÉS GYÓGYÁSZATI
SEGÉDESZKÖZÖK ISMERTETÉSÉRE

ÉS REKLÁMOZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetése

12.  § (1) A gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz is -
mer te té se (a továb biak ban: is mer te tés) a gyógy sze rek és
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök szak mai célú olyan aján lá sa,
is mer te té se, va la mint a gyógy szer össze té te lé re, ha tá sá ra,
il let ve a gyógy szer és a gyó gyá sza ti se géd esz köz al kal ma -
zá sá ra vo nat ko zó bár mi lyen olyan tá jé koz ta tás, amely ki -
zá ró lag a gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ren -
de lé sé re és for gal ma zá sá ra jo go sult egész ség ügyi szak ké -
pe sí tés sel ren del ke zõk nek szól.

(2) Az is mer te tés so rán át adott in for má ció tar tal má nak
össz hang ban kell áll nia az is mer te tett gyógy szer al kal ma -
zá si elõ írásában, il let ve az is mer te tett gyó gyá sza ti se géd -
esz köz hasz ná la ti út mu ta tó já ban fog lal tak kal. Az is mer te -
tés so rán át adott in for má ció rész le tes tar tal mát kü lön jog -
sza bály ha tá roz za meg.
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(3) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ja, il let ve a gyógy szer for gal ma zá sá ra en ge déllyel
ren del ke zõ (a továb biak ban együtt: for gal ma zó) és a gyó -
gyá sza ti se géd esz köz gyár tó ja vagy an nak meg ha tal ma -
zott kép vi se lõ je is mer te tõ te vé keny sé get ki zá ró lag en ge -
dély bir to ká ban foly tat hat.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti en ge délyt a gyógy szer for -
gal ma zó ja, il let ve an nak Ma gyar or szá gon be jegy zett meg -
ha tal ma zott ja, va la mint a gyó gyá sza ti se géd esz köz gyár -
tó ja vagy an nak meg ha tal ma zott kép vi se lõ je ré szé re az
egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság ké re lem re adja
meg.

(5) A gyógy szer for gal ma zó ja és a gyó gyá sza ti se géd -
esz köz gyár tó ja vagy an nak meg ha tal ma zott kép vi se lõ je
is mer te tõi te vé keny sé gét ak kor kezd he ti meg, ha az egész -
ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság nyil ván tar tás ba vet te és
a te vé keny sé get en ge dé lyez te.

(6) A (4) be kez dés sze rin ti ké re lem nek tar tal maz nia kell 
a ké rel me zõ ne vét és szék he lyét, meg ha tal ma zott ja ne vét,
cí mét, il let ve cég jegy zék szá mát.

(7) A (3) be kez dés sze rin ti en ge dély jo go sult ja az en ge -
dély irán ti ké re lem ben, il let ve az en ge dély tar tal má ban
rész le te zett ada tok ban tör tént vál to zást nyolc na pon be lül
be je len ti az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság nak.

(8) A (3) be kez dés sze rin ti en ge dély tar tal maz za gyógy -
szer ese tén a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult já nak,
for gal ma zó já nak, il let ve meg ha tal ma zott já nak ne vét, gyó -
gyá sza ti se géd esz köz ese tén a gyó gyá sza ti se géd esz köz
gyár tó ja vagy an nak meg ha tal ma zott kép vi se lõ je ne vét,
va la mint mind két eset ben a nyil ván tar tás ba vé te li szá mát.

(9) Az is mer te tõi te vé keny ség vég zé sé re ki adott en ge -
dély jo go sult ja az el já rá sért és az en ge dély ki adá sá ért a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jat kö te les fi zet ni.

13.  § (1) A 12.  §-ban fog lalt jo go sult ne vé ben el já ró sze -
mély (a továb biak ban: is mer te tést vég zõ sze mély) az is -
mer te tõ te vé keny sé get ak kor kezd he ti meg, ha

a) gyógy szer ese tén a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo -
go sult ja, gyó gyá sza ti se géd esz köz ese tén an nak gyár tó ja
vagy an nak meg ha tal ma zott kép vi se lõ je a 12.  § (3) be kez -
dé se sze rin ti en ge déllyel ren del ke zik, és

b) az is mer te tést vég zõ sze mélyt az egész ség biz to sí tá si
fel ügye le ti ha tó ság nyil ván tar tás ba vet te és is mer te tõ iga -
zol vánnyal lát ta el.

(2) A nyil ván tar tás tar tal maz za
a) az is mer te tést vég zõ sze mély ne vét, szü le té si évét,
b) a kép zett sé get iga zo ló ok le vél szá mát, amennyi ben

az is mer te tés kü lön jog sza bály sze rint kép zett ség hez kö -
tött,

c) a 12.  § (3) be kez dés sze rin ti cég meg ne ve zé sét és an -
nak 12.  § (6) be kez dés sze rin ti ada ta it,

d) az is mer te tést vég zõ sze mély alap-nyil ván tar tá si
szá mát, ha az is mer te tés kü lön jog sza bály sze rint kép zett -
ség hez kö tött.

A nyil ván tar tás hoz csa tol ni kell az is mer te tést vég zõ
sze mély nyi lat ko za tát ar ról, hogy vele szem ben a (3) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott össze fér he tet len sé gi ok nem áll
fenn.

(3) Össze fér he tet len – a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – az is mer te tõi te vé keny ség gel, ha a (2) be kez dés sze -
rin ti nyil ván tar tás ba vett sze mély – ide nem ért ve a szer zõi
jogi vé de lem alá tar to zó tu do má nyos te vé keny sé get –
egész ség ügyi szol gál ta tó val az egész ség ügyi te vé keny ség
vég zé sé nek egyes kér dé se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV.
tör vény 7.  § (2) be kez dé se sze rin ti jog vi szony ban áll.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti össze fér he tet len ség nem
érin ti a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv sa ját gyógy -
szer is mer te tõ há ló za tá ba tar to zó sze mé lye ket.

14.  § (1) Az is mer te tõ te vé keny sé get vég zõ a gyógy sze -
rek, il let ve gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ren de lé sé re és for -
gal ma zá sá ra jo go sult nak aján dé kot, anya gi elõnyt vagy
más ter mé szet be ni jut ta tást nem ad hat, nem ajánl hat fel és
nem ígér het, ki vé ve, ha a fel so rol tak cse kély ér té kû ek és
össze füg ge nek a gyógy sze rek ren de lé sé re vagy for gal ma -
zá sá ra jo go sult ál tal foly ta tott egész ség ügyi te vé keny ség -
gel. Az is mer te tést vég zõ pénz be li jut ta tást vagy elõnyt
sem mi lyen mó don nem ad hat, nem ajánl hat fel és nem
ígér het.

(2) A gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök be -
mu ta tá sát, is mer te té sét se gí tõ ren dez vé nye ken az is mer te -
tõ te vé keny sé get vég zõ ál tal biz to sí tott ven dég lá tás nak
éssze rû mér té kû nek és a ren dez vény fõ cél já hoz ké pest
má sod la gos nak kell len nie. A ren dez vény re, il let ve a be -
mu ta tó ra az egész ség ügy ben, il let ve a gyógy szer el lá tás -
ban vagy a gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás ban köz re mû -
kö dõ szak em be re ken kí vül más sze mély nem hív ha tó meg.

(3) A szak mai és tu do má nyos cé lo kat szol gá ló ren dez -
vé nyek és prog ra mok köz ve tett vagy köz vet len for má ban
tör té nõ tá mo ga tá sa ese tén a tá mo ga tás nak min den kor
éssze rû mér té kû nek és a ren dez vény tu do má nyos cél ki tû -
zé se i hez ké pest alá ren delt nek kell len nie az zal, hogy a
szak mai és tu do má nyos prog ra mok ra az egész ség ügy ben,
il let ve a gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás ban 
köz re mû kö dõ szak em be re ken kí vül más sze mély nem hív -
ha tó meg. A szak mai és tu do má nyos prog ra mo kon is mer -
te tõ te vé keny ség ab ban az eset ben foly tat ha tó, ha a köz ve -
tett és a köz vet len for má ban tör té nõ is mer te tõ te vé keny ség 
(konk rét ter mék al kal ma zá sá val kap cso la tos elõ adás, ter -
mék be mu ta tó tar tá sa, ki ál lí tó hely bér lé se, hir de té sek köz -
zé té te le) a szak mai, tu do má nyos ren dez vény prog ram ban
jól el kü lö nül.

(4) Ter mé szet be ni tá mo ga tás nyújt ha tó az egész ség ügyi 
vagy tu do má nyos te vé keny sé get foly ta tó sze mély szá má ra 
szak mai ren dez vé nye ken, tan fo lya mo kon tör té nõ rész vé -
tel re. A ter mé szet be ni tá mo ga tás ki zá ró lag a ren dez vé nye -
ken tör té nõ rész vé tel lel köz vet len össze füg gés ben fel me -
rü lõ ki adá sok (uta zá si költ ség, szál lás költ ség, rész vé te li
díj) fe de ze té re szol gál hat.
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(5) A 12.  § (3) be kez dé se sze rin ti cég min den nap tá ri év
ok tó ber 1. nap já ig a kö vet ke zõ nap tá ri évre ter ve zett, az
(1) be kez dés sze rin ti aján dé kok lis tá ját és a (2)–(4) be kez -
dé sek sze rin ti tá mo ga tás for má ját, va la mint az erre ter ve -
zett költ sé gek össze gét kö te les az egész ség biz to sí tá si fel -
ügye le ti ha tó ság nak be je len tés cél já ból be nyúj ta ni.

(6) A 12.  § (3) be kez dé se sze rin ti cég min den nap tá ri év
feb ru ár 15-ig kö te les az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha -
tó ság nak össze fog la ló je len tést kül de ni az elõ zõ év ben
adott,

a) az (1) be kez dés sze rin ti aján dé kok lis tá já ról és a ter -
mé szet be ni jut ta tá sok ér té ké rõl,

b) a (2)–(4) be kez dé sek sze rin ti tá mo ga tás for má já ról
és össze gé rõl.

(7) Az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti lal mak és
kor lá to zá sok nem érin tik a gyógy szer-ke res ke de lem részt -
ve või szá má ra a gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö -
zök árá val, ár ré sé vel és ár en ged mé nyé vel vagy egyéb ke -
res ke del mi ked vez ménnyel kap cso la tos kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fel té te le ket.

(8) A gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ren -
de lé sé re és for gal ma zá sá ra jo go sult sze mély nem kér het és 
nem fo gad hat el sem mi lyen az (1) be kez dés ben til tott jut -
ta tást vagy a (2)–(4) be kez dés sel el len té tes ösz tön zést.

(9) A 12.  § (3) be kez dé se sze rin ti cég a gyógy sze rek
vagy gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ren de lé sé re és for gal ma -
zá sá ra jo go sult sze mély ré szé re, a ha tá lyos adó jog sza bá -
lyok ban fog lalt kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben, a ha tá -
lyos adó jog sza bá lyok nak meg fe le lõ iga zo lást kö te les kül -
de ni, ha en nek fel té te lei fenn áll nak.

(10) Az (5)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat az
egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság a hon lap ján köz zé -
te szi.

15.  § (1) A kü lön jog sza bály sze rin ti min ta ki vé te lé vel
ti los a be teg nek, fo gyasz tó nak olyan aján dék, min ta, vá -
sár lás ra jo go sí tó utal vány (ku pon) köz vet le nül vagy az or -
vos, il let ve a gyógy szert, gyó gyá sza ti se géd esz közt ki szol -
gál ta tó ál tal tör té nõ adá sa, fel aján lá sa, amely

a) egy adott gyógy szer, vagy
b) egy adott gyógy szer gyár ter mé kei, vagy
c) tár sa da lom biz to sí tás ál tal tá mo ga tott gyó gyá sza ti

se géd esz köz
fo gyasz tá sá ra, hasz ná la tá ra ösz tö nöz, vagy azt fel té te lül
szab ja.

(2) A gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ren -
de lé sé re és for gal ma zá sá ra jo go sul tak szá má ra ad ha tó té rí -
tés men tes min ták ra és ado má nyok ra irány adó sza bá lyo kat
kü lön jog sza bály tar tal maz za.

(3) Az is mer te tés to váb bi rész le tes sza bá lya it, a nyil -
ván tar tá sok ve ze té sé re, a té rí tés men tes min ták ra, ado má -
nyok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kü lön jog sza bály tar tal -
maz za.

16.  § A 12–15.  §-ban fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz -
ni kell arra a ter mé sze tes sze mély re, jogi sze mély re, jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ egyéb szer ve zet re,
aki/amely az is mer te tõ te vé keny sé get a gyógy szer for ga -
lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo go sult ja, il let ve a gyó gyá -
sza ti se géd esz köz gyár tó ja, meg ha tal ma zott kép vi se lõ je
ál tal adott meg bí zás alap ján vég zi.

Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök reklámozása

17.  § (1) Az em ber gyó gyá sza ti cél ra szánt, gyógy szer -
tár ból vény nél kül is ki ad ha tó gyógy sze rek, to váb bá a tá -
mo ga tás sal nem ren del he tõ gyó gyá sza ti se géd esz kö zök
rek lá mo zá sa meg en ge dett, ha a rek lám:

a) egy ér tel mû en meg ha tá roz za, hogy a rek lá mo zott ter -
mék gyógy szer, il let ve gyó gyá sza ti se géd esz köz,

b) tar tal maz za a gyógy szer ne vét és – ha a ké szít mény
egy ha tó anya got tar tal maz – an nak szo ká sos nem zet kö zi
sza bad ne vét, il let ve a gyó gyá sza ti se géd esz köz ne vét,

c) a gyógy szer, il let ve a gyó gyá sza ti se géd esz köz ren -
del te tés sze rû hasz ná la tá ra ösz tö nöz,

d) a gyógy szert az en ge dé lye zett al kal ma zá si elõ írás, a
gyó gyá sza ti se géd esz közt a hasz ná la ti út mu ta tó alap ján
mu tat ja be,

e) tar tal maz za a gyógy szer, il let ve gyó gyá sza ti se géd -
esz köz ren del te tés sze rû al kal ma zá sá hoz szük sé ges, kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti tá jé koz ta tást, fi -
gyel mez te tõ szö ve get,

f) egy ér tel mû fel hí vást tar tal maz a gyógy szer al kal ma -
zá sá ra vo nat ko zó be teg tá jé koz ta tó, il let ve gyó gyá sza ti se -
géd esz köz ese tén a hasz ná la ti út mu ta tó meg is me ré sé nek
szük sé ges sé gé re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti rek lám nem tar tal maz hat
olyan uta lást vagy ki fe je zést, amely

a) az or vo si vizs gá lat, ke ze lés vagy mû té ti be avat ko zás 
szük ség te len sé gé re vagy mel lõz he tõ sé gé re hi vat ko zik,
vagy an nak kép ze tét kel ti,

b) a gyógy szer mel lék ha tá sok nél kü li vagy biz to s gyó -
gyu lást ered mé nye zõ al kal maz ha tó sá gá nak kép ze tét kel ti,

c) a gyógy szert koz me ti kum ként vagy élel mi szer ként
tün te ti fel,

d) a gyógy szer ha tá sos sá gát és biz ton sá gos hasz ná la tát
ki zá ró lag an nak ter mé sze tes ere de té re ve ze ti vissza,

e) kór tör té net le írá sá val vagy rész le tes is mer te té sé vel
té ves ön di ag nó zist ered mé nyez het,

f) be teg ség vagy sé rü lés ha tá sá ra be kö vet ke zõ vál to -
zást vagy ál la po tot, il let ve a gyógy szer vagy a gyó gyá sza ti
se géd esz köz ál tal az em ber i szer ve zet re vagy an nak va la -
mely ré szé re gya ko rolt ha tást fé le lem ér ze tet kelt ve, vagy a 
va ló ság tól el té rõ mó don mu tat be,

g) tu dó sok, egész ség ügyi szak em be rek vagy is mert
sze mé lyi sé gek aján lá sát tar tal maz za,

h) an nak kép ze tét kel ti, hogy a gyógy szer vagy a gyó -
gyá sza ti se géd esz köz al kal ma zá sa nél kül az em ber egész -
sé ge ká ro sul.
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(3) A vény nél kül is ki ad ha tó gyógy sze rek, il let ve tár sa -
da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ban nem ré sze sü lõ gyó gyá sza ti 
se géd esz kö zök olyan rek lám já ra, amely ki zá ró lag a
gyógy szer vagy gyó gyá sza ti se géd esz köz ne vét és gyár tó -
já nak ne vét vagy véd je gyét tar tal maz za (em lé kez te tõ rek -
lám), az (1) be kez dés nem al kal ma zan dó. A gyógy szer
vagy gyó gyá sza ti se géd esz köz em lé kez te tõ rek lám ja ki zá -
ró lag rá di ó ban vagy te le ví zi ó ban, ugyan azon reklám-
 összeállításon be lül, e § (1)–(2) be kez dé sé nek meg fe le lõ
rek lám meg je le né sét köve tõen te he tõ köz zé.

(4) Ti los a gyógy szer tár ból ki zá ró lag or vo si vény re ki -
ad ha tó, tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba be fo ga dott
gyógy sze rek, to váb bá a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás -
sal ren del he tõ gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek lá mo zá sa.

(5) A (4) be kez dés ben fog lalt ti la lom nem vo nat ko zik
– az egész ség ne ve lé si célú – az egész ség ügyi ál lam igaz ga -
tá si szerv ál tal egye di leg en ge dé lye zett vé dõ ol tá si prog ra -
mo kat nép sze rû sí tõ tá jé koz ta tás ra.

(6) Ti los köz zé ten ni
a) a Ma gyar or szá gon nem for gal maz ha tó, il let ve nem

al kal maz ha tó gyógy sze rek rõl, il let ve gyó gyá sza ti se géd -
esz kö zök rõl ké szí tett rek lá mot,

b) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ká bí tó szert
vagy pszi cho trop anya got tar tal ma zó gyógy szer re vo nat -
ko zó rek lá mot,

c) vizs gá la ti ké szít ményt be mu ta tó rek lá mot,
d) gyer mek ko rú ak nak  szóló rek lá mot,
e) olyan vény nél kül is be sze rez he tõ gyógy szer rek lám -

ját, amely gyógy szer ne vé vel azo nos el ne ve zé sû, ki zá ró -
lag or vo si vény re ki ad ha tó gyógy szer is for ga lom ban van,

f) olyan vény nél kül is be sze rez he tõ gyógy szer rek lám -
ját, amely nek árá hoz kü lön jog sza bály alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, il let ve az E. Alap az arra jo go sul tak nak tá -
mo ga tást nyújt,

g) olyan gyó gyá sza ti se géd esz köz rek lám ját, amely a
tár sa da lom biz to sí tás ál tal tá mo ga tott gyó gyá sza ti se géd -
esz köz ne vé vel azo nos el ne ve zé sû – csak jel zõ ben, szám -
ban kü lön bö zõ – esz közt rek lá moz.

(7) E § ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni:
a) a gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök cso ma -

go lá sán vagy a cso ma go lás ban – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ren del ke zé sek sze rint – el he lye zett be teg tá -
jé koz ta tó, hasz ná la ti uta sí tás tar tal má ra,

b) egy adott gyógy szert vagy gyó gyá sza ti se géd esz közt 
érin tõ konk rét kér dé se ket meg vá la szo ló tá jé koz ta tás ra,

c) azon tény sze rû in for ma tív be je len té sek és tá jé koz ta -
tó jel le gû anya gok össze ál lí tá sá nál, ame lyek a cso ma go lás
meg vál toz ta tá sá ról vagy a gyógy szer ese té ben a ked ve zõt -
len mel lék ha tá sá ról tá jé koz tat nak, to váb bá a ke res ke del mi 
ár lis ták össze ál lí tá sa so rán, fel té ve, hogy nem tar tal maz -
nak a gyógy szer ha tá sá val, gyó gyá sza ti se géd esz köz al kal -
ma zá sá val kap cso la tos ál lí tá so kat,

d) egész ség re vagy be teg sé gek re vo nat ko zó ki je len té -
sek re, fel té ve, hogy köz ve tett mó don sem tar tal maz nak hi -
vat ko zást konk rét gyógy szer re vagy gyó gyá sza ti se géd -
esz köz re.

A reklámfelügyeleti eljárás

18.  § (1) A gyógy sze rek és a gyó gyá sza ti se géd esz kö -
zök rek lá mo zá sá nak e tör vény ben, il let ve e tör vény fel ha -
tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben (a továb biak ban:
ren de let) meg ha tá ro zott sza bá lyai meg sér té se ese tén rek -
lám fel ügye le ti el já rás le foly ta tá sá ra a fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság és gyógy szer ese tén a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz -
ga tá si szerv, gyó gyá sza ti se géd esz köz ese tén az egész ség -
ügyi ál lam igaz ga tá si szerv – a Grtv. 15–20.  §-ában fog lalt
ren del ke zé sek nek az e tör vény ben sza bá lyo zott el té ré sek -
kel való al kal ma zá sá val – jo go sult.

(2) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ér te sí ti a gyógy sze ré -
sze ti ál lam igaz ga tá si szer vet vagy az egész ség ügyi ál lam -
igaz ga tá si szer vet, ha elõt te e be kez dés al kal ma zá sá val el -
já rás in dult; eb ben az eset ben a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz -
ga tá si szerv vagy az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv
ugyan azon tör vénysértés  miatt nem jár hat el.

(3) A gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv vagy az
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ér te sí ti a fo gyasz tó vé -
del mi ha tó sá got, ha elõt te e be kez dés al kal ma zá sá val el já -
rás in dult; eb ben az eset ben a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság
ugyan azon tör vénysértés  miatt nem jár hat el.

(4) Ha a rek lá mo zó, a rek lám szol gál ta tó, a gyógy szer
for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo go sult ja, il let ve a
gyó gyá sza ti se géd esz köz gyár tó ja vagy an nak meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ je e tör vénynek és a ren de let nek a gyógy -
sze rek és a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek lá mo zá sá ra vo -
nat ko zó elõ írásait meg sér tet te, az el já ró ha tó ság

a) a jog sér tést el kö ve tõ sze mélyt ha tá ro za tá ban ha tár -
idõ vel fel hív hat ja a hi á nyos sá gok meg szün te té sé re és en -
nek meg szün te té sé ig a te vé keny ség foly ta tá sát fel füg -
geszt he ti,

b) ha tá ro zat tal meg ál la pít ja a jog sér tés té nyét, el ren -
del he ti a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sét és egy ben meg -
tilt ja a jog sér tõ ma ga tar tás to váb bi foly ta tá sát,

c) öt száz ezer fo rint tól hu szon öt mil lió fo rin tig ter je dõ
össze gû pénz bír sá got szab hat ki.

(5) A pénz bír ság össze gét az eset összes kö rül mé nye i re
– így kü lö nö sen a be te gek és a gyógy sze rek és a gyó gyá -
sza ti se géd esz kö zök ren de lé sé re és for gal ma zá sá ra jo go -
sul tak ér dek sé rel mé nek kö ré re, sú lyá ra, a jog sér tõ ál la pot
idõ tar ta má ra, a jog sér tõ ma ga tar tás is mé telt ta nú sí tá sá ra –
te kin tet tel kell meg ha tá roz ni. A jog erõ sen ki sza bott, de be
nem fi ze tett bír sá got adók mód já ra kell be haj ta ni.

(6) A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek lá mo zá sá -
val kap cso la to san ki sza bott bír ság 80%-a az E. Ala pot
 illeti.

(7) A 2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sát az em ber i fel hasz ná lás ra szánt gyógy -
sze rek kö zös sé gi kó de xé rõl  szóló 2001/83/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv – a 2004/27/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 86–100. cik két
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át ül te tõ tag ál la mi jog sza bá lyok ba üt kö zõ Eu ró pai Kö zös -
sé gen be lü li jog sér té sek te kin te té ben a fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság, il let ve a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv
lát ja el. A köl csö nös jog se gély so rán a ha tó ság, il let ve a
gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv a 2006/2004/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a köl csö nös jog -
se gély te kin te té ben tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló bi zott sá -
gi ha tá ro zat nak meg fele lõen jár el.

19.  § (1) A gyógy sze rek és a gyó gyá sza ti se géd esz kö -
zök is mer te té sé nek e tör vény ben, il let ve a ren de let ben
meg ha tá ro zott sza bá lyai meg sér té se ese tén az el já rást az
egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság foly tat ja le.

(2) Ha az is mer te tés re jo go sult sze mély, a gyógy szer
for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo go sult ja, il let ve a
gyó gyá sza ti se géd esz köz gyár tó ja, a gyógy szer, gyó gyá -
sza ti se géd esz köz ren de lé sé re és for gal ma zá sá ra jo go sult
sze mély vagy ezek va la me lyi ké nek meg ha tal ma zott kép -
vi se lõ je e tör vény és a ren de let gyógy szer- vagy gyó gyá -
sza ti se géd esz köz-is mer te tés re vo nat ko zó elõ írásait meg -
sér tet te, az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság

a) eti kai el já rást kez de mé nyez het a szak ma i lag ille té -
kes eti kai szerv nél, ha en nek fel té te lei fenn áll nak,

b) a jog sér tést el kö ve tõ sze mélyt ha tá ro za tá ban ha tár -
idõ vel fel hív hat ja a hi á nyos sá gok meg szün te té sé re és en -
nek meg szün te té sé ig a te vé keny ség foly ta tá sát fel füg -
geszt he ti,

c) ha tá ro zat tal meg ál la pít ja a jog sér tés té nyét, el ren del -
he ti a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sét és egy ben meg tilt ja
a jog sér tõ ma ga tar tás to váb bi foly ta tá sát,

d) öt száz ezer fo rint tól hu szon öt mil lió fo rin tig ter je dõ
össze gû pénz bír sá got szab hat ki,

e) is mé telt vagy sú lyos jog sza bály sér tés ese tén a jog -
sér tést el kö ve tõ sze mély ré szé re ki adott, e tör vény
12.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti en ge délyt a ha tá ro za tá -
ban meg ha tá ro zott idõ tar tam ra – leg alább fél évre, leg fel -
jebb há rom évre – fel füg gesz ti,

f) is mé telt vagy sú lyos jog sza bály sér tés ese tén ér te sí ti a 
sze méllyel fi nan szí ro zá si, il let ve tár sa da lom biz to sí tá si tá -
mo ga tás sal tör té nõ gyógy szer, il let ve gyó gyá sza ti se géd -
esz köz ren de lé sé re jo go sí tó szer zõ dést kötõ egész ség biz -
to sí tá si szer vet és kez de mé nye zi a tá mo ga tás sal tör té nõ
ren de lés, il let ve for gal ma zás fel füg gesz té sét.

(3) A pénz bír ság össze gét az eset összes kö rül mé nye i re
– így kü lö nö sen a be te gek és a gyógy sze rek és a gyó gyá -
sza ti se géd esz kö zök ren de lé sé re és for gal ma zá sá ra jo go -
sul tak ér dek sé rel mé nek kö ré re, sú lyá ra, a jog sér tõ ál la pot
idõ tar ta má ra, a jog sér tõ ma ga tar tás is mé telt ta nú sí tá sá ra –
te kin tet tel kell meg ha tá roz ni. Is mé telt jog sza bály sér tés
ese tén a bír ság hal mo zot tan is ki szab ha tó. A jog erõ sen ki -
sza bott, de be nem fi ze tett bír sá got adók mód já ra kell be -
haj ta ni.

(4) A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök, il let ve is mer -
te té sé vel kap cso la to san ki sza bott bír ság 80%-a az E. Ala -
pot il le ti.

(5) A (2) be kez dés al kal ma zá sa so rán
a) is mé telt jog sza bály sér tés nek mi nõ sül, ha a jog sza -

bály sér tést el kö ve tõ vel azo nos sze mélyt vagy meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ jét e mi nõ sé gé ben, il let ve meg ha tal ma zó -
ját két éven be lül e tör vény vagy a ren de let elõ írásainak
meg sér té se  miatt jog erõ sen már el ma rasz tal ták,

b) sú lyos jog sza bály sér tés nek mi nõ sül, ha a gyógy sze -
rek és a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök jog sza bály sér tõ rek lá -
mo zá sá nak vagy is mer te té sé nek szo ká sos pi a ci el len ér té -
ke a hu szon öt mil lió fo rin tot meg ha lad ta.

20.  § (1) A 14.  §-ban fog lal tak meg tar tá sát az egész ség -
biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény
tény ál lás tisz tá zá sá ra és ha tó sá gi el len õr zés re vo nat ko zó
sza bá lya i nak az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel
való al kal ma zá sá val el len õr zi.

(2) A tény ál lás tisz tá zá sa ér de ké ben – az egész ség biz to -
sí tá si fel ügye le ti ha tó ság ké ré sé re – bár mely sze mély vagy 
szer ve zet kö te les a ke ze lé sé ben levõ ada to kat, il let ve a bir -
to ká ban levõ ira tok má so la tát ol vas ha tó és má sol ha tó for -
má ban az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság ren del -
ke zé sé re bo csá ta ni. Az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha -
tó ság jo go sult bár mely sze mély bir to ká ban levõ adat hor -
do zó ról fi zi kai tü kör má so la tot ké szí te ni, és a tü kör má so lat 
fel hasz ná lá sá val az adat hor do zón tá rolt ada to kat át vizs -
gál ni, ha va ló szí nû sít he tõ, hogy az adat hor do zón a 14.  §
ren del ke zé se i nek meg sér té sé hez kap cso ló dó ada tok ta lál -
ha tók.

(3) Az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság – a 14.  §
ren del ke zé sei meg tar tá sá nak el len õr zé sé vel össze füg gés -
ben – jo go sult meg is mer ni és ke zel ni az ügy fél és az ügy -
fél lel kap cso lat ba hoz ha tó sze mé lyek sze mé lyes ada ta it,
il let ve az ilyen ada tot tar tal ma zó nyil ván tar tás vagy adat -
bá zis le fog lal ha tó. Ha a bi zo nyí tá si esz köz az el já rás tár -
gyá val össze nem füg gõ sze mé lyes ada tot is tar tal maz, és
az ada tok el kü lö ní té se a bi zo nyí tá si esz köz bi zo nyí tó ere -
jé nek sé rel me nél kül nem le het sé ges, a bi zo nyí tá si esz köz -
zel érin tett min den sze mé lyes adat ke ze lé sé re jo go sult az
egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság, azon ban a vizs gá -
lat tár gyát ké pe zõ jog sér tés sel össze nem füg gõ sze mé lyes
ada tok meg vizs gá lá sá ra csak ad dig a mér té kig jo go sult,
amed dig meg gyõ zõ dik ar ról, hogy az adat nem függ össze
a vizs gá lat tár gyát ké pe zõ jog sér tés sel.

(4) Az el len õr zés so rán az ál la mi és szol gá la ti tit kot tar -
tal ma zó ira tok ba való be te kin tés re kü lön jog sza bály elõ -
írásai az irány adó ak.

(5) Az ügy fél és meg bí zott ügy véd je kö zöt ti kom mu ni -
ká ció so rán, il let ve ilyen kom mu ni ká ci ós cél ból való fel -
hasz ná lás ér de ké ben ke let ke zett adat vagy az azt rög zí tõ
irat az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság el já rá sá ban
bi zo nyí ték ként nem hasz nál ha tó fel, il let ve nem vizs gál ha -
tó meg, nem fog lal ha tó le, szem le so rán a bir to kos az ilyen
irat fel mu ta tá sá ra nem kö te lez he tõ.

(6) Az el len õr zés so rán vizs gá la ti cse lek mény bár mely
olyan he lyen fo ga na to sít ha tó, ahol a tény ál lás tisz tá zá sá -
hoz szük sé ges bi zo nyí ték lel he tõ fel.
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(7) Az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság a 14.  §
ren del ke zé sei meg tar tá sá nak el len õr zé se so rán bár mely
hely színt át ku tat hat, oda ön ha tal mú lag, a tu laj do nos (bir -
to kos), il let ve az ott tar tóz ko dó sze mé lyek aka ra ta el le né re 
be lép het, e cél ból le zárt te rü le tet, épü le tet, he lyi sé get fel -
nyit hat. A ku ta tás so rán az el já ró sze mély az ügy fe let, az
ügy fél meg bí zott ját (volt meg bí zott ját), al kal ma zott ját
(volt al kal ma zott ját) szó ban vagy írás ban fel vi lá go sí tás és
ma gya rá zat adá sá ra kö te lez he ti, il let ve a hely szí nen más
mó don tá jé ko zód hat. Ma gán cé lú, il let ve ma gán hasz ná la tú 
he lyi ség ben, ide ért ve a jár mû ve ket és más te rü le tet is, az e
be kez dés sze rin ti vizs gá la ti cse lek ményt foly tat ni csak ak -
kor le het, ha az az ügy fél bár mely je len le gi vagy volt ve ze -
tõ tiszt ség vi se lõ je, al kal ma zott ja, meg bí zott ja, va la mint a
tény le ge sen az irá nyí tást gya kor ló, vagy ko ráb ban irá nyí -
tást gya ko rolt más sze mély hasz ná la tá ban van.

(8) A (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gá la ti cse lek -
mény re elõ ze tes bí rói en ge déllyel ke rül het sor. Az egész -
ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság en ge dély irán ti írás be li
ké rel mét a Fõ vá ro si Bí ró ság bí rál ja el, a ké re lem be ér ke zé -
sé tõl szá mí tott het ven két órán be lül, nem pe res el já rás ban.
A bí ró ság vég zé se el len fel leb be zés nek és fe lül vizs gá lat -
nak nincs he lye. A bí ró ság a ké rel me zett vizs gá la ti cse lek -
ményt ak kor en ge dé lye zi, ha az egész ség biz to sí tá si fel -
ügye le ti ha tó ság va ló szí nû sí ti, hogy más vizs gá la ti cse lek -
mény nem ve zet ne ered mény re, és éssze rû meg ala po zott -
ság gal fel te he tõ, hogy az in dít vány sze rin ti hely szí nen a
meg je lölt jog sér tés sel kap cso la tos in for má ció for rás fel lel -
he tõ, és fel té te lez he tõ, hogy azt ön ként nem bo csá ta nák
ren del ke zés re vagy fel hasz nál ha tat lan ná ten nék. A bí ró -
ság a ké rel me zett vizs gá la ti cse lek ményt rész ben is en ge -
dé lyez he ti, meg ha tá roz va, hogy ki vel szem ben, il let ve mi -
lyen vizs gá la ti cse lek mény te he tõ. A bí ró ság ha tá ro za ta
alap ján a ki bo csá tá sá tól szá mí tott ki lenc ven na pig fo ga na -
to sít ha tó vizs gá la ti cse lek mény.

(9) A (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gá la ti cse lek -
mény rõl az érin tet te ket a vizs gá la ti cse lek mény meg kez -
dé sé vel egy ide jû leg szó ban kell ér te sí te ni, és le he tõ leg az
érin tet tek je len lé té ben kell el vé gez ni. A vizs gá la ti cse lek -
mény meg kez dé se elõtt kö zöl ni kell a bí rói ha tá ro za tot és a 
vizs gá la ti cse lek mény cél ját. A vizs gá la ti cse lek mény hez
az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság a rend õrség köz -
re mû kö dé sét igé nyel he ti, a rend õrség a rá vo nat ko zó sza -
bá lyok ban meg ál la pí tott kény sze rí tõ in téz ke dé se ket, esz -
kö zö ket al kal maz hat ja.

III. Fejezet

GYÓGYSZER-
ÉS GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ-ELLÁTÁSI

GARANCIÁK

21.  § (1) Az egész ség biz to sí tá si szerv a gyógy szer és
gyó gyá sza ti se géd esz köz tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -

tás ba való be fo ga dá si el já rá sa so rán a tá mo ga tás ba való
be fo ga dást meg ha tá ro zott idõ tar ta mú, de leg alább há rom
év tá mo ga tás sal tör té nõ for gal ma zás ra való kö te le zett ség -
vál la lás hoz köt he ti.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés alap ján tár sa da lom biz -
to sí tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ gyógy szer for ga lom ba ho -
za ta li en ge dé lyé nek jo go sult ja, il let ve a gyó gyá sza ti se -
géd esz köz gyár tó ja, meg ha tal ma zott kép vi se lõ je ön hi bá -
já ból ere dõ en a for gal ma zá si ga ran cia vál la lást nem tel je sí -
ti, úgy a (4) be kez dés sze rin ti be szer zés sel kap cso la tos
több let költ sé gek vi se lé sé re kö te les.

(3) Ha a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba be fo ga dott
gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo go sult ja,
il let ve gyó gyá sza ti se géd esz köz gyár tó ja vagy meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ je a tá mo ga tott ké szít mény/ter mék ma -
gyar or szá gi for gal ma zá sát meg kí ván ja szün tet ni, ak kor
szán dé ká ról az egész ség biz to sí tá si szer vet leg alább fél év -
vel ko ráb ban ér te sí ti.

(4) Amennyi ben a köz fi nan szí ro zott gyógy szer for ga -
lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo go sult ja a már for ga lom -
ban lévõ ké szít ményt át me ne ti leg vagy tar tó san Ma gyar -
or szág te rü le tén nem tud ja, vagy nem kí ván ja for gal maz ni, 
azon ban

a) a gyógy szer hi á nya a ke zelt be te gek nél sú lyos egész -
ség ká ro so dást vagy élet mi nõ ség-rom lást okoz, és

b) a gyógy szer rel azo nos ha tó anya gú, gyógy szer for -
má jú és ha tás erõs sé gû gyógy szer Ma gyar or szág te rü le tén
nincs for ga lom ban,
az ál la mi egész ség ügyi, ka taszt ró fa- és vé del mi kész let ke -
ze lõ je jo go sult a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint a gyógy szert olyan jogi sze mély tõl, il let ve jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet tõl be sze rez ni,
amely Ma gyar or szág te rü le tén kí vül gyógy sze rek nagy-
vagy kis ke res ke del mi for gal ma zá sá ra en ge déllyel ren del -
ke zik.

(5) A gyógy szer-nagy ke res ke del mi en ge déllyel ren del -
ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet kö te les azon gyógy sze re ket be -
sze rez ni és fo lya ma to san for gal maz ni, amely nek for gal -
ma zá sá ra nagy ke res ke del mi en ge délyt ka pott. En nek ér -
de ké ben kö te les olyan be szer zé si és kész let gaz dál ko dá si
rend szert mû köd tet ni, amely biz to sít ja a for gal ma zá si és
el lá tá si biz ton ság át lát ha tó sá gát és el len õriz he tõ sé gét.

(6) A gyógy szer-nagy ke res ke del mi en ge déllyel ren del -
ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet az (5) be kez dés ben fog lalt kö -
te le zett sé gén túl kö te les együtt mû köd ni az ál la mi ka taszt -
ró fa- és vé del mi kész let ke ze lõ jé vel, mely nek ke re té ben
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint részt vesz az 
Ál la mi Egész ség ügyi Tar ta lék biz ton sá gos ren del ke zés re
ál lá sá nak biz to sí tá sá ban és fo lya ma tos mi nõ ség meg óvó
cse ré jé ben.

(7) A gyógy sze rek nagy ke res ke del mi kész le te zé sé re, a
kö te le zõ en tar ta lék ban tar tan dó ter mé kek kö ré re és a for -
gal ma zás sza bá lya i ra vo nat ko zó rész le tes ren del ke zé se ket 
kü lön jog sza bály tar tal maz za.
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(8) A re fe ren cia ter mék, il let ve a re fe ren cia ké szít mény
for gal ma zá sa a gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz
nagy- és kis ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta tó for gal -
ma zók nál kö te le zõ.

IV. Fejezet

A GYÓGYSZEREK ÉS GYÓGYÁSZATI
SEGÉDESZKÖZÖK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI

TÁMOGATÁSBA VALÓ BEFOGADÁSÁNAK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

22.  § Ha tör vény et tõl el té rõ en nem ren del ke zik, tár sa -
da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ban ak kor ré sze sít he tõ gyógy -
szer, il let ve gyó gyá sza ti se géd esz köz, ha

a) a gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ja, il let ve a gyó gyá sza ti se géd esz köz gyár tó ja vagy
meg ha tal ma zott kép vi se lõ je kéri az adott ter mék kö te le zõ
egész ség biz to sí tás ke re té ben tör té nõ tá mo ga tás ban ré sze -
sí té sét;

b) gyógy szer ese tén a kü lön jog sza bály ban erre fel jo -
go sí tott ha tó ság a ter mék biz ton sá gos sá gát és ha tá sos sá gát 
el is mer te és for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lyez te;

c) az adott gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz fel -
hasz ná lá sá nak költ ség ha té kony sá ga iga zolt;

d) az adott gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz a te rá -
pi ás fel hasz ná lás szem pont já ból gaz da sá go san és cél sze -
rû en ren del ke zés re áll;

e) a be fo ga dást kérõ vál lal ja a biz to sí tói költ sé gek re
vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sát;

f) a szük sé ges tár sa da lom biz to sí tá si for rás ren del ke -
zés re áll, il let ve biz to sít ha tó;

g) a gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult -
ja, il let ve a gyó gyá sza ti se géd esz köz gyár tó ja, il let ve meg -
ha tal ma zott kép vi se lõ je a tá mo ga tás sal tör té nõ for gal ma -
zás ra, kész let ben tar tás ra kö te le zett sé get vál lal.

23.  § (1) A gyógy sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -
tá sá val kap cso la tos el já rá sok ké re lem re vagy hi va tal ból
in dul nak. A ké re lem a for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett 
gyógy szer tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo ga -
dá sá ra, a tá mo ga tás mér té ké nek meg ál la pí tá sá ra vagy mó -
do sí tá sá ra irá nyul hat.

(2) A gyógy sze rek árá hoz nyújt ha tó tá mo ga tás meg ál la -
pí tá sa, il let ve tá mo ga tá sa mér té ké nek mó do sí tá sa irán ti
ké rel met a ter mék for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ja az egész ség biz to sí tá si szerv hez nyújt ja be.

(3) Az egyes gyógy sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá mo -
ga tás ba való be fo ga dá sá ról és a tá mo ga tás mér té ké rõl
vagy össze gé rõl, va la mint az árá hoz nyúj tott tár sa da lom -
biz to sí tá si tá mo ga tás igény be vé te lé nek kez dõ nap já ról
(a továb biak ban: fi nan szí ro zás kez dõ nap ja), to váb bá már
tá mo ga tott gyógy szer tá mo ga tá sa mér té ké nek vagy össze -
gé nek vál to zá sá ról, a kü lön jog sza bály ban fog lalt fel té te -

lek alap ján az egész ség biz to sí tá si szerv – a (4) be kez dés -
ben fog lalt ese tet ki vé ve – a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ
90 na pon be lül dönt.

(4) Az egész ség biz to sí tá si szerv a (3) be kez dés tõl el té -
rõ en 60 na pon be lül dönt, amennyi ben

a) a gyógy szer tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való
be fo ga dá si ké rel me már tá mo ga tott ha tó anya gú gyógy szer 
új ge ne ri ku má ra ér ke zik, vagy

b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó ké szít mény ára a
már tá mo ga tott ha tó anya gú gyógy szer(ek) árá nál a kü lön
jog sza bály ban fog lalt kö te le zõ mér ték nél ala cso nyabb.

(5) A ké rel me zõ a (3)–(4) be kez dés sze rin ti el já rá sért a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak alap ján igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jat fi zet.

(6) Az egész ség biz to sí tá si szerv a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint fo lya ma to san fe lül vizs -
gál ja a tá mo ga tott gyógy sze rek kö rét és a fe lül vizs gá la tot
köve tõen a be fo ga dott gyógy szer tá mo ga tás ból való ki zá -
rá sa, tá mo ga tá sa mér té ké nek mó do sí tá sa ér de ké ben, il let -
ve a 21.  § sze rin ti tá mo ga tás sal való for gal ma zás ra vo nat -
ko zó kö te le zett ség vál la lás meg hosszab bí tá sa vagy elõ -
írása cél já ból hi va tal ból jár el.

24.  § (1) Az egész ség biz to sí tá si szerv a 23.  § (2)–(4) be -
kez dé se sze rin ti tá mo ga tást mér ték sze rint szá za lé ko san
(szá za lék alap ja és kul csa) vagy meg ha tá ro zott (fix)
összeg ben ha tá roz za meg. Fix össze gû tá mo ga tás az azo -
nos ha tó anya got tar tal ma zó gyógy sze rek re, il let ve az azo -
nos be teg ség ke ze lé sé re szol gá ló gyógy sze rek cso port já ra
ál la pít ha tó meg.

(2) A fix cso por tok kép zé se fo lya ma to san tör té nik,
mely nek so rán a ter me lõi árra irá nyu ló aján la tok nyil vá no -
sak. Az aján lat té tel re, a nyil vá nos ság ra, a szá za lé kos, il let -
ve a fix össze gû tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ra, a cso port kép -
zés re és be fo ga dá si el já rás rend jé re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(3) A 23.  § (3)–(4) és (6) be kez dé se sze rin ti dön té se ket
tar tal ma zó ha tá ro za tok nak – kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott – ob jek tív és el len õriz he tõ kri té ri u mo kon ala pu ló
in do ko lást kell tar tal maz ni uk. A ha tá ro za tok ban a fi nan -
szí ro zás kez dõ nap ját úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy az a ha -
tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 365. nap nál ké sõb bi
idõ pont nem le het.

(4) Az egész ség biz to sí tá si szerv a vég re hajt ha tó hatá -
rozatok alap ján – fi gye lem mel a (6) be kez dés ben fog -
laltakra –

a) a tá mo ga tás ba be fo ga dott, il let ve on nan ki zárt
gyógy sze rek kö rét, va la mint azon gyógy sze re ket, ame -
lyek nek (6) be kez dés sze rin ti ada tai vál toz nak, folyama -
tosan,

b) a tá mo ga tott gyógy sze rek tel jes kö rét min den nap tá -
ri év ja nu ár és jú li us 1. nap ján
tá jé koz ta tó jel leg gel köz zé te szi hi va ta los lap já ban, il let ve
hon lap ján.
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(5) Az egész ség biz to sí tá si szerv a (4) be kez dés b) pont -
ja sze rin ti köz le ményt az Eu ró pai Unió Bi zott sá gá nak és
az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság nak meg kül di.

(6) A (4) be kez dés sze rin ti köz le mény tar tal maz za a
gyógy szer nyil ván tar tá si szá mát, meg ne ve zé sét, ki sze re lé -
sét, ter me lõi árát, brut tó fo gyasz tói árát, a tá mo ga tás mér -
té két és össze gét, a tá mo ga tás sal csök ken tett fo gyasz tói
árát (té rí té si díj), va la mint a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -
tás sal tör té nõ fi nan szí ro zás kez dõ nap ját.

(7) Az egész ség biz to sí tá si szerv 23.  § (3)–(4) és (6) be -
kez dé se sze rin ti ha tá ro za ta el le ni jog or vos la ti ké rel met a
ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül kell el -
bí rál ni.

25.  § (1) Amennyi ben a for ga lom ba ho za ta li en ge dély
jo go sult ja az egész ség biz to sí tá si szerv 23.  § sze rin ti ha tá -
ro za tá nak jog erõ re emel ke dé sét köve tõen a be fo ga dott és
tá mo ga tás sal for gal maz ha tó gyógy szer árát érin tõ vál toz -
ta tás sal kí ván élni, új ké rel met kell elõ ter jesz te nie a tá mo -
ga tás iránt.

(2) Ab ban az eset ben, ha az egész ség biz to sí tá si szerv a
23.  § (6) be kez dé se sze rin ti el já rá sát köve tõen va la mely
gyógy szer tá mo ga tá sá nak meg szün te té sé rõl, il let ve tá mo -
ga tá si mér té ké nek vagy össze gé nek csök ke né sé rõl dönt, a
tá mo ga tás meg szün te té sé nek nap ját, il let ve a fi nan szí ro -
zás kez dõ nap ját a ha tá ro zat meg ho za ta lá nak nap já tól szá -
mí tott ne gyed év elsõ nap já nál ko ráb bi idõ pont ban nem le -
het meg ha tá roz ni.

(3) A 23.  § (2) be kez dés sze rin ti el já rá sok so rán ho zott
dön té sek kel szem ben új ra fel vé te li ké re lem be nyúj tá sá nak
nincs he lye.

(4) Az egész ség biz to sí tá si szerv az el sõ fo kú dön té sét
fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó nak nyil vá nít -
hat ja.

(5) Az egész ség biz to sí tá si szerv a 23–25.  §-ban sza bá -
lyo zott el já rá sá ra vo nat ko zó nyil vá nos ság biz to sí tá sa ér -
de ké ben az in ter ne tes hon lap ján elekt ro ni kus úton köz zé -
te szi

a) a for mai szem pont ból meg fe le lõ ké rel met a ké re lem
be ér ke zé sét kö ve tõ öt mun ka na pon be lül, to váb bá

b) a ké rel me zõ nek való kéz be sí té sen túl – a kü lön jog -
sza bály sze rin ti tá jé koz ta tó jel le gû köz zé té tel lel – az ügy -
ben ho zott dön tést és a jog or vos lat ról való tá jé koz ta tást az
ügy el bí rá lá sát kö ve tõ hó nap 5. nap já ig.

26.  § (1) A gyógy sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -
tás ba való be fo ga dá sa tá mo ga tá si ka te gó ri ák ba tör té nik.
Az egyes tá mo ga tá si ka te gó ri ák ban va la mennyi, a 28.  §
sze rint meg ha tá ro zott tá mo ga tá si mód szer al kal maz ha tó.
A tá mo ga tá si mód sze rek sze rin ti tá mo ga tá si össze gek szá -
mí tá sa a min den ko ri egész ség po li ti kai cél ki tû zé sek figye -
lembe véte lével a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ATC-cso por to kat tar tal ma zó táb lá zat ban fel tün te tett szá -
za lé kos mér té ke ket ala pul véve tör té nik. A tá mo ga tá si ka -

te gó ri ák ban ma xi má li san ad ha tó szá za lé kos mér té ke ket,
il let ve az ATC-cso por tok szá za lé kos tá mo ga tá si kategó -
riákba so ro lá sát kü lön jog sza bály tar tal maz za.

(2) Az egész ség biz to sí tá si szerv a költ ség ve té si ke re tek
be tart ha tó sá ga ér de ké ben, a már tá mo ga tott, il let ve az
 újonnan be fo ga dott ké szít mé nyek re tá mo ga tás vo lu -
men-szer zõ dést köt het.

(3) A be fi ze tés rész le tes sza bá lya it a gyár tó, il let ve for -
gal ma zó és az egész ség biz to sí tá si szerv kö zött lét re jött tá -
mo ga tás vo lu men-szer zõ dés tar tal maz za.

(4) A még nem tá mo ga tott ha tó anya got tar tal ma zó új on -
nan be fo ga dott ké szít mény in di ká ci ó hoz kö tött ki emelt,
 illetve emelt tá mo ga tás sal ki zá ró lag tá mo ga tás vo lu -
men-szer zõ dés vagy be szer zé si el já rás ke re té ben ke rül het
be fo ga dás ra.

27.  § (1) Az új, még nem tá mo ga tott ha tás ta ni cso port
tá mo ga tá si ka te gó ri ák ba tör té nõ fel vé te lét az új ha tó anya -
got tar tal ma zó gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé -
nek jo go sult ja ké rel mé re, az egész ség biz to sí tá si szerv és a
ha zai, va la mint nem zet kö zi or vos- és gyógy sze rész szak -
mai vé le mé nyek is me re té ben az egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben – ren de let ben ál la pít ja meg.

(2) Amennyi ben az egész ség biz to sí tá si szerv hez olyan
új ha tó anya got tar tal ma zó gyógy szer tá mo ga tá sa iránt ér -
ke zik ké re lem, mely nek ATC-cso port ját, az ATC-cso por -
ton be lü li tá mo ga tá si ka te gó ri á ját, il let ve mér té két nem
tar tal maz za a kü lön jog sza bály, az egész ség biz to sí tá si
szerv a gyógy szer tá mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak el já rá -
sát az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter – az ál lam ház tar tá -
sért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel meg ho zott – dön -
téséig, leg fel jebb azon ban a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ
90 na pig fel füg gesz ti és er rõl az ügy fe let ér te sí ti.

(3) Amennyi ben a (2) be kez dés sze rin ti jog sza bály-mó -
do sí tás ra nem ke rül sor, úgy az egész ség biz to sí tá si szerv a
90. nap el tel té vel a ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek
alap ján bí rál ja el a ké rel met.

(4) Az in di ká ci ó hoz kö tött ki emelt és emelt tár sa da lom -
biz to sí tá si tá mo ga tás ja val lat hoz (in di ká ci ó hoz) és fel írá si
jo go sult ság hoz kö tött. Egy adott gyógy szer árá hoz el té rõ
tá mo ga tás ál la pít ha tó meg a gyógy ke ze lést meg ala po zó
egyes be teg ség cso por tok, és a gyógy szert ren de lõ egész -
ség ügyi szol gál ta tó ál tal el lá tott fel adat, va la mint a gyógy -
szer tá mo ga tá sá hoz elõ írt szak or vo si ja vas lat alap ján. A
ki emelt és emelt in di ká ci ó hoz kö tött tá mo ga tá si cso port ba
tar to zó be teg ség cso por tok és in di ká ci ós te rü le tek meg ne -
ve zé sét és a tá mo ga tás sal tör té nõ fel írás ra jo go sul tak kö rét 
az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter – az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let ben ha tá roz za
meg.

(5) Amennyi ben az egész ség biz to sí tá si szerv hez olyan
gyógy szer tá mo ga tá sa irán ti ké re lem ér ke zik, amely nek
ki emelt, il let ve emelt in di ká ci ó hoz kö tött tá mo ga tás ba
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való be fo ga dá sá hoz a kü lön jog sza bály ban nem sze rep lõ
új be teg ség cso port, il let ve in di ká ci ós te rü let meg ha tá ro zá -
sa szük sé ges, az egész ség biz to sí tá si szerv ja vas la ta alap -
ján az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter – az ál lam ház tar tá -
sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let ben ál la -
pít ja meg az új ki emelt, il let ve emelt tá mo ga tá si cso port ba
tar to zó be teg ség cso por to kat, in di ká ci ós te rü le te ket, va la -
mint a tá mo ga tás sal tör té nõ fel írás ra jo go sul tak kö rét.
Ezen dön tés meg szü le té sé ig az egész ség biz to sí tá si szerv a
(2)–(3) be kez dés ben fog lal tak sze rint jár el.

(6) A kü lön ke re tes gyógy sze rek árá hoz nyúj tott tár sa da -
lom biz to sí tá si tá mo ga tás a gyógy sze res ke ze lést vég zõ
– az egész ség biz to sí tá si szerv ál tal éven te köz le mény ben
köz zé tett – egész ség ügyi in téz mé nyek és az egész ség biz -
to sí tá si szerv ál tal meg kö tött kü lön szer zõ dés sze rint szá -
mol ha tó el. A szer zõ dés kö tés fel té te le it és a kö te le zõ tar -
tal mi ele me ket kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

(7) A kü lön ke re tes gyógy sze rek kö rét – a gyógy szer ha -
tó anyag és a be teg ség cso port meg je lö lé sé vel – az egész -
ség ügyért fe le lõs mi nisz ter az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben ha tá roz za meg.

(8) Amennyi ben a (7) be kez dés sze rin ti jog sza bály ban
nem sze rep lõ ha tó anya got tar tal ma zó gyógy szer tá mo ga -
tá sa iránt ér ke zik ké re lem, a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt
el já rást kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

28.  § (1) Az egész ség biz to sí tá si szerv a tár sa da lom biz -
to sí tá si tá mo ga tás ba be fo ga dott gyógy sze rek tá mo ga tá sá -
ra az aláb bi tá mo ga tá si mód sze re ket al kal maz hat ja:

a) szá za lé kos tá mo ga tás;

b) meg ha tá ro zott (fix) össze gû tá mo ga tás:

ba) ha tó anyag ala pú fix össze gû tá mo ga tás,

bb) te rá pi ás fix el ven mû kö dõ tá mo ga tás;

c) tá mo ga tás vo lu men-szer zõ dés;

d) köz be szer zés út ján be szer zett, spe ci á lis tá mo ga tá sú
gyógy sze rek re kö tött szer zõ dés;

e) meg ha tá ro zott összeg gel vagy szá za lé ko san csök -
ken tett tá mo ga tás.

(2) A tá mo ga tá si mód sze rek re vo nat ko zó rész le tes sza -
bá lyo kat kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

29.  § (1) Az egész ség biz to sí tá si szerv a gyógy sze rek be -
fo ga dá sa so rán a 23.  § (3)–(4) be kez dés sze rin ti ha tár idõ -
ben dönt.

(2) Az egész ség biz to sí tá si szerv a gyógy sze rek be fo ga -
dá sá ra irá nyu ló ké rel mek ben a 23.  § (4) be kez dés sze rin ti
ha tár idõ ben jár el, ami kor a ké re lem

a) már tá mo ga tott ha tó anya gú gyógy szer új ge ne ri ku -
má ra,

b) táp szer vagy for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett a
Szab vá nyos Vény min ta Gyûj te mény ben vagy a Gyógy -
szer könyv ben is sze rep lõ gyógy szer tá mo ga tá sá ra, il let ve
ár eme lé sé re,

c) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó ké szít mény már tá -
mo ga tott ha tó anya gú gyógy szer(ek) árá nál a kü lön jog sza -
bály ban fog lalt kö te le zõ mér ték nél ala cso nyabb áron tör -
té nõ be fo ga dá sá ra
ér ke zett.

(3) Az egész ség biz to sí tá si szerv a gyógy sze rek be fo ga -
dá sá ra irá nyu ló ké rel mek ben a 23.  § (3) be kez dés sze rin ti
ha tár idõ ben jár el, ami kor a ké re lem

a) új gyógy szer for má ra és új be vi te li for má ra,
b) új in di ká ci ó ra,
c) új ha tó anyag ra,
d) új kom bi ná ci ó ra, ha va la mely, az össze té tel ben sze -

rep lõ ha tó anyag nem tá mo ga tott,
e) a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ki vé tel lel ár eme lés -

re,
f) tá mo ga tá si ka te gó ria vál to zá sá ra,
g) a kom bi ná ci ós ké szít mény kü lön jog sza bály ban

meg ha tá ro zott ese te i re,
h) a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel már tá mo ga -

tott ha tó anyag új gyógy sze ré re,
i) je len tõs te rá pi ás elõnnyel ren del ke zõ ké szít mény re,

ma ga sabb áron tör té nõ be fo ga dás ra és a tá mo ga tás meg -
állapítására,

j) már tá mo ga tott ha tó anya got tar tal ma zó gyógy szer
ja) új ki sze re lé sé re,
jb) új ha tás erõs sé gé re,
jc) új gyógy szer for má já ra és azo nos be vi te li for má já ra,
jd) új kom bi ná ci ó já ra

ér ke zett.

(4) A (2)–(3) be kez dés sze rin ti el já rá sok ba nem tar to zó
ese tek ben a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult já nak
(táp szer ese tén a tá mo ga tás irán ti ké rel met be nyúj tó for -
gal ma zó nak) be je len té si kö te le zett sé ge van:

a) már tá mo ga tott ha tó anya gú gyógy sze ré nek, táp sze -
ré nek

aa) ki ad ha tó sá gá nak vál to zá sa,
ab) név vál to zá sa,
ac) nyil ván tar tá si szám vál to zá sa,
ad) nyil ván tar tás ból való tör lé se,
ae) ár csök ken té se

ese tén,
b) ha tá mo ga tott gyógy sze ré nek tá mo ga tá si ka te gó ri á -

ját olyan for má ban kí ván ja mó do sí ta ni, mely nek kö vet -
kez té ben az adott ké szít mény a tár sa da lom biz to sí tá si tá -
mo ga tás sal nem ren del ke zõ ké szít mé nyek közé so ro ló dik,

c) ha a Ma gyar or szá gon for ga lom ba ho za ta li en ge -
déllyel ren del ke zõ és tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal
ren del he tõ ké szít mé nyét az Eu ró pai Unió Bi zott sá ga cent -
rá lis törzs köny ve zé si el já rás so rán en ge dé lyez te forga -
lomba ho za tal ra,

d) ha a gyógy szer nyil ván tar tás ba be jegy zett jo go sult
sze mé lyé ben vál to zás tör té nik.

(5) A (4) be kez dés ben fog lalt be je len té si kö te le zett ség
tel je sí té se so rán igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat nem kell fi -
zet ni.
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(6) A (4) be kez dés ben fog lal ta kat az egész ség biz to sí tá si 
szerv a be je len tés meg té te lét kö ve tõ hó nap 1. nap ján köz -
zé te szi.

30.  § A még nem tá mo ga tott ha tó anya got tar tal ma zó ké -
szít mény tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ban csak ak kor
ré sze sül het, ha a ké re lem ben a gyógy szer for ga lom ba ho -
za ta li en ge dé lyé nek jo go sult ja ál tal meg je lölt ter me lõi ára
nem ma ga sabb a kü lön jog sza bály ban meg je lölt az Eu ró -
pai Unió tag ál la ma i ban és az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl 
 szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál la ma i ban tény le ge sen 
for ga lom ban lévõ leg ala cso nyabb ter me lõi árú ugyan azon, 
vagy azo nos ha tó anya gú gyógy szer árá nál.

31.  § (1) Az egész ség biz to sí tá si szerv ki zár ja a tár sa da -
lom biz to sí tá si tá mo ga tás ból a gyógy szert, ha:

a) ér vé nyes for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel nem ren -
del ke zik,

b) költ ség ha té kony sá gá val kap cso lat ban iga zol tan két -
ség me rült fel,

c) az E. Alap költ ség ve té sét az al kal ma zá sá val el ér he tõ 
egész ség nye re ség hez ké pest arány ta la nul nagy mér ték ben
ter he li,

d) a for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo go sult ját
ugyan azon tá mo ga tott gyógy szer te kin te té ben egy éven
be lül két eset ben – a gyógy sze rek rek lá mo zá sá ra és is mer -
te té sé re vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot -
tak meg sér té se  miatt – rek lám fel ügye le ti el já rás ban az arra 
jo go sult ha tó ság jog erõ sen el ma rasz tal ta,

e) költ ség ha té kony sá ga nem bi zo nyít ha tó,
f) az több mint hat hó nap ja – re fe ren cia ké szít mény ese -

tén há rom hó nap ja – nincs for ga lom ban,
g) for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyét vissza von ták,
h) a ha tó anyag ala pú fix össze gû tá mo ga tá si cso port ba

tar to zó gyógy szer ese tén a gyógy szer napi te rá pi ás költ sé -
ge, il let ve egy ség nyi ha tó anyag ra szá mí tott ára leg alább
20%-kal meg ha lad ja a re fe ren cia ké szít mény napi te rá pi ás
költ sé gét, il let ve át lag áras cso port ese tén a re fe ren cia árat,

i) a te rá pi ás fix el ven mû kö dõ tá mo ga tá si cso port ba tar -
to zó gyógy szer ese tén a gyógy szer napi te rá pi ás költ sé ge
leg alább 50%-kal meg ha lad ja a cso port ba tar to zó gyógy -
sze rek napi te rá pi ás költ sé ge egy sze rû szám ta ni át la gát.

(2) A gyógy szer nyil ván tar tás ból tö rölt gyógy szert leg -
ké sõbb a tör lést kö ve tõ ne gye dik hó nap 1. nap já val az
egész ség biz to sí tá si szerv a tá mo ga tás ból ki zár ja.

32.  § (1) A
a) gyó gyá sza ti se géd esz kö zök
aa) ár hoz nyúj tott tá mo ga tá sá nak meg ál la pí tá sá ra (már 

tá mo ga tott vagy még nem tá mo ga tott cso por ton be lül),
ab) köl csön zé si dí já hoz nyúj tott tá mo ga tás meg ál la pí -

tá sá ra,
b) már be fo ga dott gyó gyá sza ti se géd esz kö zök
ba) ki hor dá si ide jé nek meg vál toz ta tá sá ra,
bb) in di ká ci ó já nak meg vál toz ta tá sá ra,
bc) tá mo ga tá si mér té ké nek meg vál toz ta tá sá ra,

bd) kü lön jog sza bály sze rin ti név vál toz ta tá sá ra,
be) köz fi nan szí ro zás alap já ul szol gá ló árá nak csök ken -

té sé re,
bf) köz fi nan szí ro zás alap já ul szol gá ló árá nak emelé -

sére,
bg) tá mo ga tás ból való tör lé sé re,
bh) kü lön jog sza bály sze rin ti mé ret vál toz ta tá sá ra

irá nyu ló ké rel met a gyó gyá sza ti se géd esz köz gyár tó ja
vagy an nak meg ha tal ma zott kép vi se lõ je az egész ség biz to -
sí tá si szerv hez nyújt ja be. Egye di mé ret vé tel alap ján ké -
szí tett esz kö zök ese té ben an nak gyár tói vagy meg ha tal ma -
zott kép vi se lõi kö zö sen nyújt hat nak be ké rel met az esz köz 
tí pu sá ra vo nat ko zó an.

(2) Az (1) be kez dés aa)–ab), ba)–bc) és bf) al pont ja sze -
rin ti ké rel mek rõl az egész ség biz to sí tá si szerv a kü lön jog -
sza bály ban fog lalt fel té te lek alap ján, a ké re lem be nyúj tá -
sát kö ve tõ 120 na pon be lül ha tá ro zat ban dönt.

(3) Az egész ség biz to sí tá si szerv az (1) be kez dés bd) és
bh) al pont ja sze rin ti ké rel mek rõl egy sze rû sí tett el já rás ban, 
a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ 90 na pon be lül ha tá ro zat ban
dönt.

(4) Az egész ség biz to sí tá si szerv a (2)–(3) be kez dés tõl
el té rõ en 30 na pon be lül dönt, amennyi ben a gyó gyá sza ti
se géd esz köz tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo -
ga dá si ké rel mé ben meg je lölt ár az adott funk ci o ná lis cso -
port ba tar to zó leg ol csóbb gyó gyá sza ti se géd esz köz kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott árá nál ala cso nyabb.

(5) A (2)–(4) be kez dés alap ján ho zott ha tá ro zat – az el -
uta sí tó ha tá ro zat ki vé te lé vel – tar tal maz za a gyó gyá sza ti
se géd esz köz meg ne ve zé sét, ISO-kód ját, ki sze re lé sét, köz -
fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott árát, a tá mo ga tás mér té -
két, net tó össze gét, ki hor dá si ide jét, a ki hor dá si idõ re fel ír -
ha tó mennyi sé gét, a konk rét ren del he tõ sé gi fel té te le ket
(in di ká ció) és a ren de lé sük re vo nat ko zó egyéb or vos szak -
mai elõ írásokat, va la mint a fi nan szí ro zás kez dõ nap ját, tá -
mo ga tás sal köl csö nöz he tõ esz köz ese té ben pe dig a köl -
csön zé si dí jat és az ah hoz nyúj tott tá mo ga tás mér té két és
össze gét.

(6) A ké rel me zõ a (2)–(4) be kez dés sze rin ti el já rá sért
– az (1) be kez dés be) és bg) pont ja sze rin ti ké re lem ki vé te -
lé vel – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak alap ján
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat fi zet.

(7) Az egész ség biz to sí tá si szerv a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint jo go sult fo lya ma to san
fe lül vizs gál ni a tá mo ga tott gyó gyá sza ti se géd esz kö zök
kö rét és a fe lül vizs gá la tot köve tõen a be fo ga dott gyó gyá -
sza ti se géd esz kö zök tá mo ga tás ból való ki zá rá sa, tá mo ga -
tá sa mér té ké nek mó do sí tá sa ér de ké ben hi va tal ból jár el.

(8) A (2)–(4) be kez dés sze rin ti el já rá sok so rán ho zott
dön té sek kel szem ben új ra fel vé te li ké re lem be nyúj tá sá nak
nincs he lye.

(9) Az egész ség biz to sí tá si szerv az el sõ fo kú dön té sét
fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó nak nyil vá nít -
hat ja.
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(10) Az egész ség biz to sí tá si szerv a 32–34.  §-ban sza bá -
lyo zott el já rá sá ra vo nat ko zó nyil vá nos ság biz to sí tá sa ér -
de ké ben a hon lap ján köz zé te szi

a) a for mai szem pont ból meg fe le lõ ké rel met a ké re lem
be ér ke zé sét kö ve tõ öt mun ka na pon be lül, to váb bá

b) a ké rel me zõ nek való kéz be sí té sen túl – a kü lön jog -
sza bály sze rin ti tá jé koz ta tó jel le gû köz zé té tel lel – az ügy -
ben ho zott dön tést és a jog or vos lat ról való tá jé koz ta tást az
ügy el bí rá lá sát kö ve tõ hó nap ötö dik nap já ig.

(11) Az (1) be kez dés be) és bg) pont ja sze rin ti ké re lem
ese té ben a gyó gyá sza ti se géd esz köz gyár tó já nak vagy an -
nak meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek, egye di mé ret vé tel
alap ján ké szí tett esz kö zök ese té ben an nak gyár tó i nak vagy 
meg ha tal ma zott kép vi se lõ i nek kö zö sen be je len té si kö te le -
zett sé ge van.

(12) A (11) be kez dés ben fog lalt be je len té si kö te le zett -
ség tel je sí té se so rán igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat nem kell
fi zet ni.

(13) A (11) be kez dés ben fog lal ta kat az egész ség biz to sí -
tá si szerv a be je len tés meg té te lét kö ve tõ hó nap 1. nap ján
köz zé te szi.

33.  § (1) A 32.  § (2)–(4) és (7) be kez dé se sze rin ti dön té -
se ket tar tal ma zó ha tá ro za tok nak – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott – ob jek tív és el len õriz he tõ kri té ri u mo kon
ala pu ló in do ko lást kell tar tal maz ni uk. A ha tá ro za tok ban a
fi nan szí ro zás kez dõ nap ját úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy az
a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 365. nap nál ké -
sõb bi idõ pont nem le het. A re fe ren cia ter mék vagy az az zal 
azo nos, il let ve an nál ala cso nyabb köz fi nan szí ro zás alap -
jául el fo ga dott árú ter mék köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo -
ga dott árá nak eme lé sét ered mé nye zõ, a 32.  § (2) be kez dé -
se sze rin ti ha tá ro zat ban a fi nan szí ro zás kez dõ nap ját úgy
kell meg ál la pí ta ni, hogy az leg ko ráb ban a (4) be kez dés
b) pont ja sze rin ti köz le mény meg je le né sé nek nap ja le het.

(2) Az egész ség biz to sí tá si szerv 32.  § (2)–(4) és (7) be -
kez dé se sze rin ti ha tá ro za ta el le ni jog or vos la ti ké rel met a
ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül kell el -
bí rál ni.

(3) A biz to sí tó a vég re hajt ha tó ha tá ro za tok alap ján
a) a tá mo ga tás ba a tárgy idõ szak ban be fo ga dott, il let ve

on nan ki zárt gyó gyá sza ti se géd esz kö zök kö rét, va la mint
azon gyó gyá sza ti se géd esz kö zö ket, ame lyek nek (4) be -
kez dés sze rin ti ada tai vál toz nak, fo lya ma to san

b) a tá mo ga tott gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tel jes kö rét
min den nap tá ri év jú li us 1. nap já val
tá jé koz ta tó jel leg gel köz zé te szi a hi va ta los lap já ban, va la -
mint hon lap ján.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti köz le mény tar tal maz za a
ren de lés re jo go sul tak kö rét, a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök
meg ne ve zé sét, ISO-kód ját, ki sze re lé sét, a köz fi nan szí ro -
zás alap já ul el fo ga dott net tó árát, a tá mo ga tás mér té két és
net tó össze gét, ki hor dá si ide jét és az arra fel ír ha tó és ki -
szol gál tat ha tó ma xi má lis mennyi sé gét, az egyes esz kö -

zök re vo nat ko zó konk rét ren del he tõ sé gi fel té te le ket, ja -
val la tot (in di ká ció) és a ren de lé sük re vo nat ko zó egyéb or -
vos szak mai elõ írásokat, a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -
tás sal tör té nõ fi nan szí ro zás kez dõ nap ját, va la mint a köz -
gyógy el lá tás ke re té ben tör té nõ ren del he tõ sé get, a köl -
csön zé si dí jat és az ah hoz nyúj tott tá mo ga tás mér té két és
össze gét.

34.  § (1) Amennyi ben a ké rel me zõ az egész ség biz to sí -
tá si szerv 32.  § sze rin ti ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé -
sét köve tõen a be fo ga dott és tá mo ga tás sal for gal maz ha tó
gyó gyá sza ti se géd esz köz árát érin tõ vál toz ta tás sal kí ván
élni, új ké rel met kell elõ ter jesz te nie a tá mo ga tás iránt.

(2) Az egész ség biz to sí tá si szerv a gyó gyá sza ti se géd -
esz köz tá mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak el já rá sát a kü lön
jog sza bály meg fe le lõ mó do sí tá sá nak ha tály ba lé pé sé ig,
leg fel jebb azon ban a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ egy évig
fel füg gesz ti, és er rõl a ké rel me zõt ér te sí ti, amennyi ben:

a) az egész ség biz to sí tá si szerv hez olyan új gyó gyá sza ti 
se géd esz köz be fo ga dá sa irán ti ké re lem ér ke zik, amely nek
ter mék cso port ját, il let ve az azon be lü li tá mo ga tá si mér té -
két,

b) az egész ség biz to sí tá si szerv hez olyan gyó gyá sza ti
se géd esz köz emelt, il let ve ki emelt tá mo ga tás sal tör té nõ
be fo ga dá sa irán ti ké re lem ér ke zik, amely emelt, il let ve ki -
emelt tá mo ga tá si cso por to kat, il let ve az azon be lü li tá mo -
ga tá si mér té két,

c) az egész ség biz to sí tá si szerv hez olyan gyó gyá sza ti
se géd esz köz tá mo ga tás sal tör té nõ köl csön zé se irán ti ké re -
lem ér ke zik, amely esz köz tá mo ga tás sal tör té nõ köl csön -
zé sét

nem tar tal maz za a kü lön jog sza bály.

(3) Amennyi ben a (2) be kez dés sze rin ti jog sza bály mó -
do sí tá sá ra nem ke rül sor, úgy az egész ség biz to sí tá si szerv
az egy év el tel té vel a ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek
alap ján bí rál ja el a ké rel met.

(4) Ab ban az eset ben, ha az egész ség biz to sí tá si szerv a
32.  § (7) be kez dé se sze rin ti el já rá sát köve tõen va la mely
gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tá sá nak meg szün te té sé -
rõl, il let ve tá mo ga tá si mér té ké nek vagy össze gé nek csök -
ken té sé rõl dönt, a tá mo ga tás meg szün te té sé nek nap ját,
 illetve a tá mo ga tás vál to zá sá nak kez dõ nap ját a ha tá ro zat
meg ho za ta lá nak nap já tól szá mí tott elsõ ne gyed év elsõ
nap já nál ko ráb bi idõ pont ban nem le het meg ha tá roz ni.

(5) Az el já rás ban részt vevõ in téz mé nyek kel mun ka vi -
szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi -
szony ban álló és az el já rás ban köz vet le nül fel ada tot el lá tó
sze mé lyek nek nyi lat koz ni uk kell ar ról, hogy nem áll nak
ér de kelt sé gi, üz le ti és egyéb kap cso lat ban az el já rás tár -
gyát ké pe zõ ké rel met be nyúj tó gyár tó val, an nak meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ jé vel vagy a ké re lem tár gyát ké pe zõ esz -
köz zel azo nos funk ci o ná lis cso port ba tar to zó esz köz gyár -
tó já val vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé vel.
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(6) Tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal so ro zat gyár tá sú 
és adap tív gyó gyá sza ti se géd esz közt – a kü lön jog sza bály -
ban fog lalt ki vé tel lel – a kü lön jog sza bály sze rin ti mû kö -
dé si en ge déllyel ren del ke zõ gyógyászatisegédeszköz-
 szaküzlet szál lít hat ház hoz.

(7) Az egész ség biz to sí tá si szerv a költ ség ve té si ke re tek
be tart ha tó sá ga ér de ké ben, a már tá mo ga tott, il let ve az
 újonnan be fo ga dott gyó gyá sza ti se géd esz kö zök re tá mo ga -
tás vo lu men-szer zõ dést köt het.

(8) A be fi ze tés rész le tes sza bá lya it a gyár tó vagy an nak
meg ha tal ma zott kép vi se lõ je és az egész ség biz to sí tá si
szerv kö zött lét re jött tá mo ga tás vo lu men-szer zõ dés tar tal -
maz za.

35.  § (1) A gyógy szer, il let ve gyó gyá sza ti se géd esz köz
kis ke res ke del mi for gal ma zó ja az ér té ke sí tés so rán a tá mo -
ga tás meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás ban el fo ga dott, il let -
ve nem tá mo ga tott gyógy szer ese tén a gyógy szer for ga -
lom ba ho zó ja ál tal meg ha tá ro zott, a ter me lõi ár alap ján
szá mí tott leg ma ga sabb kis ke res ke del mi el adá si ár nál ma -
ga sabb árat ér vé nye sen nem köt het ki.

(2) Köz gyógy el lá tás jog cí mén gyó gyá sza ti se géd esz kö -
zök kö zül a re fe ren cia gyó gyá sza ti se géd esz köz, va la mint
a vele azo nos, il let ve ala cso nyabb köz fi nan szí ro zás alap -
já ul el fo ga dott árú ter mé kek szol gál ha tók ki.

(3) A gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa -
da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak rész le -
tes sza bá lya it, to váb bá a köz gyógy el lá tás ke re té ben ren -
del he tõ gyó gyá sza ti se géd esz kö zök kö rét kü lön jog sza -
bály tar tal maz za.

V. Fejezet

A FOLYAMATOS GYÓGYSZERELLÁTÁS
BIZTOSÍTÁSÁT, A GYÓGYSZERTÁMOGATÁSI

ELÕIRÁNYZAT BETARTÁSÁT CÉLZÓ
RENDELKEZÉSEK

36.  § (1) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé -
nek jo go sult ját va la mennyi köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü -
lõ, gyógy szer tár ban for gal ma zott gyógy sze re után – a
38.  § (1) be kez dé se sze rin ti gyógy sze rek ki vé te lé vel – a
tárgy évi for gal mi ada tok alap ján adó dó tár sa da lom biz to sí -
tá si tá mo ga tás nak a ter me lõi ár ral vagy im port be szer zé si
ár ral (a továb biak ban együtt: ter me lõi ár) ará nyos ré szé re
12%-os be fi ze té si kö te le zett ség ter he li.

(2) A gyógy szer-nagy ke res ke del mi en ge déllyel ren del -
ke zõ gaz dál ko dó szer ve ze tet a köz for gal mú gyógy szer tá -
rat mû köd te tõ szá má ra ér té ke sí tett va la mennyi ál ta la for -
gal ma zott köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ gyógy szer után,
a tárgy évi for gal mi ada tai alap ján a tel jes évi tá mo ga tott
gyógy szer for ga lom nagy ke res ke del mi ár rés tö me gé nek
2,5 szá za lé ka ere jé ig be fi ze té si kö te le zett ség ter he li.

(3) Az a köz for gal mú gyógy szer tár mû köd te té sé re jo go -
sult, mely nek köz fi nan szí ro zott gyógy sze rek for gal ma zá -
sá ból szár ma zó éves ár rés tö me ge – a tárgy év ben el ért ár -
rés tö meg alap ján – a 39.  §-ban fog lalt össze get meg ha lad -
ja, kö te les gyógy szer tár szo li da ri tá si dí jat fi zet ni.

(4) A 12.  § (3) be kez dés sze rin ti, is mer te tõ te vé keny ség
vég zé sé re vo nat ko zó en ge déllyel ren del ke zõt min den ál ta -
la mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ke re té ben fog lal -
koz ta tott is mer te tõ sze mély te vé keny sé ge után éven ként
gyógy szer is mer te tés ese tén öt mil lió fo rint, gyó gyá sza ti
se géd esz köz is mer te té se ese tén egy mil lió fo rint össze gû
be fi ze té si kö te le zett ség ter he li. Ha a fog lal koz ta tás ra irá -
nyu ló jog vi szony év köz ben ke let ke zik vagy szû nik meg, a 
fi ze té si kö te le zett sé get a fen ti összeg nek a jog vi szony na -
pok ban meg ha tá ro zott fenn ál lá sá nak az év nap tá ri nap ja i -
val ará nyos ré sze után kell tel je sí te ni.

(5) Az (1)–(4) be kez dé sek ben, va la mint a 42.  §-ban fog -
lalt be fi ze té si kö te le zett sé gek re az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény (a továb biak ban: Art.) ren del ke -
zé se it az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

37.  § (1) Az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le -
lõs egész ség biz to sí tá si szerv a 36.  § (1)–(3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez szük -
sé ges tá mo ga tá si, il let ve for gal mi ada to kat – ok tó ber, no -
vem ber és de cem ber mint tárgy hó na pok ki vé te lé vel – a
tárgy hó na pot kö ve tõ má so dik nap tá ri hó nap 10. nap já ig,
va la mint a tárgy évi ada to kat a tárgy évet kö ve tõ nap tá ri év
feb ru ár 10-éig köz li a fi ze tés re kö te le zet tel.

(2) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ja és a gyógy szer-nagy ke res ke del mi en ge déllyel
ren del ke zõ a 36.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi -
ze té si kö te le zett ség alap ján – ok tó ber, no vem ber és de -
cem ber mint tárgy hó na pok ki vé te lé vel – a tárgy hó na pot
kö ve tõ har ma dik nap tá ri hó nap 20. nap já ig az ál la mi adó -
ha tó ság hoz az ál la mi adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon – az Art.-nak az adó elõ leg fi ze té sé re vo -
nat ko zó sza bá lyai meg fe le lõ al kal ma zá sá val – elõ le get
vall be és egy ide jû leg fi zet meg az ál la mi adó ha tó ság ál tal
a kincs tár nál kü lön erre a cél ra meg nyi tott szám lá ra.

(3) Ha a köz fi nan szí ro zott gyógy sze rek for gal ma zá sá -
ból szár ma zó havi ár rés tö me ge a 39.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott összeg egy ti zen ket ted ré szét meg ha lad ja, a
köz for gal mú gyógy szer tár mû köd te té sé re jo go sult a 36.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett ség
alap ján, a 39.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sáv ha tá -
rok egy ti zen ket ted ré szé nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val
– ok tó ber, no vem ber és de cem ber mint tárgy hó na pok ki -
vé te lé vel – a tárgy hó na pot kö ve tõ har ma dik nap tá ri hó nap
20. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság hoz az ál la mi adó ha tó ság
ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá nyon – az Art.-nak az adó -
elõ leg fi ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyai meg fe le lõ al kal ma -
zá sá val – elõ le get vall be és egy ide jû leg fi zet meg az ál la -
mi adó ha tó ság ál tal a kincs tár nál kü lön erre a cél ra meg -
nyi tott szám lá ra.
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(4) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ja, a gyógy szer-nagy ke res ke del mi en ge déllyel ren -
del ke zõ és a köz for gal mú gyógy szer tár mû köd te té sé re jo -
go sult az e tör vény ben meg ál la pí tott fi ze té si kö te le zett sé -
get a tárgy évet kö ve tõ nap tá ri év már ci us 20. nap já ig az ál -
la mi adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá nyon az ál -
la mi adó ha tó ság hoz vall ja be és – a (2)–(3) be kez dés alap -
ján fi ze tett elõ leg re is te kin tet tel – egy ide jû leg fi ze ti meg
az ál la mi adó ha tó ság ál tal a kincs tár nál kü lön erre a cél ra
meg nyi tott szám lá ra.

(5) Az is mer te tõt al kal ma zó sze mély a 36.  § (4) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett sé gét a tárgy év
de cem ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság ál tal rend sze re -
sí tett nyom tat vá nyon az ál la mi adó ha tó ság hoz vall ja be és
egy ide jû leg fi ze ti meg az ál la mi adó ha tó ság ál tal a kincs -
tár nál kü lön erre a cél ra meg nyi tott szám lá ra.

(6) Az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs
egész ség biz to sí tá si szerv a be fi ze tés re kö te le zet tek el len -
õr zé sé hez szük sé ges ada tok ról az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott adat szol gál ta tás sal egy ide jû leg elekt ro ni kus úton
adat szol gál ta tást tel je sít az ál la mi adó ha tó ság hoz.

(7) Az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság a 12.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott en ge dély ki adá sá ról,
 illetve vissza vo ná sá ról elekt ro ni kus úton ha la dék ta la nul
adat szol gál ta tást tel je sít az ál la mi adó ha tó ság hoz.

38.  § (1) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé -
nek jo go sult ját a 36.  § (1) be kez dé se sze rin ti be fi ze té si kö -
te le zett ség nem ter he li:

a) azon meg ha tá ro zott (fix) cso port ban lévõ gyógy sze -
rei te kin te té ben, ame lyek ter me lõi ára a re fe ren cia gyógy -
szer ter me lõi árá nál leg alább 15%-kal ala cso nyabb,

b) a kü lön ke re tes gyógy sze rek re ki fi ze tett tá mo ga tá si
összeg után, és

c) az egye di mél tá nyos ság alap ján tá mo ga tott gyógy -
sze rek nek a rá juk irány adó tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -
tá si mér ték fe let ti tá mo ga tá si össze ge után.

(2) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ja leg fel jebb a tel jes fi ze té si kö te le zett sé ge ere jé ig
ked vez mény ben ré sze sül, amennyi ben a 36.  § (1) be kez -
dés sze rin ti tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ
egyes gyógy sze rei ter me lõi árát csök ken ti és nyi lat ko za tá -
ban vál lal ja, hogy azo kat leg alább há rom évig a vál lalt
áron for gal maz za. Ez eset ben a 36. § (1) be kez dés sze rin ti
be fi ze té si kö te le zett sé get csök ken ti az ár csök ken tés sel
érin tett gyógy sze rek elõ zõ évi gyógy szer tá ri for gal mi ada -
tai alap ján adó dó tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá sá nak ter -
me lõi ár ará nyos ré sze és az ár csök ken tés mér té ké nek szor -
za ta ként adó dó összeg.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti fi ze tés re kö te le zett ese té ben,
amennyi ben a tárgy évi tény ada tok alap ján szá mí tott ár -
mér sék lõ ha tás ki sebb a (2) be kez dés sze rint ér vé nye sí tett -
nél, a kü lön bö ze tet a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 20. nap -
já ig a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja kö te les az

ál la mi adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá nyon az
ál la mi adó ha tó ság hoz be val la ni és meg fi zet ni.

(4) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ja a 36.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi ze té si
kö te le zett sé gé nek alap ját csök ken ti a tá mo ga tás vo lu -
men-szer zõ dés alap ján tel je sí tett be fi ze tés össze gé vel.

39.  § (1) A 36.  § (3) be kez dé se sze rin ti ár rés tö meg
össze ge 30 mil lió Ft.

(2) Amennyi ben a köz for gal mú gyógy szer tár mû köd te -
té sé re jo go sult éves ár rés tö me ge

a) 30 000 001 és 50 000 000 Ft kö zött van, a be fi ze ten -
dõ összeg az éves ár rés tö meg 0,5%-a,

b) 50 000 001 és 75 000 000 Ft kö zött van, a be fi ze ten -
dõ összeg 250 000 Ft és az 50 000 000 Ft fe let ti rész 1%-a
össze gé nek össze se,

c) 75 000 001 Ft fe lett van, a be fi ze ten dõ összeg
500 000 Ft és a 75 000 001 Ft fe let ti rész 2%-a össze gé nek
össze se.

40.  § Az ál la mi adó ha tó ság
a) a 36.  § (1)–(2) és (4) be kez dé se alap ján be sze dett

össze get az E. Alap kincs tár nál ve ze tett, kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott szám lá já ra,

b) a 36.  § (3) be kez dé se alap ján be fi ze tett össze get az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett miniszté -
rium kincs tár nál ve ze tett, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra
a be fi ze tést köve tõen ha la dék ta la nul át utal ja.

41.  § (1) Olyan te le pü lé se ken mû kö dõ vagy lé te sí ten dõ
köz for gal mú gyógy szer tá rat (gyógy szer tá ra kat) mû köd te -
tõ vál lal ko zás szá má ra, ahol a te le pü lés gyógy szer el lá tá sát 
ki zá ró lag egy köz for gal mú gyógy szer tár biz to sít ja vagy
biz to sí ta ná és már mû kö dõ köz for gal mú gyógy szer tár ese -
tén an nak meg ha tá ro zott idõ szak ra vo nat ko zó gyógy szer -
for gal ma zás ból szár ma zó ár rés tö me ge – az el lá tan dó la -
kos ság szám vagy a gyógy szer tár föld raj zi el he lyez ke dé se
okán – ha té kony és gaz da sá gos üz let me net foly ta tá sa mel -
lett sem éri el a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té -
ket, az ál lam a min den ko ri éves költ ség ve té si tör vény ben
sze rep lõ, a 40.  § b) pont ja sze rin ti mi nisz té ri um fe je ze té -
ben meg ha tá ro zott elõ irány zat ere jé ig a mû kö dõ ké pes ség
fenn tar tá sá hoz mû kö dé si célú tá mo ga tást nyújt. A tá mo ga -
tás ban ré sze sí tett vál lal ko zá sok ne vét és a tá mo ga tás
össze gét a mi nisz té ri um a hon lap ján köz zé te szi.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás az Art. sze rin ti
költ ség ve té si tá mo ga tás nak mi nõ sül. A tá mo ga tás igény -
lé sé re és fo lyó sí tá sá ra az Art. ren del ke zé sei irány adó ak. A
jo go sult ság meg ál la pí tá sá nak fel té te le it kü lön jog sza bály
ál la pít ja meg.

42.  § (1) Amennyi ben a tá mo ga tott gyógy sze rek után
ki fi ze tett tárgy évi tá mo ga tás – a kü lön ke re tes gyógy sze -
rek re és a kü lö nös mél tány lást ér dem lõ kö rül mé nyek ese -
tén gyógy szer tá mo ga tás ra for dít ha tó össze get nem tar tal -
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ma zó – össze ge meg ha lad ja a 287 mil li árd fo rin tot, ak kor e 
ki adá si több let fi nan szí ro zá sa – a (2)–(3) be kez dés ben
fog lal tak sze rint – az E. Alap ke ze lõ je és a for ga lom ba ho -
za ta li en ge dé lyek jo go sult ja i nak kö te le zett sé ge.

(2) A ki adá si több let meg ha tá ro zá sa so rán a ki fi ze tett
tárgy évi tá mo ga tás ból le kell von ni a 36.  § (1)–(2) és
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett ség
alap ján adó dó össze get, va la mint 2008. ja nu ár 1-jé tõl a
287 mil li árd fo rint és az E. Alap költ ség ve té se Gyógy szer -
tá mo ga tás ki adá sai jog cím nek a tárgy évet meg elõ zõ év
elsõ nap ján ha tá lyos elõ irány za ta po zi tív kü lön bö ze tét.

(3) Az elõ irány zat 9%-os túl lé pé sé ig a ki adá si több let
költ sé ge it az E. Alap ke ze lõ je és a for ga lom ba ho za ta li en -
ge dély jo go sult jai sá von ként dif fe ren ci ál tan meg oszt va vi -
se lik az aláb bi ak sze rint:

a) az elõ irány zat fe let ti elsõ 5%-os túl lé pé si sáv ban az
E. Alap ke ze lõ je fi nan szí ro zá si kö te le zett sé ge a sáv ér té -
ké nek 50%-a, a for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult -
jai ál ta li be fi ze tés mér té ke a sáv ér té ké nek 50%-a,

b) az 5,01–6% kö zöt ti sáv ban az E. Alap ke ze lõ je fi -
nan szí ro zá si kö te le zett sé ge a sáv ér té ké nek 40%-a, a for -
ga lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai ál ta li be fi ze tés
mér té ke a sáv ér té ké nek 60%-a,

c) a 6,01–7% kö zöt ti sáv ban az E. Alap ke ze lõ je fi nan -
szí ro zá si kö te le zett sé ge a sáv ér té ké nek 30%-a, a for ga -
lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai ál ta li be fi ze tés mér -
té ke a sáv ér té ké nek 70%-a,

d) a 7,01–8% kö zöt ti sáv ban az E. Alap ke ze lõ je fi nan -
szí ro zá si kö te le zett sé ge a sáv ér té ké nek 20%-a, a for ga -
lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai ál ta li be fi ze tés mér -
té ke a sáv ér té ké nek 80%-a,

e) a 8,01–9% kö zöt ti sáv ban az E. Alap ke ze lõ je fi nan -
szí ro zá si kö te le zett sé ge a sáv ér té ké nek 10%-a, a for ga -
lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai ál ta li be fi ze tés mér -
té ke a sáv ér té ké nek 90%-a.

(4) Az elõ irány zat 9%-ot meg ha la dó túl lé pé se ese tén a
ki adá si több let nek az elõ irány zat 9%-át meg ha la dó össze -
gû ré szét – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fi ze té si kö te -
le zett sé gen fe lül – a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go -
sult jai vi se lik.

(5) A for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai kö zött 
a sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség
– a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével –
a tárgy év ben a gyógy szer tá ri for gal mi ada tok alap ján a
for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult já nak tá mo ga tott
ké szít mé nye i re jutó tá mo ga tá si összeg és az E. Alap költ -
ség ve té se Gyógy szer tá mo ga tás jog cím a tárgy év elsõ nap -
ján ha tá lyos elõ irány za tá nak a tárgy évet meg elõ zõ év tá -
mo ga tá si ada ta i ból szá mí tott meg osz lá si vi szony szám
alap ján a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult já ra jutó
tá mo ga tá si össze ge po zi tív kü lön bö ze te ará nyá ban osz lik
meg. A ge ne ri kus gyógy szer ként for ga lom ba ho za tal ra en -
ge dé lye zett ter mék ese té ben a tá mo ga tás ba tör té nõ be fo -
ga dás nap tá ri évé ben a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go -
sult ját a sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ be fi ze té si kö te le -
zett ség nem ter he li.

(6) Ha a tá mo ga tott gyógy sze rek után ki fi ze tett tárgy ha -
vi tá mo ga tás – a kü lön ke re tes gyógy sze rek re és a kü lö nös
mél tány lást ér dem lõ kö rül mé nyek ese tén gyógy szer tá mo -
ga tás ra for dít ha tó össze get nem tar tal ma zó – össze ge meg -
ha lad ja a 287 mil li árd fo rint egy ti zen ket ted ré szét, a for ga -
lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja – az Egész ség biz to sí -
tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs egész ség biz to sí tá si szerv ál tal 
a (2)–(5) be kez dé sek meg fe le lõ al kal ma zá sá val a tárgy hó -
na pot kö ve tõ má so dik nap tá ri hó nap 10. nap já ig kö zölt tá -
mo ga tá si ada tok alap ján, ok tó ber, no vem ber és de cem ber
hó na pok mint tárgy hó na pok ki vé te lé vel – a tárgy hó na pot
kö ve tõ har ma dik nap tá ri hó nap 20. nap já ig az ál la mi adó -
ha tó ság hoz az ál la mi adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon – az Art.-nak az adó elõ leg fi ze té sé re vo -
nat ko zó sza bá lyai meg fe le lõ al kal ma zá sá val – elõ le get
vall be és egy ide jû leg fi zet meg az ál la mi adó ha tó ság ál tal
a kincs tár nál kü lön erre a cél ra meg nyi tott szám lá ra.

(7) Az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs
egész ség biz to sí tá si szerv a tárgy évet kö ve tõ nap tá ri év
feb ru ár 10-éig köz li a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go -
sult já val a sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ fi ze té si kö te le -
zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges tá mo ga tá si ada to kat.

(8) A for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja a sá vos
koc ká zat vi se lés bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett sé get a (7) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tot kö ve tõ hó nap 20. nap -
já ig az ál la mi adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá -
nyon az ál la mi adó ha tó ság hoz vall ja be és egy ide jû leg – a
(6) be kez dés alap ján fi ze tett elõ leg re is te kin tet tel – fi ze ti
meg az ál la mi adó ha tó ság ál tal a kincs tár nál kü lön erre a
cél ra meg nyi tott szám lá ra.

(9) Az ál la mi adó ha tó ság a sá vos koc ká zat vi se lés bõl
ere dõ fi ze té si kö te le zett ség alap ján be sze dett össze get az
E. Alap kincs tár nál ve ze tett, kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott szám lá já ra a be fi ze tést köve tõen ha la dék ta la nul
át utal ja.

(10) Az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs
egész ség biz to sí tá si szerv a sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ 
be fi ze tés re kö te le zet tek el len õr zé sé hez szük sé ges ada tok -
ról – ok tó ber, no vem ber és de cem ber hó na pok mint tárgy -
hó na pok ki vé te lé vel – a tárgy hó na pot kö ve tõ má so dik
nap tá ri hó nap 10. nap já ig, il let ve a tárgy évi ada tok ról a
tárgy évet kö ve tõ nap tá ri év feb ru ár 10-éig elekt ro ni kus
úton adat szol gál ta tást tel je sít az ál la mi adó ha tó ság hoz.

(11) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo -
go sult ja a sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ fi ze té si kö te le -
zett sé gét csök kent he ti a tá mo ga tás vo lu men-szer zõ dés
alap ján tel je sí tett be fi ze tés össze gé vel.

43.  § (1) A Kor mány a gyógy szer pi ac át me ne ti za va ra i -
nak el há rí tá sa, ki kü szö bö lé se vagy a gyógy szer pi ac
egyen sú lyá nak fenn tar tá sa ér de ké ben el ren del he ti, hogy
az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ for ga lom ba ho za tal ra en ge -
dé lye zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp lál ko zá si igényt
ki elé gí tõ táp sze rek ese té ben a gyár tó és a for gal ma zó kö -
zöt ti, az e be kez dés sze rin ti ren de let ki hir de té se kor ha tá -
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lyos szer zõ dé sek ben sze rep lõ árat – ide ért ve a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 226.  § (1) be -
kez dé se sze rint jog sza bály ban meg ha tá ro zott árat – a ren -
de let ki hir de té sé tõl szá mí tott leg fel jebb két évig nem le het
emel ni, il let ve a gyár tók és a for gal ma zók en nél ma ga sabb
áron a ren de let ki hir de té sé tõl szá mí tott leg fel jebb két évig
nem te het nek egy más felé szer zõ dé si aján la tot.

(2) Ab ban az eset ben, ha az (1) be kez dés sze rin ti in téz -
ke dés el ren de lé sé re ke rült sor, éven te leg alább egy szer fe -
lül vizs gá la tot kell vé gez ni an nak meg ál la pí tá sa cél já ból,
hogy a gyógy szer pi ac egyen sú lyá nak fenn tar tá sa ér de ké -
ben az in téz ke dés vál to zat lan fenn tar tá sa in do kolt-e. A fe -
lül vizs gá lat kez de té tõl szá mí tott 90 na pon be lül a ha tás -
kör rel ren del ke zõ ha tó ság be je len ti az ár eme lé se ket és ár -
csök ken té se ket, amennyi ben vál toz ta tá sok ra ke rül sor.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ár nál ma ga sabb ár ak kor al -
kal maz ha tó, ha eh hez az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti
ha tó ság ké re lem alap ján hoz zá já rul. A hoz zá já ru lás ak kor
ad ha tó meg, ha

a) az adott gyógy szer az adott be teg ség ki zá ró la gos,
elsõ vo nal be li (el sõd le ge sen vá lasz tan dó) ke ze lé sé re szol -
gá ló ké szít mény, és

b) a gyár tó vagy a for gal ma zó bi zo nyít ja, hogy az adott
gyógy szer elõ ál lí tá sá nak költ sé ge az (1) be kez dés al kal -
ma zá sa ese tén ér vé nyes leg ma ga sabb ár nál ma ga sabb.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti ké re lem rõl ki lenc ven na pon
be lül kell ha tá ro za tot hoz ni. Rend kí vü li eset ben ez a ha tár -
idõ egy íz ben to váb bi hat van nap pal meg hosszab bít ha tó,
amely rõl a ké rel me zõt ér te sí te ni kell. Az egész ség biz to sí -
tá si fel ügye le ti ha tó ság a (3) be kez dés sze rin ti hoz zá já ru -
lás ról ha la dék ta la nul köz le ményt tesz köz zé.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti in téz ke dés ér vé nyes sé ge
alatt ke res ke del mi kap cso la tok ban a Kor mány ál tal meg -
ha tá ro zott, vagy el fo ga dott leg ma ga sabb ár nál ma ga sabb
árat ér vé nye sen nem le het ki köt ni.

(6) Ha a szer zõ dés ben az ár ban kü lön nem ál la pod tak
meg, a ter mék árá ra az in téz ke dés ben meg ha tá ro zott ár az
irány adó. Ez az ár irány adó ak kor is, ha a vál lal ko zá sok a
jog sza bály meg sér té sé vel más ár ban ál la pod tak meg.

(7) Az (1) be kez dés sze rin ti ár nak a szer zõ dés meg kö té -
se és tel je sí té se kö zött be kö vet ke zett meg szû né se ese tén a
szer zõ dést – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a ki kö -
tött áron kell tel je sí te ni.

VI. Fejezet

A MINÕSÉGI ÉS HATÉKONY GYÓGYSZER-
ÉS GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ-RENDELÉS

SZABÁLYAI

44.  § (1) A gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-ren -
de lés so rán – ide ért ve a fek võ be teg gyógy in té ze tek ben al -
kal ma zott gyógy sze res és gyó gyá sza ti se géd esz köz-ke ze -

lést is – az or vos a szak mai sza bá lyok és a gyógy ke ze lés re
vo nat ko zó jog sza bá lyok figye lembevétele mel lett – a fo -
gya té kos sze mé lyek szá má ra is hoz zá fér he tõ és ér tel mez -
he tõ mó don – tá jé koz tat ja a be te get a gyógy sze res ke ze lés
és gyó gyá sza ti se géd esz köz zel való el lá tás al ter na tí vá i ról,
az azo nos ha tó anyag tar tal mú és gyógy szer for má jú ké szít -
mé nyek és azo nos funk ci o ná lis cso port ba tar to zó gyó gyá -
sza ti se géd esz kö zök be te get ter he lõ vár ha tó költ sé gei kö -
zöt ti kü lönb sé gek rõl és a kü lön jog sza bály sze rin ti he lyet -
te sít he tõ ség le he tõ sé ge i rõl.

(2) A gyógy sze rész – ha a vé nyen az or vos nem zár ta ki
a he lyet te sít he tõ sé get – a kü lön jog sza bály ban elõ írt szak -
mai he lyet te sít he tõ ség figye lembe véte lével kö te les a
gyógy szert ki vál tó sze mélyt tá jé koz tat ni ar ról, hogy a
gyógy szer más olyan gyógy szer rel he lyet te sít he tõ, amely -
nek té rí té si díja ked ve zõbb.

(3) A gyógy sze rész a be teg egyet ér té se ese tén kö te les a
ren delt gyógy szert a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott – el -
sõ sor ban a be teg szá má ra leg ol csóbb – ké szít ménnyel he -
lyet te sí te ni.

(4) Az or vo si do ku men tá ci ó ban a be teg – az Ebtv.-ben
fog lalt nyi lat ko za tá nak a kü lön jog sza bály ban fog lal tak
sze rin ti alá írá sá val egy ide jû leg – iga zol ja az (1) be kez dés -
ben fog lal tak meg tör tén tét.

45.  § (1) A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal gyógy -
szert és gyó gyá sza ti se géd esz közt ren de lõ szol gál ta tók,
or vo sok e te vé keny sé gü ket olyan mi nõ sí tett szá mí tó gé pes
prog ram al kal ma zá sá val vég zik, amely – kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint, a (2) be kez dés re is fi gye -
lem mel – az E. Alap, il let ve a be teg szá má ra leg ala cso -
nyabb anya gi ter het je len tõ gyógy szer re és se géd esz köz re
aján la tot tesz.

(2) Az or vos az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott gyógy -
szer tõl vagy gyó gyá sza ti se géd esz köz tõl el té rõ gyógy ke -
ze lést a be teg vagy a be teg ség sa já tos sá ga i ra, il let ve az el -
lá tás hely szí né re te kin tet tel a 44.  § (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott tá jé koz ta tás meg adá sát köve tõen ren del het. Az
el té rést a be teg do ku men tá ci ó ban an nak rész le tes in do ko -
lá sá val együtt rög zí te ni kell.

(3) A já ró be teg-el lá tás ke re té ben, va la mint a kór há zi zá -
ró je len tés ben a gyógy szer te rá pi ás ja vas la tot ha tó anyag
meg je lö lé sé vel – szük ség ese tén to váb bá a ha tás erõs ség és
a gyógy szer for ma meg je lö lé sé vel – kell meg ad ni.

46.  § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tó kat mi nõ sé gi és
ha té kony gyógy szer ren de lé si gya kor lat alap ján a kü lön
jog sza bály ban fog lal tak sze rint szá mí tott mu ta tók alap ján
ér té kel he ti az egész ség biz to sí tá si szerv. Amennyi ben az
ér té ke lés sze rint a szol gál ta tó rend sze re sen el tér a mi nõ sé -
gi és ha té kony gyógy szer ren de lés kü lön jog sza bály ban
fog lalt sza bá lya i tól, az egész ség biz to sí tá si szerv a kü lön
jog sza bály sze rin ti fi nan szí ro zá si vissza té rí té si kö te le zett -
sé get ír hat elõ.
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(2) A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés ér té ke lé -
se az ATC-kó do kon be lül ren delt gyógy sze rek kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott, tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -
tá si, il let ve té rí té si díj mu ta tó já nak figye lembe véte lével
tör té nik.

(3) Az ér té ke lés és vissza té rí tés rész le tes sza bá lya it kü -
lön jog sza bály tar tal maz za.

47.  § (1) Az egész ség biz to sí tá si szerv a vény ada tok fel -
dol go zá sa so rán, va la mint el len õr zõ há ló za tá nak or vo sa i -
val el len õr zi a gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-ren -
de lés re vo nat ko zó szak mai sza bá lyok ér vé nye sü lé sét.

(2) Amennyi ben az el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer,
hogy az or vos jo go su lat la nul, il let ve jog sza bály sér tõ en
rend el gyógy szert, il let ve gyó gyá sza ti se géd esz közt, az
egész ség biz to sí tá si szerv so ron kí vül ér te sí ti a ta pasz talt
hi á nyos sá gok ról az or vost és az egész ség ügyi szol gál ta tót, 
va la mint az Ebtv. 37.  §-a sze rint jár el.

II. RÉSZ

A GYÓGYSZERFORGALMAZÁS ÁLTALÁNOS
SZABÁLYAI

I. Fejezet

A GYÓGYSZERTÁRAK LÉTESÍTÉSE
ÉS MÛKÖDTETÉSE

48.  § (1) Gyógy szer tár csak ér vé nyes mû kö dé si en ge -
dély alap ján mû köd tet he tõ. Új gyógy szer tár lé te sí té sé rõl
és mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl (a továb biak ban együtt: 
mû köd te tés) egy ha tó sá gi el já rás ban az egész ség ügyi
 államigazgatási szerv a gyógy szer tár mû köd te té sé re irá -
nyu ló ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott hat van na pon be lül
dönt. Az új gyógy szer tár lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé nek en -
ge dé lye zé sé rõl  szóló ha tá ro zat egy pél dá nyát a ha tó ság a
lé te sí tés he lye sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat -
nak is meg kül di.

(2) Az írás ban vagy elekt ro ni kus úton be nyúj tott ké re -
lem nek tar tal maz nia kell:

a) az új gyógy szer tár tí pu sát,
b) az új gyógy szer tár mû köd te té si he lyé nek pon tos

 címét,
c) az új gyógy szer tár meg nyi tá sá nak ter ve zett idõ pont ját,
d) köz for gal mú gyógy szer tár ese tén, a ve ze tést el lá tó

sze mé lyi jog gal ren del ke zõ gyógy sze rész meg ne ve zé sét,
e) fi ók gyógy szer tár ese tén a ké rel me zõ nyi lat ko za tát

ar ról, hogy a fi ók gyógy szer tá rat egész év ben vagy meg ha -
tá ro zott idõ szak ban (idény ben) kí ván ja mû köd tet ni,

f) a gyógy szer tár mû köd te tõ jé nek nyi lat ko za tát ar ról,
hogy a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén õ, il let ve az in gat lan tu laj do no sa hoz zá já rul a ha tó -
sá gi ve ze tõ ki ren de lé sé hez.

(3) A gyógy szer tár mû köd te té sét en ge dé lye zõ ha tá ro za -
tot egész ség ügyi ér dek bõl az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá -
si szerv fel leb be zés re te kin tet nél kül azon nal vég re hajt ha -
tó vá nyil vá nít hat ja.

A közforgalmú gyógyszertár létesítése

49.  § (1) Azon a te le pü lé sen, ahol köz for gal mú gyógy -
szer tár nem mû kö dik az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv – az e tör vény ben, va la mint a kü lön jog sza bá lyok ban 
meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se ese tén – az új köz for -
gal mú gyógy szer tár mû köd te té sét en ge dé lye zi.

(2) Azon a te le pü lé sen, ahol már mû kö dik köz for gal mú
gyógy szer tár, új köz for gal mú gyógy szer tár lé te sí té sét az
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ak kor en ge dé lye zi, ha

a) az új gyógy szer tár ral együtt szá mí tott va la mennyi
köz for gal mú gyógy szer tár ra át la go san leg alább öt ezer la -
kos jut és a meg lé võ köz for gal mú gyógy szer tá rak be já ra ta
és az új köz for gal mú gyógy szer tár be já ra ta kö zött száz ezer 
lé lek szá mot meg ha la dó vá ro sok ban 250 mé ter, egyéb te le -
pü lé se ken leg alább 300 mé ter tá vol ság van, vagy

b) a ké re lem ben meg je lölt 5000 fõ nél né pe sebb te le pü -
lé sen a ter ve zett lé te sí tés 1 km-es kör ze té ben, egyéb te le -
pü lé sen, il let ve la kott te rü le ten kí vül a meg je lölt hely szín
5 km-es kör ze té ben nin csen má sik mû kö dõ köz for gal mú
gyógy szer tár, vagy

c) a ké re lem ügye le ti fel ada tok el lá tá sá ra ki je lölt
egész ség ügyi szol gál ta tó szék he lyén, te lep he lyén vagy
an nak 250 mé te res kör ze té ben mû köd te ten dõ új köz for -
gal mú gyógy szer tár lé te sí té sé re irá nyul fel té ve, hogy a
meg je lölt egész ség ügyi szol gál ta tó szék he lyén, il let ve te -
lep he lyén, va la mint an nak 250 mé te res kör ze té ben nem
mû kö dik köz for gal mú gyógy szer tár és a mû köd te tõ vál lal -
ja, hogy az új gyógy szer tár ügye le ti és szol gá la ti ide je – a
mû köd te tés so rán – az egész ség ügyi szol gál ta tó ügye le ti
és szol gá la ti ide jé hez iga zo dik.

A meg lé võ és az új on nan lé te sí tett köz for gal mú gyógy -
szer tá rak kö zöt ti leg ki sebb tá vol sá gon, a köz úton tör té nõ
meg kö ze lí tés hez szük sé ges leg rö vi debb utat kell ér te ni.

(3) A (2) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek fenn ál lá sá tól füg get le nül en ge dé lyez he tõ az új
gyógy szer tár lé te sí té se a (2) be kez dés sze rin ti te le pü lé sen,
ha a ké rel me zõ vál lal ja, hogy az új köz for gal mú gyógy -
szer tár a mû kö dé sé nek meg kez dé sé tõl szá mí tott leg alább
3 évig

a) napi 24 órá ban nyit va tart, vagy
b) leg alább heti
ba) 60 órá ban nyit va tart, vagy
bb) 40 órá ban tart nyit va és fo lya ma tos ké szen lé tet biz -

to sít,
c) és a ba) és a bb) eset ben a kü lön jog sza bály ban meg -

ha tá ro zot tak sze rin ti fek võ be te gek ré szé re – a be te gek ké -
ré sé re – a gyógy szert a mû kö dés hely szí né tõl szá mí tott
leg alább 2 km-es kör zet ben kü lön díj fel szá mí tá sa nél kül
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ki szál lít ja vagy gyógy sze rek in ter ne ten tör té nõ ren de lé sé -
hez szük sé ges hon la pot mû köd tet, mely nek ke re té ben a
gyógy sze rek ház hoz szál lít ását biz to sít ja.

(4) A gyógy szer tár nak he lyet adó épü le ten be lül csak
egy köz for gal mú gyógy szer tár lé te sí té se en ge dé lyez he tõ.

A fiókgyógyszertár létesítése

50.  § (1) Azon a te le pü lé sen, ahol köz for gal mú gyógy -
szer tár nem mû kö dik, ké re lem re fi ók gyógy szer tár mû köd -
te té se en ge dé lyez he tõ. A fi ók gyógy szer tár mû kö dé se
meg ha tá ro zott idõ szak ra (idény re) is en ge dé lyez he tõ. Er -
rõl a mû köd te tést en ge dé lye zõ ha tá ro zat ban ren del kez ni
kell.

(2) Fi ók gyógy szer tár mû köd te té sé re – a köz le ke dé si vi -
szo nyok figye lembe véte lével – el sõ sor ban a leg kö ze lebb
esõ köz for gal mú gyógy szer tá rat mû köd te tõ kap hat en ge -
délyt. A köz for gal mú gyógy szer tá rat mû köd te tõ nek há -
rom nál több fi ók gyógy szer tár mû köd te té se nem en ge dé -
lyez he tõ.

(3) A fi ók gyógy szer tár an nak a köz for gal mú gyógy -
szer tár nak a te lep he lye, amely re néz ve lé te sí té sét en ge dé -
lyez ték.

Intézeti gyógyszertár

51.  § (1) In té ze ti gyógy szer tár mû köd te té se a fek võ be -
teg gyógy in té zet, il let ve a fek võ be teg gyógy in té zet in té ze -
ti gyógy szer el lá tá si fel ada ta it el lá tó mû köd te tõ ké rel mé re
en ge dé lyez he tõ. Az in té ze ti gyógy szer tár fek võ be teg
gyógy in té zet ben tör té nõ fel hasz ná lás ra és köz vet len la -
kos sá gi gyógy szer el lá tás cél já ból szol gál tat hat ki gyógy -
szert.

(2) Az in té ze ti gyógy szer tár mû köd te tõ je kö te les biz to -
sí ta ni az in té ze ti és a köz vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tá si 
fel ada tok el kü lö ní té sét szol gá ló fel té te le ket. Az in té ze ti
gyógy szer tár mû kö dé sé nek rész le tes szak mai sza bá lya it,
sze mé lyi és tár gyi fel té te le it, nyil ván tar tá si kötelezettsé -
geit az in té ze ti és köz vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tá si
fel ada tok el kü lö ní té sé vel kap cso la tos fel ada tok rész le tes
sza bá lya it kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

A kézigyógyszertár mûködtetése

52.  § (1) Olyan te le pü lé sen, ahol köz for gal mú vagy
 fiókgyógyszertár nem mû kö dik, há zi or vos ké rel mé re ké zi -
gyógy szer tár mû köd te té se en ge dé lyez he tõ. Az en ge dély a
ké rel me zõ sze mé lyé hez kö tött.

(2) Ké zi gyógy szer tár mû köd te té se arra a föld raj zi te rü -
let re en ge dé lyez he tõ, ahol a há zi or vos a te vé keny sé gét
foly tat ja, fel té ve, hogy a te le pü lé sen köz for gal mú gyógy -

szer tár vagy fi ók gyógy szer tár – az év egy meg ha tá ro zott
nap tá ri idõ sza ká ban – nem mû kö dik.

(3) Ha a ké zi gyógy szer tár mû köd te té sé re adott en ge -
dély ben meg je lölt te le pü lé sen köz for gal mú gyógy szer tár
vagy fi ók gyógy szer tár mû köd te té sét en ge dé lye zik, ezek
meg nyi tá sa nap já val a ké zi gyógy szer tár mû köd te tés re vo -
nat ko zó en ge dély mó do sí tá sá ról, il let ve vissza vo ná sá ról
in téz ked ni kell.

(4) A ké zi gyógy szer tár ban tart ha tó gyógy sze re ket csak
köz for gal mú gyógy szer tár ból le het be sze rez ni.

(5) A há zi or vos a ké zi gyógy szer tár ból csak a nyil ván -
tar tá sá ban sze rep lõ be teg ré szé re és csak az ál ta la ren delt
gyógy szert szol gál tat hat ja ki a sür gõs szük ség ese tét
 kivéve.

(6) A kü lön jog sza bály sze rin ti – ár hoz nyúj tott tá mo ga -
tás sal tör té nõ gyógy szer ren de lés re jo go sí tó – szer zõ dés -
ben az egész ség biz to sí tá si szerv a szak ma i lag meg ala po -
zott, ha té kony és gaz da sá gos gyógy szer ren de lés szak mai
sza bá lya i ra fi gye lem mel meg ha tá roz hat ja a há zi or vos ké -
zi gyógy szer tá rá ból ki szol gál tat ha tó köz fi nan szí ro zott
gyógy sze rek kö rét.

A gyógyszertár mûködésének engedélyezése

53.  § (1) A gyógy szer tár mû köd te té se ak kor kezd he tõ
meg, ha

a) a mû köd te tõ gyógy szer tár mû kö dé sé vel össze füg -
gés ben oko zott kár meg té rí té sé re fe le lõs ség biz to sí tás sal
ren del ke zik és

b) a gyógy szer tár be ren de zé se, fel sze re lé se és kész le te
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg -
felel.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti biz to sí tá si szer zõ -
dést a te vé keny ség meg kez dé se elõtt az egész ség ügyi ál -
lam igaz ga tá si szerv nek be kell mu tat ni és a gyógy szer tár
meg nyi tá sát be kell je len te ni.

54.  § (1) A gyógy szer tá rak mû köd te té sét az egész ség -
ügyi ál lam igaz ga tá si szerv el len õr zi. A mû kö dé si en ge -
délyt – a tu do más ra ju tást kö ve tõ 5 na pon be lül – vissza -
von ja, ha az el len õr zé se so rán meg ál la pít ja, hogy a gyógy -
szer tár mû köd te tõ je a mû kö dés szak mai sza bá lya it, il let ve

a) a gyógy sze rek kész let ben tar tá sá ra,
b) a szol gá la ti rend re,
c) a gyógy szer ki adá sá ra – ide ért ve a gyógy szer árá ra –, 

va la mint
d) a gyógy szer tár be ren de zé sé re, fel sze re lé se és a for -

gal maz ha tó ter mé kek re
vo nat ko zó elõ írásokat is mé tel ten és sú lyo san meg sér ti.

(2) A mû kö dé si en ge délyt az (1) be kez dés ben fog lal ta -
kon túl a mû kö dé si en ge dély vissza vo ná sá ra okot adó kö -
rül mé nyek rõl való tu do más szer zés tõl szá mí tott 15 na pon
be lül ha tá ro zat tal vissza kell von ni ak kor is, ha
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a) köz for gal mú gyógy szer tár a mû kö dé sét a mû kö dé si
en ge dély jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott egy éven be lül
nem kez di meg, vagy a 49.  § (3) be kez dé se sze rin ti fel té te -
lek nek – amennyi ben ezt vál lal ta – nem tesz ele get;

b) a ké zi gyógy szer tár
ba) mû kö dé si en ge dé lyé ben meg je lölt te le pü lé sen köz -

for gal mú vagy fi ók gyógy szer tár kez di meg mû kö dé sét,
bb) tar tá sá ra jo go sult sze mély már nem fe le l meg az en -

ge dély meg adá sá hoz szük sé ges fel té te lek nek;
c) a gyógy szer tár ha tó sá gi el len õr zé sé re jo go sult szer -

vek el len õr zé se ik so rán olyan hi á nyos sá got ál la pí tot tak
meg, amely  miatt a gyógy szer tár mû kö dé sét két éven be lül
is mé tel ten fel kell füg gesz te ni;

d) az in té ze ti gyógy szer tár mû kö dé si en ge dé lyét vissza
kell von ni, ha a fek võ be teg gyógy in té zet meg szû nik.

(3) A mû kö dé si en ge délyt a (2) be kez dés
a) a) pont já ban fog lalt eset ben a ha tár idõ el tel té vel,
b) b) pont já ban fog lalt eset ben a vál to zás be kö vet ke zé -

sé nek nap já val,
c) c) pont já ban fog lalt eset ben a tu do más szer zés nap -

jával
kell vissza von ni.

Gyógyszerellátási garanciák

55.  § (1) Gyógy szert a be te gek, fo gyasz tók, or vo sok,
va la mint ál lat or vo sok ré szé re – ha jog sza bály más ként
nem ren del ke zik – gyógy szer tá rak szol gál tat hat nak ki.

(2) A gyógy szer tár a be teg for ga lom szá má ra nyit va álló
he lyi sé gé ben, il let ve – amennyi ben ilyen nel ren del ke zik –
hon lap ján kö te les tá jé koz ta tó rend szert mû köd tet ni vagy
már mû kö dõ elekt ro ni kus tá jé koz ta tó rend szer hez a díj -
men tes hoz zá fé rést biz to sí ta ni. A tá jé koz ta tó nak al kal -
mas nak kell len ni az egy más sal he lyet te sít he tõ gyógy sze -
rek, il let ve gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ese té ben a gyógy -
szer tár ban for gal ma zott azo nos funk ci o ná lis cso port ba
tar to zó ter mé kek ára i nak össze ha son lí tá sá ra, va la mint,
hogy a vá sár ló, fo gyasz tó – a vény nél kü li gyógy sze rek
ese té ben – a gyógy szer al kal ma zá sá val kap cso la tos in for -
má ci ók hoz a vá sár lás ról  szóló dön té sét meg elõ zõ en is
hoz zá jut has son. Fo gya té kos sze mé lyek, il let ve se gít ség re
szo ru lók szá má ra az al kal ma zás hoz szük sé ges informá -
ciók meg szer zé sé hez a gyógy szer ki szol gál ta tó ja se gít sé -
get nyújt.

(3) A gyógy szer tár a köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ
gyógy sze rek ki szol gál ta tá sa so rán leg fel jebb az egész ség -
biz to sí tá si szerv ál tal a tá mo ga tás alap já ul el fo ga dott ár és
a tá mo ga tá si összeg kü lön bö ze te ként meg ha tá ro zott té rí té -
si díj össze gét szá mít hat ja fel a gyógy szer ki adá sa so rán.

(4) A gyógy szer tá rak kö te le sek kész let ben tar ta ni a
gyógy sze rek nek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö rét 
és mennyi sé gét. Köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ gyógy sze -
rek for gal ma zá sá ra szer zõ dést kö tött gyógy szer tár el lá tá si
kö te le zett sé gé nek tar tal má ra – a gyógy sze rek vá lasz té ká -

ra, a kész le ten nem lévõ gyógy sze rek ké sõb bi ki adá sá ra,
ki adá si árá ra, a tá mo ga tá sok el szá mo lá sá nak sza bá lya i ra –
az egész ség biz to sí tá si szerv a szer zõ dé sé ben to váb bi rész -
le tes fel té te le ket ál la pít hat meg.

(5) Gyógy szer 14 év alat ti sze mély nek nem szol gál tat -
ha tó ki. A gyógy szer ki szol gál ta tó ja – sa ját el já rá si jo go -
sult sá gá nak ké rés re tör té nõ iga zo lá sát köve tõen – élet ko -
rá nak hi telt ér dem lõ iga zo lá sá ra hív hat ja fel a gyógy szert
ki vál ta ni, vá sá rol ni kí vá nó sze mélyt. Az élet kor meg fe le lõ 
iga zo lá sá nak hi á nyá ban a gyógy szer ki szol gál ta tá sát meg
kell ta gad ni.

(6) A gyógy szer tár szá má ra – az in té ze ti gyógy szer tár
ki vé te lé vel – köz fi nan szí ro zott gyógy szer el len ér ték nél -
kül nem ad ha tó, nem szál lít ha tó és nem ajánl ha tó fel.

(7) A gyógy szer tá rak mû kö dé sé nek sze mé lyi és tár gyi
fel té te le it, ide ér ve a he lyi sé ge i nek, be ren de zé sé nek, fel -
sze re lé sé nek kö rét, szük sé ges mér té két, va la mint az in for -
ma ti kai és nyil ván tar tá si rend sze ré re vo nat ko zó kö ve tel -
mé nye ket jog sza bály ál la pít ja meg. A köz for gal mú gyógy -
szer tár egyes ma giszt rá lis gyógy szer ké szí té si fel ada ta i nak
el lá tá sá ra má sik köz for gal mú gyógy szer tár ral meg ál la po -
dást köt het. A meg ál la po dást az egész ség ügyi ál lam igaz -
ga tá si szerv nek be kell mu tat ni.

Személyes gyógyszertár mûködtetési jog

56.  § (1) Köz for gal mú gyógy szer tá rat mû köd tet ni – a
fek võ be teg gyógy in té zet ál tal mû köd te tett köz for gal mú
gyógy szer tár ki vé te lé vel – csak az egész ség ügyi ál lam -
igaz ga tá si szerv ál tal en ge dé lye zett sze mé lyi jo gos gyógy -
sze rész szak mai ve ze té se mel lett le het. A sze mé lyi jog en -
ge dé lye zé sét a jog sza bá lyi fel té te le ket tel je sí tõ gyógy sze -
rész kez de mé nyez he ti.

(2) Sze mé lyi jog an nak a gyógy sze rész nek en ge dé lyez -
he tõ, aki a gyógy sze ré szi dip lo ma meg szer zé sét köve tõen,
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség (a továb biak ban: EGT) tag -
ál la má nak, il let ve az Eu ró pai Kö zös ség gel vagy az
EGT-vel meg kö tött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az EGT
tag ál la má val azo nos jog ál lást él ve zõ ál lam nak (a továb -
biak ban együtt: EGT-tag ál lam) a te rü le tén mû kö dõ köz -
for gal mú, fi ók- vagy in té ze ti gyógy szer tár ban – a (3) és
(4) be kez dé sek ben fog lalt ki vé te lek kel – leg alább öt éves
szak mai gya kor la tot szer zett (a továb biak ban: szak mai
gya kor lat). A sze mé lyi jog en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já -
rás so rán az EGT-tag ál lam te rü le tén kí vü li ál lam ban szer -
zett szak mai gya kor lat is figye lembe ve he tõ.

(3) Két éves szak mai gya kor lat szük sé ges an nak a
gyógy sze rész nek, aki

a) a gyógy sze ré szet tel össze füg gõ

aa) tu do má nyos, ok ta tá si,

ab) köz igaz ga tá si;

b) gyógy szer gyár tá si, gyógy szer-ke res ke del mi;
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c) az Eu ró pai Unió tag ál la mán, il let ve az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál la -
mon kí vü li or szág gyógy szer tá rá ban gyógy sze ré szi
te vé keny sé get leg alább há rom évig foly ta tott, és e te vé -
keny ség meg szû né sé tõl há rom év még nem telt el [az
a)–c) pont ban fog lal tak a továb biak ban együtt: szak irá nyú
gya kor lat].

(4) Egy év szak mai gya kor lat szük sé ges an nak a gyógy -
sze rész nek, aki

a) tíz évet meg ha la dó szak mai gya kor lat tal rendel -
kezik,

b) a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak irá nyú gya -
kor lat tal ren del ke zik,
és an nak fel ha gyá sa óta há rom év még nem telt el.

(5) A (3) és (4) be kez dés sze rin ti há rom évet a te vé keny -
ség fel ha gyá sa és a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont ja kö -
zött kell vizs gál ni.

57.  § (1) Nem en ge dé lyez he tõ sze mé lyi jog an nak a
gyógy sze rész nek,

a) aki tõl a sze mé lyi jo got vissza von ták, a vissza vo nás -
ról ren del ke zõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott
5 évig,

b) akit szán dé kos bûn cse lek mény  miatt jog erõ sen sza -
bad ság vesz tés re el ítél tek, vagy a gyógy sze rész fog lal ko -
zás tól el til tot tak, mind ad dig, amíg nem men te sül a bün te -
tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok alól.

(2) A sze mé lyi jog ról az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv hez tett írás be li be je len tés sel le het le mon da ni. A sze -
mé lyi jog alap ján mû köd te tett köz for gal mú gyógy szer tár
mû kö dé se a le mon dás be je len té sé tõl szá mí tott hat hó na -
pon be lül nem szün tet he tõ meg, ki vé ve, ha a te le pü lé sen
má sik köz for gal mú gyógy szer tár kez di meg a mû kö dé sét.

58.  § A sze mé lyi jog gya kor lá sá ra vo nat ko zó en ge délyt
vissza kell von ni, ha

a) a sze mé lyi jog jo go sult ja a sze mé lyi jog en ge dé lye -
zé se irán ti el já rás so rán az ügy ér de mi el bí rá lá sa szem -
pont já ból rossz hi sze mû volt,

b) a sze mé lyi jog jo go sult ja köz for gal mú gyógy szer tá -
rat ve zet és

ba) e te vé keny sé ge gya kor lá sa so rán a köz for gal mú
gyógy szer tár ba há rom éven be lül leg alább két al ka lom mal 
a sze mé lyi jog jo go sult já nak fel ró ha tó ok ból az egész ség -
ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ha tó sá gi ve ze tõt ren delt ki,
vagy

bb) az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv is mé telt fi -
gyel mez te té se el le né re a köz for gal mú gyógy szer tá rat nem
sze mé lye sen ve ze ti,

c) a sze mé lyi jog jo go sult ját bûn cse lek mény  miatt jog -
erõ sen sza bad ság vesz tés re ítél ték, vagy a gyógy sze rész
fog lal ko zás tól el til tot ták.

59.  § (1) A sze mé lyi jog meg szû nik, ha
a) a sze mé lyi jog jo go sult ja
aa) ar ról le mon dott,
ab) meg halt;

b) a sze mé lyi jo got vissza vo nó ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dett.

(2) A sze mé lyi jog vissza vo ná sá ról az egész ség ügyi ál -
lam igaz ga tá si szerv dönt.

60.  § Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a sze mé lyi
jog gal ren del ke zõ gyógy sze ré szek rõl nyil ván tar tást ve zet.
A nyil ván tar tás tar tal maz za a sze mé lyi jog jo go sult já nak

a) ne vét,
b) szü le té si he lyét és ide jét,
c) gyógy sze ré szi mû kö dé si nyil ván tar tá si szá mát,
d) a sze mé lyi jo got en ge dé lye zõ ha tá ro zat szá mát.

A gyógyszertárak vezetése

61.  § (1) Gyógy szer tá rat – a ké zi gyógy szer tár ki vé te lé -
vel – csak gyógy szer tár ve ze té sé re jo go sult gyógy sze rész
ve zet het.

(2) Gyógy szer tár ve ze té sé re az a gyógy sze rész jo go sult, 
aki

a) ma gyar egye te men gyógy sze rész dip lo mát szer zett,
vagy kül föl di egye te men szer zett gyógy sze ré szi dip lo má -
ját ho no sí tot ták vagy egyen ér té kû vé nyil vá ní tot ták, il let ve 
el is mer ték,

b) a gyógy sze ré szek mû kö dé si nyil ván tar tá sá ban sze -
re pel.

(3) A kül föl di ál lam pol gár gyógy sze rész nek a (2) be -
kez dés ben fel so rolt fel té te le ken túl kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint iga zol nia kell a ma gyar nyelv ben
való jár tas sá gát is.

(4) Nem le het gyógy szer tár ve ze tõ je
a) aki cse lek võ ké pes sé get kor lá to zó vagy ki zá ró gond -

nok ság alatt áll,
b) akit a bí ró ság jog erõs íté le té vel a gyógy sze ré szi fog -

lal ko zás tól el til tott, az el til tás tar ta ma alatt.

62.  § (1) A köz for gal mú gyógy szer tá rat – ha e tör vény
más ként nem ren del ke zik – sze mé lyi jog gal ren del ke zõ
gyógy sze rész ve ze ti. A sze mé lyi jog jo go sult ja a köz for -
gal mú gyógy szer tár ve ze té sét – sze mé lyi jog gal ren del ke -
zõ más gyógy sze rész, fe le lõs ve ze tõ és a ha tó sá gi ve ze tõ
ki vé te lé vel – más sze mély nek nem ad hat ja át.

(2) A gyógy szer tár ve ze tõ je – az ál ta la ve ze tett köz for -
gal mú gyógy szer tár hoz tar to zó fi ók gyógy szer tár és a 86.  §
(2) be kez dés sze rin ti fi ók gyógy szer tár ból át ala kult köz -
for gal mú gyógy szer tár ki vé te lé vel – csak egy gyógy szer -
tá rat ve zet het, más gyógy szer tár ban mun ka vi szonyt vagy
köz al kal ma zot ti jog vi szonyt nem lé te sít het.

(3) A gyógy szer tár ve ze tõ je fe le lõs a gyógy szer tár ban
– ide ért ve a köz for gal mú gyógy szer tár hoz tar to zó fi ók -
gyógy szer tá ra kat is – fo lyó szak mai mun ka fel ügye le té ért.
Szak mai fel ügye le ti jog kö ré ben el jár va a sze mély zet te -
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kin te té ben szak mai el len õr zé si és uta sí tás adá si jog gal ren -
del ke zik.

63.  § (1) Amennyi ben a sze mé lyi jog jo go sult ja a
gyógy szer tár sze mé lyes ve ze té si kö te le zett sé gé nek meg -
ha tá ro zott ide ig ele get ten ni nem tud, a gyógy szer tár ve ze -
té sé rõl fe le lõs ve ze tõ al kal ma zá sá val is gon dos kod hat.

(2) Fe le lõs ve ze tõ az a gyógy sze rész le het, aki meg fe lel
a 61.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek.

(3) Ha a fe le lõs ve ze tõ al kal ma zá sá ra hat van na pot meg
nem ha la dó idõ tar tam ra van szük ség, a fe le lõs ve ze tõ al -
kal ma zá sát az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek be
kell je len te ni.

(4) Ha a fe le lõs ve ze tõ al kal ma zá sá ra elõ re lát ha tó lag
hat van na pot meg ha la dó idõ tar tam ra van szük ség, a fe le -
lõs ve ze tõ al kal ma zá sá hoz az egész ség ügyi ál lam igaz ga -
tá si szerv en ge dé lye szük sé ges.

(5) A fe le lõs ve ze tõ al kal ma zá sá ra adott en ge délyt
vissza kell von ni, ha

a) a sze mé lyi jog meg szû nik, a sze mé lyi jog meg szû né -
sé nek nap ján,

b) a fe le lõs ve ze tõ szá má ra a sze mé lyi jo got en ge dé lye -
zik, a sze mé lyi jo got en ge dé lye zõ ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sé nek nap ján,

c) a fe le lõs ve ze tõ neki fel ró ha tó ok ból a gyógy szer tár
mû köd te té sét nem biz to sít ja, vagy a gyógy szer tár ba ha tó -
sá gi ve ze tõ ki ren de lé se szük sé ges.

(6) A gyógy sze ré szi ok le vél lel nem ren del ke zõ sze mély 
gyógy szer ké szí té sé nél csak gyógy sze rész fel ügye le te és
irá nyí tá sa mel lett se géd kez het. Cso mag kül dés, il let ve ház -
hoz szál lít ás út ján ki szol gált gyógy szer ese tén a gyógy -
szer tár ve ze tõ je fe le lõs a ki szol gá lás szak sze rû sé gé ért és
pon tos sá gá ért. Ki zá ró lag or vo si ren del vény re ki ad ha tó
gyógy szert csak gyógy sze rész vagy gyógy szer tá ri szak -
asszisz tens szol gál tat hat ki. A gyógy sze rek ki adá sá ra vo -
nat ko zó jo go sult sá got, va la mint a gyógy szer tár szak te vé -
keny sé gé nek el lá tá sá ban részt vevõ gyógy sze ré szi ok le -
vél lel nem ren del ke zõ dol go zók ké pe sí té si fel té te le it kü -
lön jog sza bály ál la pít ja meg.

A gyógyszertárak állami felügyelete

64.  § (1) A gyógy szer tá rak fel ügye le te ál la mi fel adat. A
gyógy szer tá rak szak mai fel ügye le tét az egész ség ügyi ál -
lam igaz ga tá si szerv gya ko rol ja. A gyógy szer tár ál tal for -
gal ma zott, gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ egyéb ter mé kek
te kin te té ben a kü lön jog sza bály sze rin ti, ha tó sá gi el len õr -
zés sel kap cso la tos fel ada to kat a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság 
lát ja el.

(2) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a szak mai
fel ügye let ke re té ben meg tett – kü lön jog sza bály ban fog lalt –
in téz ke dé sek rõl az egész ség biz to sí tá si szer vet és az egész -
ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó sá got tá jé koz tat ja.

65.  § Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a köz for -
gal mú gyógy szer tár ve ze té sé re ha tó sá gi ve ze tõt ren del het
ki, ha a te le pü lés gyógy szer el lá tá sát ki zá ró lag egy köz for -
gal mú gyógy szer tár biz to sít ja és

a) a sze mé lyi jog meg szûnt, vagy
b) a sze mé lyi jog ról való le mon dás írás be li be je len té se

után a be je len tés tõl szá mí tott 6 hó na pon be lül sze mé lyi
jog gal ren del ke zõ gyógy sze részt a mû köd te tõ nem je len -
tett be, vagy

c) a sze mé lyi jog jo go sult ja vagy a fe le lõs ve ze tõ le -
mon dás nél kül, neki fel ró ha tó ok ból a köz for gal mú gyógy -
szer tár ve ze té sét meg szün tet te, vagy

d) a sze mé lyi jog jo go sult ja a mû kö dés szak mai sza bá -
lya it, kü lö nö sen gyógy sze rek kész let ben tar tá sá ra, a szol -
gá la ti rend re vo nat ko zó ren del ke zé se ket sú lyo san meg -
sérti.

66.  § (1) Ha tó sá gi ve ze tõ nek gyógy szer tár ve ze té sé re
jo go sult köz for gal mú gyógy szer tá rat nem ve ze tõ gyógy -
sze rész ren del he tõ ki.

(2) A ki ren delt ha tó sá gi ve ze tõ kö te les a köz for gal mú
gyógy szer tár fenn tar tá sá hoz és mû kö dé sé hez szük sé ges
in téz ke dé se ket meg ten ni.

(3) A ha tó sá gi ve ze tõ ja va dal ma zá sát an nak a gyógy -
szer tár nak a költ sé gé re kell biz to sí ta ni, aho vá ki ren del ték.

(4) A ha tó sá gi ve ze tõ meg bí za tá sát a ki ren de lést el ren -
de lõ ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott idõ tar tam le tel te elõtt
vissza kell von ni, ha a ha tó sá gi ve ze tõ a (2) be kez dés ben
sza bá lyo zott kö te le zett sé ge it fi gyel mez te tés el le né re is -
mé tel ten meg szeg te.

II. Fejezet

GYÓGYSZERTÁRON KÍVÜL TÖRTÉNÕ
GYÓGYSZERFORGALMAZÁS

67.  § (1) Gyógy szer tá ri mû kö dé si en ge déllyel nem ren -
del ke zõ vál lal ko zás gyógy szer-kis ke res ke del mi te vé keny -
sé get a ke res ke del mi te vé keny ség foly ta tá sá ra vo nat ko zó
kü lön jog sza bá lyok ban és az e tör vény ben, va la mint az
e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kü lön jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott fel té te lek együt tes tel je sí té se ese -
tén foly tat hat.

(2) A gyógy szer tá ron kí vü li gyógy szer-kis ke res ke del mi 
te vé keny ség ke re té ben az a gyógy szer for gal maz ha tó,
amely

a) gyógy szer tár ban or vo si ren del vény nél kül is kiad -
ható, és

b) al kal ma zá sát meg elõ zõ en az ön di ag nó zis egy ér tel -
mû en fel ál lít ha tó, té ve dés va ló szí nût len vagy nem jár sú -
lyos egész ség ügyi kö vet kez mé nyek kel, és

c) ve szé lyes sé ge (mel lék ha tás, köl csön ha tás) még je -
len tõ sebb mér té kû túl ada go lás ese tén sem nagy.
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A tevékenység engedélyezésének feltételei

68.  § (1) A kü lön jog sza bály alap ján mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ üz let gyógy szert ak kor for gal maz hat,
ha az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv erre en ge délyt
adott. Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a gyógy szer
kis ke res ke del mi for gal ma zá sá ra jo go sí tó en ge dély má so -
la tát az üz let mû kö dé si en ge dé lyét ki adó ha tó ság nak is
meg kül di. Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a
gyógy szer for gal ma zás ra jo go sí tó en ge délyt meg ad ja, ha
az üz let meg fe lel az e tör vény ben, il let ve a kü lön jog sza -
bály ban fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti üz let gyógy szert ak kor for -
gal maz hat, ha

a) biz to sít ja a gyógy sze rek biz ton sá gos és a töb bi áru -
cso port tól el kü lö ní tett – az egyes gyógy sze rek for ga lom ba 
ho za ta li en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott – szak sze rû tá ro lá sát 
és el tar tá sát, va la mint

b) az üz let nyit va tar tá si ide je alatt fo lya ma to san ren del -
ke zés re álló, a fo gyasz tók ré szé re a gyógy sze rek biz ton sá -
gos al kal ma zá sá hoz szük sé ges tá jé koz ta tást nyúj tó mi nõ -
sí tett in for má ci ós rend szert mû köd tet vagy már mû kö dõ
elekt ro ni kus in for má ci ós rend szer hez díj men tes hoz zá fé -
rést biz to sít,

c) az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek be je len ti
azt a sze mélyt, aki az adott üz let ben fe le lõs a gyógy sze rek -
kel kap cso la tos jog sza bá lyi elõ írások ér vé nye sí té sé ért.

(3) A gyógy szer-kis ke res ke del mi for gal ma zá si en ge -
déllyel ren del ke zõ üz let gyógy sze re ket csak gyógy -
szer-nagy ke res ke del mi te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sult -
tól sze rez het be, és csak fo gyasz tó nak ad hat ja to vább.

69.  § (1) Az üz let ben a gyógy szer a fo gyasz tók szá má ra
köz vet le nül hoz zá fér he tõ he lyen nem he lyez he tõ el, ki zá -
ró lag zár ha tó szek rény ben tá rol ha tó.

(2) A gyógy sze rek, il let ve a gyógy sze rek egy meg ha tá -
ro zott cso port já nak az egy vá sár lás so rán ki ad ha tó gyógy -
sze rek mennyi sé gét kü lön jog sza bály kor lá toz hat ja.

(3) Gyógy szer csak 14. élet évét be töl tött sze mély szá -
má ra ér té ke sít he tõ.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt kor lá to zás ér vé nye sí té se
ér de ké ben a gyógy szer-kis ke res ke del mi te vé keny sé get
foly ta tó fel adat kör ében el já ró sze mély két ség ese tén – sa -
ját el já rá si jo go sult sá gá nak ké rés re tör té nõ iga zo lá sát
köve tõen – élet ko rá nak hi telt ér dem lõ iga zo lá sá ra hív hat ja 
fel a gyógy szert vá sá rol ni kí vá nó sze mélyt. Az élet kor
meg fe le lõ iga zo lá sá nak hi á nyá ban a gyógy szer ki szol gál -
ta tá sát meg kell ta gad ni.

Tájékoztatási kötelezettség

70.  § (1) A gyógy szer-kis ke res ke del mi te vé keny sé get
foly ta tó üz let a 68.  § (2) be kez dés b) pont já ban fog lal ta kon 

túl kö te les a fo gyasz tók szá má ra nyit va álló he lyi sé gé ben
az ál ta la for gal ma zott va la mennyi gyógy szer – for ga lom ba 
ho za ta li en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott – be te gek nek  szóló
tá jé koz ta tó ját nyom ta tott for má ban is köz vet le nül hoz zá -
fér he tõ vé ten ni oly mó don, hogy a vá sár ló, fo gyasz tó a
gyógy szer al kal ma zá sá val kap cso la tos in for má ci ók hoz a
vá sár lás ról  szóló dön té sét meg elõ zõ en is hoz zá jut has son.

(2) Az üz let – a mû kö dé sét meg ha tá ro zó üz let sza bály -
zat ban – kö te les ki je löl ni azt a fel adat kör ében el já ró sze -
mélyt, aki a 66.  § (2) be kez dé se, va la mint az (1) be kez dés
sze rin ti tá jé koz ta tás fo gya té kos sze mé lyek, il let ve se gít -
ség re szo ru lók szá má ra is hoz zá fér he tõ és ér tel mez he tõ
meg szer zé sé hez meg fe le lõ se gít sé get nyújt.

71.  § (1) A gyógy sze rek rek lá mo zá sá ra, va la mint a
gyógy sze rek re vo nat ko zó köz vet len fo gyasz tói en ged mé -
nyek re vo nat ko zó ren del ke zé se ket a gyógy szer tá ron kí vül
tör té nõ gyógy szer for gal ma zás so rán is al kal maz ni kell.

(2) A gyógy szer tá ron kí vül is for gal maz ha tó gyógy sze -
rek kö rét és ki vá lasz tá suk to váb bi szak mai sza bá lya it, va -
la mint a for gal ma zás rész le tes fel té te le it kü lön jog sza bály
ál la pít ja meg.

(3) Az e tör vény 73.  §-a (2)–(3) be kez dé sé nek, va la mint 
a 76.  § (2)–(4) be kez dé sé nek ren del ke zé se it a gyógy szer -
tá ron kí vül tör té nõ gyógy szer-kis ke res ke del mi te vé keny -
ség foly ta tá sa so rán is al kal maz ni kell.

A gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás
ellenõrzése

72.  § (1) A gyógy szer tá ron kí vül tör té nõ gyógy szer-kis -
ke res ke de lem e tör vény ben, il let ve az e tör vény fel ha tal -
ma zá sa alap ján ki adott jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
fel té te le i nek ha tó sá gi el len õr zé se az egész ség ügyi ál lam -
igaz ga tá si szerv fel ada ta.

(2) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv az el len õr zés 
so rán meg ál la pí tott tény ál lás alap ján a hi á nyos sá gok, sza -
bály sze gé sek jel le gét és sú lyát mér le gel ve meg te szi a
szük sé ges in téz ke dé se ket és el len õr zi azok vég re haj tá sát.

(3) Amennyi ben az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv
a ha tó sá gi el len õr zés so rán meg ál la pít ja, hogy a gyógy -
szer-kis ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta tó az e tör vény -
ben, il let ve az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kü -
lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek nem tesz 
ele get, il let ve kö te le zett sé gét meg sze gi, ha tá ro zat tal

a) el ren del he ti a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sét;

b) meg tilt hat ja a jog sér tõ ma ga tar tás to váb bi folyta -
tását;

c) kez de mé nyez he ti az em ber i éle tet, egész sé get, tes ti
ép sé get ve szé lyez te tõ gyógy szer vagy an nak gyár tá si té te -
le for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sát;
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d) ha tár idõ vel fel hív hat ja az el le nõr zöt tet a hi á nyos sá -
gok meg szün te té sé re, il let ve a hi á nyos sá gok meg szün te té -
sé ig a gyógy sze rek to váb bi for gal ma zá sát meg tilt hat ja;

e) is mé telt jog sér tés ese tén az üz let gyógy szer for gal -
ma zás ra jo go sí tó en ge dé lyé nek vissza vo ná sát kez de mé -
nyez he ti.

(4) Amennyi ben a jog sér tõ ma ga tar tást üz let lánc hoz
tar to zó gyógy szer-kis ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta tó 
kö vet te el, a (3) be kez dés c)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott
dön tés az üz let lánc hoz tar to zó va la mennyi üz let re is ki ter -
jeszt he tõ.

(5) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ha tá ro za tá -
val bír sá got szab hat ki az zal szem ben, aki a jog sér tést el -
kö vet te. A bír ság több szö rös jog sér tés ese tén hal mo zot tan
is ki szab ha tó.

(6) A bír ság össze gét az eset összes kö rül mé nye i re – így 
kü lö nö sen a fo gyasz tók ér de kei sé rel mé nek kö ré re, sú lyá -
ra, a jog sér tõ ál la pot idõ tar ta má ra és a jog sér tõ ma ga tar tás
is mé telt ta nú sí tá sá ra – te kin tet tel kell meg ha tá roz ni az zal,
hogy a bír ság leg ala cso nyabb össze ge száz ezer fo rint, leg -
ma ga sabb össze ge a jog sér tést el kö ve tõ vál lal ko zás nál az
elõ zõ nap tá ri év ben a jog sér tés tár gyát ké pe zõ ter mé ket te -
kint ve el ért net tó ha zai ár be vé tel 1%-a, ami 2007-ben leg -
fel jebb tíz mil lió fo rint le het. A jog erõ sen ki sza bott és be
nem fi ze tett bír sá got adók mód já ra kell be haj ta ni.

Vegyes rendelkezések

73.  § (1) Gyógy szer tá rat mû köd te tõ gaz da sá gi tár sa ság
a gyógy szer tár szak mai ve ze té sét, irá nyí tá sát, va la mint a
gyógy szer tár ban szak el lá tá si fel ada to kat el lá tó sze mé lye -
ket gyógy szer el lá tás sal kap cso la tos szak mai kér dé sek ben,
így kü lö nö sen a gyógy sze rek ki adá sa, el tar tá sa, a gyógy -
sze rek kel kap cso la tos be teg tá jé koz ta tá si te vé keny ség te -
kin te té ben nem uta sít hat ja.

(2) Gyógy szer tá rat mû köd te tõ nem köt het olyan szer zõ -
dést, nem fo gad hat el olyan elõnyt, amely be te gek, fo -
gyasz tók ha té kony és biz ton sá gos gyógy szer el lá tá sát sér ti
vagy ve szé lyez te ti. Gyógy szer tár ban szak mai fel ada tot el -
lá tó sze mé lyek nem vál lal hat nak olyan szer zõ dé ses kö te -
le zett sé get és nem fo gad hat nak el olyan elõnyt, amely kor -
lá toz hat ja vagy aka dá lyoz hat ja szak mai füg get len sé gü ket, 
kü lö nös te kin tet tel a be te gek kel szem ben fenn ál ló pár tat -
lan és tárgy sze rû ta nács adá si kö te le zett sé gük tel je sí té sé re.

(3) Nem mi nõ sül til tott elõny nek – az 55.  § (6) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – a ke res ke de lem ben
szo ká sos ár- és más ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le ken ala -
pu ló en ged mé nyek szer zõ dé se ken ala pu ló al kal ma zá sa, il -
let ve a köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ gyógy sze rek te kin -
te té ben az egész ség biz to sí tá si szerv ál tal al kal ma zott szer -
zõ dé ses kö te le zett sé gek tel je sí té se.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek el len -
õr zé se az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság ha tás kö -
ré be tar to zik.

74.  § (1) Köz for gal mú gyógy szer tá rat gaz da sá gi tár sa -
ság ak kor mû köd tet het, ha a mû köd te tett gyógy szer tár
szak mai ve ze té sét el lá tó sze mé lyi jo gos gyógy sze rész a
gyógy szer tá rat mû köd te tõ vál lal ko zás ban tu laj do no si ré -
sze se dés sel ren del ke zik.

(2) A tár sa sá gi szer zõ dést a meg ala ku lás kor az egész -
ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek be kell mu tat ni, és a mó -
do sí tá so kat – a vál to zást kö ve tõ har minc na pon be lül – be
kell je len te ni.

(3) Amennyi ben köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ gyógy -
szer ki szol gál ta tá sá ra szer zõ dött gyógy szer tá rat mû köd te -
tõ tár sa ság ban a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
3.  § (2) be kez dés 4. pont ja sze rin ti ér te lem ben – köz vet len
és köz ve tett mó don – mér ték adó be fo lyást gya kor ló
gyógy szer gyár tá si, gyógy szer-nagy ke res ke del mi en ge -
déllyel ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet, il let ve gyógy -
sze rek kü lön jog sza bály sze rin ti tá mo ga tás sal tör té nõ
gyógy szer ren de lé sé re jo go sult or vos van, a be fo lyás gya -
kor ló ja kö te les ezt a tényt az egész ség biz to sí tá si fel ügye le -
ti ha tó ság nak be je len te ni.

(4) Az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság el len õr zi, 
hogy a köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ gyógy szer tá mo ga -
tás sal tör té nõ for gal ma zá sá ra szer zõ dött gyógy szer tár, va -
la mint a gyógy szer gyár tó, -for gal ma zó, il let ve a tá mo ga -
tás sal tör té nõ gyógy szer ren de lés re jo go sult or vos kö zött
lé te zik-e olyan nem kí vá na tos ma ga tar tás-össze han go lás,
amely a be te gek, fo gyasz tók ha té kony és biz ton sá gos
gyógy szer el lá tá sát sér ti vagy ve szé lyez te ti. Amennyi ben a 
nem kí vá na tos ma ga tar tás-össze han go lás meg va ló sul, az
egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság kez de mé nye zi az
egész ség biz to sí tá si szerv nél a tá mo ga tás sal tör té nõ for gal -
ma zá si jo got biz to sí tó szer zõ dés fel mon dá sát.

75.  § (1) A gyógy szer tá rat mû köd te tõ vál lal ko zá sok
össze fo nó dá sa ese tén a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és
a ver seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör -
vény (a továb biak ban: Tptv.) VI. fe je ze té ben fog lalt ren -
del ke zé se ket az e §-ban fog lalt el té ré sek kel kell alkal -
mazni.

(2) Gyógy szer tá rat mû köd te tõ vál lal ko zá sok össze fo -
nó dá sá hoz ak kor kell a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal en ge dé -
lye, ha

a) az érin tett vál lal ko zás cso por tok, va la mint az érin tett
vál lal ko zás cso por tok tag jai és más gyógy szer for gal ma -
zás ban érin tett vál lal ko zá sok ál tal kö zö sen irá nyí tott vál -
lal ko zá sok gyógy szer-kis ke res ke del mi for gal ma zás ból
szár ma zó elõ zõ üz le ti év ben el ért net tó ár be vé te le együt te -
sen az egy mil li árd fo rin tot meg ha lad ja, és

b) az érin tett vál lal ko zás cso por tok kö zött van leg alább
egy olyan gyógy szer for gal ma zás ban ér de kelt vál lal ko zás -
cso port, mely nek a gyógy szer-kis ke res ke del mi for gal ma -
zás ból szár ma zó elõ zõ évi net tó ár be vé te le a vál lal ko zás -
cso port tag jai és más vál lal ko zá sok ál tal kö zö sen irá nyí tott 
vál lal ko zá sok e te vé keny ség bõl szár ma zó net tó ár be vé te -
lé vel együtt száz mil lió fo rint fe lett van, és
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c) a ter ve zett össze fo nó dás ered mé nye kép pen az irá -
nyí tás alá ke rü lõ to váb bi gyógy szer tár te lep he lyé nek

ca) köz ség ben el he lyez ke dõ gyógy szer tár ese tén
25 km-es,

cb) vá ros ban el he lyez ke dõ gyógy szer tár ese tén
5 km-es, vagy

cc) fõ vá ros ban el he lyez ke dõ gyógy szer tár ese tén
2 km-es
su ga rú kör rel meg ha tá ro zott föld raj zi kör ze té ben lévõ
gyógy szer tá rak 10%-át meg ha la dó szá mú gyógy szer tár
ke rül ne az adott vál lal ko zás vagy vál lal ko zás cso port köz -
vet len vagy köz ve tett irá nyí tá sa alá.

(3) Nem va ló sít ha tó meg olyan össze fo nó dás, amely nek 
ered mé nye kép pen a (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti arány
meg ha lad ná a 25%-át.

(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rin ti ren del ke zés nem érin ti
a tör vény ha tály ba lé pé se elõtt irá nyí tá si jog gal ren del ke -
zõ nek a ko ráb ban szer zett irá nyí tá si jo gai gya kor lá sát.

(5) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek al kal -
ma zá sa so rán a hasz nált fo gal mak ér tel me zé se te kin te té -
ben a Tptv. 23–26.  §-ában hasz nált fo gal ma kat kell irány -
adó nak te kin te ni.

(6) A (2) be kez dés alap ján in dí tott ver seny fel ügye le ti
el já rá sok ese tén, amennyi ben az össze fo nó dás ban érin tett
vál la la tok for gal ma nem éri el a Tptv. 24.  §-ában meg ha tá -
ro zott kü szöb ér té ket, az el já rá si díja a Tptv. 62.  §-ában
meg ha tá ro zott ér ték 20%-a.

76.  § (1) A köz for gal mú gyógy szer tá rat sze mé lyi jog
alap ján mû köd te tõ gyógy sze rész – ide nem ért ve azt az
ese tet, ami kor a sze mé lyi jog jo go sult ja gaz da sá gi tár sa ság 
tag ja – a tár sa da lom biz to sí tá si és a pénz ügyi jog sza bá lyok
al kal ma zá sa so rán az egyé ni vál lal ko zó val esik egy te kin -
tet alá.

(2) A for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja a köz fi -
nan szí ro zás ban nem ré sze sü lõ gyógy sze rei ese té ben meg -
ha tá roz hat ja a gyógy szer kis ke res ke del mi for gal ma zá sa
so rán ér vé nye sít he tõ leg ma ga sabb el adá si árát. A for ga -
lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja az er rõl  szóló nyi lat ko -
za ta, il let ve meg ál la po dá sa egy pél dá nyát a fogyasztó -
védelmi ha tó ság nak is meg kül di.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ár nál ma ga sabb
áron köz fi nan szí ro zás ban nem ré sze sü lõ gyógy szer nem
ér té ke sít he tõ.

(4) A (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zé -
sek el len õr zé se a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ha tás kö ré be
tar to zik.

77.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy
a) a mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer- és gyó gyá sza ti -

se géd esz köz-ren de lést ösz tön zõ sza bá lyo kat,
b) a gyógy szer tá rak mû kö dõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sá -

hoz nyúj tan dó tá mo ga tás meg ál la pí tá sá nak fel té te le it,

c) a gyógy sze rek és a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek -
lá mo zá sá val és is mer te té sé vel kap cso la to san a ha tó sá gok
ál tal ki sza bott bír ság mér té két, össze gét, il let ve a ki sza bott 
bír ság pénz ügyi tel je sí té sé nek fel té te le i re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat
ren de let ben ál la pít sa meg.

(2) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za

a) az in té ze ti gyógy szer tár mû kö dé sé nek rész le tes
szak mai sza bá lya it, sze mé lyi és tár gyi fel té te le it, nyil ván -
tar tá si kö te le zett sé ge it, az in té ze ti és köz vet len la kos sá gi
gyógy szer el lá tá si fel ada tok el kü lö ní té sé vel össze füg gõ
rész le tes sza bá lyo kat,

b) a gyógy szer tár ban for gal maz ha tó gyógy sze rek és
egyéb ter mé kek kö rét, to váb bá ki szol gál ta tá suk rész le tes
sza bá lya it,

c) a gyógy szer tá ron kí vül for gal maz ha tó gyógy sze rek
és gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ké szít mé -
nyek ki vá lasz tá sá nak szak mai sza bá lya it, for gal ma zá suk
sze mé lyi és tár gyi fel té te le it, va la mint kész le te zé sük rend -
jét,

d) a gyógy szer tá rak szol gá la ti rend jét,
e) a gyógy szer tá rak ban kö te le zõ en kész let ben tar tan dó

gyógy sze rek kö rét,
f) a gyógy szer tár mû köd te té sé hez szük sé ges he lyi sé -

gek re, be ren de zé sek re, fel sze re lé sek re, esz kö zök re vo nat -
ko zó kö ve tel mé nye ket,

g) a gyógy szer tá rak nyil ván tar tá si, ügy vi te li rend jét,
h) a gyógy sze ré szek nyil ván tar tá sá nak sza bá lya it,
i) a gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-ren de lés -

hez fel hasz nál ha tó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ sí té sé nek
sza bá lya it,

j) a gyógy sze rek és a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek lá -
mo zá sá ra, az is mer te tõ te vé keny ség re és az is mer te tõk
nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.

(3) Fel ha tal ma zást kap az ál lat egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter, hogy

a) az ál lat egész ség ügyi in téz mény ben mû kö dõ in té ze ti
gyógy szer tár ban és az ál lat or vos ál tal tar tott ké zi gyógy -
szer tár ban for gal ma zott ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek
kész let ben tar tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

b) a ki zá ró lag ál lat gyó gyá sza ti fel hasz ná lá sú, ki sze relt
ké szít mé nyek for gal ma zá si fel té te le it
ren de let ben ál la pít sa meg.

Egyéb tör vények módosítása

78.  § (1) Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény (a továb biak ban: Ártv.) mel lék le té nek
B) Szol gál ta tá sok cí mé ben az

„507–34, 45-bõl Hu mán célú gyógy-
sze rek ke res ke del mi
ár ré se

egész ség ügyi,
szo ci á lis és 
csa lád ügyi 
mi nisz ter”

szö veg rész he lyé be az

2006/146. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 11197



„507–34, 45-bõl Hu mán célú, a já ró be -
teg-el lá tás ke re té ben
tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás sal for gal -
maz ha tó gyógy sze rek
és gyó gyá sza ti se géd -
esz kö zök ke res ke del -
mi ár ré se

egész ség ügyért
fe le lõs 
mi nisz ter”

szö veg rész lép.

(2) Az Ártv. 19/A.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„19/A.  § A gyógy szer pi ac át me ne ti za va ra i nak el há rí tá -
sa, ki kü szö bö lé se vagy a gyógy szer pi ac egyen sú lyá nak
fenn tar tá sa ér de ké ben te he tõ in téz ke dé sek rõl kü lön tör -
vény ren del ke zik.”

79.  § (1) Az Ebtv. 21/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„21/A.  § (1) A 21.  § (1) be kez dés aa) és d) pont ja sze rin -
ti ha tó ság ál tal – a kü lön jog sza bály sze rint – ki emelt, in di -
ká ci ó hoz kö tött tá mo ga tás ban ré sze sí tett gyógy sze rért a
biz to sí tott egy sé ge sen do bo zon ként, gyó gyá sza ti se géd -
esz kö zért pe dig vé nyen ként a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott össze gû dí jat fi zet.

(2) A 21.  § (1) be kez dés ab) pont já ban meg ha tá ro zott
ma giszt rá lis gyógy sze rek árá hoz nyúj tott tá mo ga tás meg -
ál la pí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kü lön jog sza bály ál la -
pít ja meg.”

(2) Az Ebtv. 31.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (2)–(7) be kez dés szá mo zá -
sa (3)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó gyógy szert, gyó gyá -
sza ti se géd esz közt, va la mint gyó gyá sza ti el lá tást ár hoz
nyúj tott tá mo ga tás sal az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti
ha tó ság ál tal mi nõ sí tett, a mi nõ sé gi és ha té kony gyógy -
szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-ren de lést elõ se gí tõ szá -
mí tó gé pes rend szer al kal ma zá sá val ren del het.”

(3) Az Ebtv. 31.  §-ának az e tör vénnyel át szá mo zott
(3) be kez dé se az aláb bi e) pont tal egé szül ki:

[(3) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés mel lék le tét ké pe zi:]
„e) az egész ség ügyi szol gál ta tó gyógy szer, gyó gyá sza ti

se géd esz köz, va la mint gyó gyá sza ti el lá tás ár hoz nyúj tott
tá mo ga tás sal tör té nõ ren de lé sé hez al kal ma zott szá mí tó gé -
pes rend szer mi nõ sí té sé rõl  szóló jó vá ha gyás.”

(4) Az Ebtv. 32.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (2)–(5) be kez dés szá mo zá -
sa (3)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(2) A nem fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó or -
vo sa gyógy szert, gyó gyá sza ti se géd esz közt, va la mint gyó -
gyá sza ti el lá tást ár hoz nyúj tott tá mo ga tás sal az egész ség -
biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság ál tal elõ ze tesen mi nõ sí tett, a 
mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz -
köz-ren de lést elõ se gí tõ szá mí tó gé pes rend szer al kal ma zá -
sá val ren del het.”

(5) Az Ebtv. 32.  §-ának az e tör vénnyel át szá mo zott
(3) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[(3) A tá mo ga tás sal tör té nõ ren de lés re jo go sí tó szer zõ -
dés ben meg kell ha tá roz ni:]

„d) gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz, va la mint gyó -
gyá sza ti el lá tás ár hoz nyúj tott tá mo ga tás sal tör té nõ ren de -
lé sé hez al kal ma zott szá mí tó gé pes rend szer mi nõ sí té sé rõl
 szóló jó vá ha gyást.”

(6) Az Ebtv. 37.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) Amennyi ben a gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd -
esz kö zök ren de lé sé re jo go sult or vos a kü lön tör vény ben és 
an nak fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben fog lalt, a 
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ gyógy sze -
rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek lá mo zá sá ra és is mer -
te té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat meg sze gi, úgy – az el já ró
ha tó ság kez de mé nye zé sé re – a tá mo ga tás sal tör té nõ ren -
de lés re való jo go sult sá got leg fel jebb egy évre fel kell füg -
gesz te ni.”

(7) Az Ebtv. 38.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Amennyi ben a gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd -
esz kö zök for gal ma zá sá ra jo go sult sze mély a kü lön tör -
vény ben és an nak fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let -
ben fog lalt, a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he -
tõ gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek lá mo zá -
sá ra és is mer te té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat meg sze gi,
úgy – az el já ró ha tó ság kez de mé nye zé sé re – a tá mo ga tás -
sal tör té nõ for gal ma zást leg fel jebb egy év idõ tar tam ra fel
kell füg gesz te ni.”

80.  § (1) A Grtv. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„9.  § A gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek -
lá mo zá sá ra vo nat ko zó kü lö nös sza bá lyo kat kü lön jog sza -
bály tar tal maz za.”

(2) A Grtv. 19.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fõ fel ügye lõ ség ve ze tõ je a fel ügye lõ sé get uta sít -
hat ja ide ig le nes in téz ke dés el ren de lé sé re.”

(3) A Grtv. 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fõ fel ügye lõ ség ve ze tõ je ha tá ro za tá nak fe lül vizs -
gá la ta ke re set tel kér he tõ a bí ró ság tól. A ke re set alap ján in -
dult bí ró sá gi el já rás so rán a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló
1952. évi III. tör vény XX. fe je ze té ben fog lalt ren del ke zé -
se ket kell al kal maz ni. A bí ró ság a fõ fel ügye lõ ség ve ze tõ -
jé nek ha tá ro za tát meg vál toz tat hat ja.”

81.  § A Gytv. 25.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Gyógy szert ren del ni – a kü lön jog sza bály ban fog -
lalt ki vé tel lel – csak a for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé ben
jó vá ha gyott al kal ma zá si elõ írásban sze rep lõ – Vény min -
ták Gyûj te mé nyé ben sze rep lõ ké szít mény ese tén az ott kö -
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zölt – ja val lat ban jo go sult min den or vos és fog or vos
(a továb biak ban együtt: or vos), aki az or vo si dip lo má hoz
kö tött te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sult, és a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott gyógy szer ren de lés re jo go sí tó
bé lyeg zõ vel ren del ke zik.”

82.  § A Gytv. 33.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:
„f) a Bi zott ság 2005/28/EK (2005. áp ri lis 8.) irány el ve a 

he lyes kli ni kai gya kor lat el ve i nek és rész le tes irány mu ta -
tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról az em ber i fel hasz ná lás ra szánt
vizs gá la ti gyógy szer ké szít mé nyek, va la mint az ilyen ter -
mé kek gyár tá si vagy be ho za ta li en ge dé lye zé sé nek te kin te -
té ben.”

Átmeneti és záró rendelkezések

83.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – 2006. de cem ber 29-én lép ha tály ba.

(2) E tör vény
a) 4–35. és 43–47.  §-ai – a c) pont ban meg ha tá ro zott

ki vé te lé vel – 2007. ja nu ár 1. nap ján,
b) 36–42.  §-ai 2007. ja nu ár 15. nap ján,
c) 25.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint 34.  §-ának

(3) be kez dé se 2007. áp ri lis 1. nap ján 
lép ha tály ba.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a gyógy szer tá rak lé te sí té sé rõl és a mû kö dé sük egyes

sza bá lya i ról  szóló 1994. évi LIV. tör vény (a továb biak ban: 
Gyltv.), va la mint az azt mó do sí tó 1994. évi LIX. tör vény;

b) a tár sa da lom biz to sí tás ról  szóló 1975. évi II. tör vény, 
va la mint a gyógy szer tá rak lé te sí té sé rõl és mû kö dé sük
egyes sza bá lya i ról  szóló 1994. évi LIV. tör vény, to váb bá a 
Mun ka Tör vénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi CXVIII. tör vény 26.  §
(1)–(3) be kez dé se;

c) az egész ség ügyet, il le tõ leg a gyógy szer el lá tást érin -
tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi LIII. tör -
vény 32–40.  §-a, 48.  §-a (1) be kez dés c) pont ja;

d) az egész ség ügyet, a gyógy szer el lá tást, a szo ci á lis el -
lá tást érin tõ egyes tör vények jog har mo ni zá ci ós célú, va la -
mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény, to váb bá a tár sa da lom biz to sí tá si já -
ru lék fi ze tés sel és az egész ség ügyi hoz zá já ru lás sal kap cso -
la tos tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi LXX. tör -
vény 7–12.  §-a, va la mint a 42.  §-a (5) be kez dé sé nek
b) pont ja és (6)–(7) be kez dé se;

e) a gyógy sze ré sze tet érin tõ egyes tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2002. évi XIV. tör vény 1.  §-a, va la mint
3.  §-ának (1) be kez dés a)–b) pont ja és (2)–(3) be kez dé se;

f) az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 31.  §-a
a ha tá lyát vesz ti.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gytv.
3.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „köt het” szö veg rész he lyé be
a „köt” szö veg rész, 4.  §-ának (11) be kez dé sé ben a „hat -
van” szö veg rész he lyé be a „har minc” szö veg rész, a „har -
minc” szö veg rész he lyé be a „hat van” szö veg rész lép.

(5) 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti
a) a Gytv. 1.  §-ának 27. és 28. pont ja, 2.  §-ának (1) be -

kez dé sé ben az „is mer te té sé re” szö veg rész, 16.  §-ának
(5) be kez dé se, 22–23.  §-a,

b) a Grtv. 2.  §-ának j)–l), w) pont ja, 10.  §-a, 15.  §-ának
(2) be kez dé se, 18.  §-ának (5) be kez dé se, 25.  §-ának
a) pont ja, 20.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Az OGYI dön -
té se el len fel leb be zés nek he lye nincs.” szö veg rész,

c) az Ebtv. 83.  §-a (2) be kez dé sé nek p) pont ja.

(6) 2007. ja nu ár 1-jén az Ebtv.
a) 31.  §-ának az e tör vény 79.  §-ának (2) be kez dé sé vel

át szá mo zott
aa) (6) be kez dé sé ben „a (4) be kez dés ben” szö veg rész

he lyé be „az (5) be kez dés ben” szö veg rész,
ab) (8) be kez dé sé ben a „(6) be kez dés ben” szö veg rész

he lyé be a „(7) be kez dés ben” szö veg rész,
b) 33.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban és 33/A.  §-a

(1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „32.  § (2) be kez dé sé nek
c) pont já ban” szö veg rész he lyé be a „32.  § (3) be kez dé sé -
nek c) pont já ban” szö veg rész,

c) 37.  §-ának (6) és (7) be kez dé sé ben a „32.  § (3) be -
kez dé se” szö veg rész he lyé be a „32.  § (4) be kez dé se” szö -
veg rész
lép.

(7) E tör vény 49.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be
2010. ja nu ár 1. nap ján a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy -
ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés szá mo zá sa (2) be kez dés re 
vál to zik:

„(1) Köz for gal mú gyógy szer tár mû köd te té sét az e tör -
vény ben, va la mint a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek tel je sí té se ese tén az egész ség ügyi ál lam -
igaz ga tá si szerv en ge dé lye zi.”

84.  § (1) A 36.  § (1)–(4) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so -
rán a 2007. év ben tárgy éven a 2007. ja nu ár 15-étõl 2007.
de cem ber 31-éig ter je dõ idõ sza kot kell ér te ni. A 36.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett sé get a
2007. év ben leg fel jebb a 2007. ja nu ár 15-étõl 2007. de -
cem ber 31-éig ter je dõ idõ szak ra ve tí tett idõ ará nyos rész
után kell tel je sí te ni.

(2) A 37.  § (1)–(2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán a
2007. év ben ja nu ár tárgy hó na pon a 2007. ja nu ár 15-étõl
2007. ja nu ár 31-éig ter je dõ idõ sza kot kell ér te ni.

(3) A 37.  § (3) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán a 2007.
év ben ja nu ár tárgy hó na pon a 2007. ja nu ár 15-étõl 2007.
ja nu ár 31-éig ter je dõ idõ sza kot kell ér te ni az zal, hogy ezen 
idõ szak te kin te té ben elõ leg fi ze té sé re ak kor kö te le zett a
köz for gal mú gyógy szer tár mû köd te té sé re jo go sult, ha a
köz fi nan szí ro zott gyógy sze rek for gal ma zá sá ból szár ma zó
ár rés tö me ge a 39.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
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összeg egy hu szon ne gyed ré szét meg ha lad ja, és az elõ leg
fi ze té se so rán a 39.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sáv -
ha tá rok egy hu szon ne gyed ré szé nek meg fe le lõ össze ge ket
kell al kal maz ni.

(4) A 42.  § (6) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán a 2007.
év ben ja nu ár tárgy hó na pon a 2007. ja nu ár 15-étõl 2007.
ja nu ár 31-éig ter je dõ idõ sza kot kell ér te ni az zal, hogy ezen 
idõ szak te kin te té ben elõ leg fi ze té sé re ak kor kö te le zett a
for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja, ha a tá mo ga tott
gyógy sze rek után ki fi ze tett tárgy ha vi tá mo ga tás – a kü lön -
ke re tes gyógy sze rek re és a kü lö nös mél tány lást ér dem lõ
kö rül mé nyek ese tén gyógy szer tá mo ga tás ra for dít ha tó
össze get nem tar tal ma zó – össze ge meg ha lad ja a 287 mil -
li árd fo rint egy hu szon ne gyed ré szét.

85.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 30 na pon 
be lül az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nyil ván tar tást
hoz lét re

a) a gyógy szer tá rak ról, tí pu son kén ti bon tás ban,
b) a sze mé lyi jog gal ren del ke zõ gyógy sze ré szek rõl, va -

la mint
c) elõ ké szí ti a gyógy szer-kis ke res ke del mi te vé keny sé -

get foly ta tó üz le tek nyil ván tar tá si rend sze rét.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül
az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv elõ ké szí ti a ha tó sá -
gi ve ze tõk nyil ván tar tá si rend sze rét.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett nyil ván tar tás tar tal maz za 
a nyil ván tar tott sze mély

a) ne vét, szü le té si ide jét,
b) bel föl di la kó-, il let ve tar tóz ko dá si he lyét,
és az ezek ben be kö vet ke zett vál to zá sok ra vo nat ko zó

ada to kat.

86.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ fi ók -
gyógy szer tá rak az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
12. hó nap elsõ nap já tól e tör vény és e tör vény fel ha tal ma -
zá sa alap ján ki adott jog sza bá lyok elõ írásai alap ján mû -
köd het nek.

(2) A tör vény ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ fi ók -
gyógy szer tár mû köd te tõ je kér he ti a gyógy szer tár köz for -
gal mú gyógy szer tár rá tör té nõ át mi nõ sí té sét. Ez eset ben a
mû köd te tõ nek a köz for gal mú gyógy szer tár hely isé ge i re és 
be ren de zé se i re vo nat ko zó kö te le zett sé ge ket leg ké sõbb az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig kell tel je sí te nie.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ in té ze ti
gyógy szer tá rak az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
12. hó nap elsõ nap já tól e tör vény és e tör vény fel ha tal ma -
zá sa alap ján ki adott jog sza bá lyok elõ írásai alap ján mû -
köd het nek.

(4) A (2)–(3) be kez dé sek ben sza bá lyo zott eset ben a
gyógy szer tár ve ze té sé re, a gyógy szer tá rak ra, a gyógy szer -
el lá tás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat ér te lem sze rû en al kal maz -
ni kell.

(5) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor hoz zá tar to zói sze -
mé lyi jog gal ren del ke zõ sze mé lyek köz for gal mú gyógy -
szer tá rat – az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon

ha tá lyos Gyltv. hoz zá tar to zói sze mé lyi jog alap ján tör té nõ
köz for gal mú gyógy szer tár mû köd te tés re vo nat ko zó sza bá -
lya i nak meg fele lõen – leg fel jebb a hoz zá tar to zói sze mé lyi
jog gal ren del ke zõk nyil ván tar tá sá ban fel tün te tett jo go sult -
sá gi idõ tar ta mig mû köd tet het nek.

(6) Az e tör vény hatályba lépésekor már mû kö dõ gyógy -
szer tá rak ese té ben az e tör vény 55.  §-ának (2) és (6) be kez -
dé sé ben fog lalt fel té te le ket leg ké sõbb 2007. jú li us 1-jé ig
kell tel je sí te ni.

(7) A Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma ra az e tör vény ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 15 na pon be lül a sze mé lyes gyógy -
szer tár mû köd te té si jog ra vo nat ko zó ügyek irat anya gát,
va la mint a Gyltv. 45.  § (1) be kez dé sé nek ba) és bb) pont ja, 
to váb bá a 45.  § (2) be kez dés b), c) pont ja sze rin ti nyil ván -
tar tá so kat kö te les az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv -
nek át ad ni.

87.  § (1) Az e tör vény 22–35.  §-ában fog lalt ren del ke zé -
se ket az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá -
sok ban kell al kal maz ni.

(2) A 33.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti köz le -
ményt elsõ al ka lom mal 2007. ja nu ár 1-jén kell köz zé ten ni.

(3) E tör vény 12.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt
gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-is mer te tés re jo go -
sí tó en ge délyt a gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé -
lyé nek jo go sult ja, il let ve a gyó gyá sza ti se géd esz köz gyár -
tó ja, vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je 2007. jú li us 1. nap -
já ig kö te les meg kér ni. 2007. jú li us 1. nap ját köve tõen ezen 
en ge dély hi á nyá ban is mer te tõi te vé keny ség nem foly tat -
ha tó.

(4) E tör vény 14.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont já ban
fog lalt je len té si kö te le zett sé get elsõ íz ben a 2007. év te kin -
te té ben 2008. feb ru ár 15-ig kell tel je sí te ni.

(5) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg azt az idõ pon tot,
ame lyet köve tõen tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal csak
a 45.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szá mí tó gé pes
prog ram se gít sé gé vel ki ál lí tott vény re szol gál tat ha tó
 ki gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz és gyó gyá sza ti
 ellátás.

(6) A tör vény ha tály ba lé pé se kor már for ga lom ban lévõ
gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ké szít mé nyek
rek lá mo zá sa so rán – 2011. áp ri lis 1-jé ig – a tör vény
17–18.  §-ait al kal maz ni kell. Gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ 
gyógy ha tá sú ké szít mény mû kö dé si en ge déllyel ren del ke -
zõ, gyógy sze rek for gal ma zá sá ra jo go sult üz let ben is for -
gal maz ha tó a kü lön jog sza bály ban fog lal tak nak meg fele -
lõen.

88.  § (1) Ez a tör vény – a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -
bá lyok kal együtt – a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács – 2002/98/EK,
2004/24/EK és 2004/27/EK irány el vé vel, va la mint a
 Bizottság 2003/63/EK irány el vé vel mó do sí tott –
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2001/83/EK irány el ve (2001. no vem ber 6.) az em ber i fel -
hasz ná lás ra szánt gyógy sze rek kö zös sé gi kó de xé rõl,

b) a Ta nács 89/105/EGK irány el ve (1988. de cem ber
21.) az em ber i fel hasz ná lás ra szánt gyógy sze rek árá nak
meg ál la pí tá sát, va la mint a nem ze ti egész ség biz to sí tá si
rend sze rek be tör té nõ fel vé te lü ket sza bá lyo zó in téz ke dé -
sek át lát ha tó sá gá ról,

c) a Ta nács – 85/484/EGK és 90/658/EGK irány el vé -
vel, az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/19/EK irány -
el vé vel, to váb bá a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság,
a Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz -
tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a
Len gyel Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák
Köz tár sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az
 Európai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról
 szóló ok mánnyal – mó do sí tott 85/433/EGK irány el ve a
gyógy sze rész ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok és ké pe sí tés
meg szer zé sé rõl  szóló egyéb ta nú sít vá nyok köl csö nös el is -
me ré sé rõl és az egyes gyógy sze rész te vé keny sé gek re
 vonatkozóan a le te le pe dés sza bad sá gá nak tény le ges gya -
kor lá sát elõ se gí tõ in téz ke dé sek rõl,

d) a Bi zott ság 2005/28/EK (2005. áp ri lis 8.) irány el ve a 
he lyes kli ni kai gya kor lat el ve i nek és rész le tes irány mu ta -
tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról az em ber i fel hasz ná lás ra szánt
vizs gá la ti gyógy szer ké szít mé nyek, va la mint az ilyen ter -
mé kek gyár tá si vagy be ho za ta li en ge dé lye zé sé nek te kin te -
té ben.

(2) A 18.  § (7) be kez dé se a fo gyasz tó vé del mi jogsza -
bályok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl  szóló, 2004. ok tó ber 27-i
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
4. cik ke (1) be kez dé sé nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren -
del ke zé se ket ál la pít ja meg a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság és
a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv fel adat kör ében.

89.  § A Kor mány 2007. szep tem ber 30-ig je len tést ter -
jeszt az Or szág gyû lés elé je len tör vény sza bá lyo zá si cél -
jainak gya kor la ti meg va ló su lá sá ról, va la mint elv árt és
tény le ges ha tá sa i nak össze ve té sé rõl.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
238/2006. (XI. 29.) Korm.

rendelete

nemzeti gyász kihirdetésérõl

A Kor mány, mél tó ság tel jes ke gye let tel adóz va Pus kás
Fe renc, a 2006. no vem ber 17-én el hunyt zse ni á lis labda -
rúgó, a vi lág egyik leg is mer tebb és leg na gyobb ma gyar

sport em be ré nek em lé ke elõtt, a nem zet egé szét megren -
dítõ gyász ki fe je zé se ként – a te me tõk és a te met ke zés rõl
 szóló 1999. évi XLIII. tör vény 41.  §-a (1) be kez dé sé nek
h) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a kö vet ke zõ
ren de le tet al kot ja:

1.  §

A Kor mány Pus kás Fe renc em lé ke elõtt tisz te leg ve,
2006. de cem ber 9-ét, te me té sé nek nap ját, nem ze ti gyász -
nap pá nyil vá nít ja.

2.  §

A nem ze ti gyász na pon

a) a Ma gyar Köz tár sa ság lo bo gó ját ün ne pé lyes ke re tek
kö zött, ka to nai tisz te let adás sal az Or szág ház elõtt fel kell
von ni, majd fél ár boc ra kell eresz te ni;

b) a Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti jel ké pe i nek és
a  Magyar Köz tár sa ság ra uta ló el ne ve zé sek hasz ná la tá ról
 szóló 1995. évi LXXXIII. tör vény 5/A.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott köz épü le tek re zász ló hasz ná lat
ese tén gyász lo bo gót kell ki füg gesz te ni, lo bo gó hasz ná lat
ese tén az ál la mi lo bo gót és az eu ró pai lo bo gót fél ár boc ra
kell eresz te ni.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon 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 földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

82/2006. (XI. 29.) FVM
rendelete

a baromfihús- és tojáságazat rendkívüli
piactámogatási intézkedéseirõl  szóló

64/2006. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról

Az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI. tör -
vény 32.  § (1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 1080/2006. (VIII. 4.)
Korm. ha tá ro zat ra – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

(1) A ba rom fi hús- és to jás ága zat rend kí vü li pi ac tá mo -
ga tá si in téz ke dé se i rõl  szóló 64/2006. (IX. 11.) FVM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az e ren de let mel lék le tei sze rin ti tá mo ga tá si ké rel -
me ket a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal Köz -
pon ti Hi va ta lá hoz (a továb biak ban: MVH) sze mé lye sen
vagy pos tai úton, 2006. ok tó ber 10. nap já ig kell meg kül de -
ni az egyes jog cí mek nél meg ha tá ro zott do ku men tu mok
csa to lá sá val.”

(2) Az R. 2.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A tá mo ga tá si összeg leg ké sõbb 2007. ja nu ár 31-éig 
ke rül ki fi ze tés re. A tá mo ga tás ki fi ze té sét az MVH a re -
giszt rá ci ós ren de let alap ján be je len tett bank szám la szám ra
tel je sí ti.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba az zal, hogy az 1.  § (1) be kez dé sé nek ren del -
ke zé sei az R. ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ra vissza me nõ -
le ges ha tállyal al kal ma zan dó ak.

(2) Ez a ren de let az egyes tag ál la mok to jás- és ba rom fi -
ága za tá ban vég re haj tott bi zo nyos rend kí vü li pi ac tá mo ga -
tá si in téz ke dé sek rõl  szóló 1010/2006/EK bi zott sá gi ren de -
le tet mó do sí tó 2006. ok tó ber 31-ei 1629/2006/EK bi zott -
sá gi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket
ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
53/2006. (XI. 29.) OGY

határozata

a géntechnológiai tevékenységgel,
annak mezõgazdasági és élelmiszer-elõállítási
alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl

és az ezeket érintõ magyar stratégiáról*

A Ma gyar Or szág gyû lés

– át te kint ve a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek,
el sõ sor ban a gén mó do sí tott ku ko ri ca faj ták köz ter mesz tés -
be vo ná sá val kap cso la tos kér dés kört,

– meg vizs gál va a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé -
nyek köz ter mesz tés be vo ná sá val járó eset le ges elõ nyök és
ne ga tív kö vet kez mé nyek esé lye it is, kü lö nös te kin tet tel
ha zánk rend kí vül gaz dag élõ vi lá gá ra, mi nõ sé gi ag rár-szer -
ke zet vál tá si szán dé ká ra, a ku ko ri ca ter me lé sé ben, ex port -
já ban és ve tõ mag-elõ ál lí tá sá ban ját szott eu ró pai ve ze tõ
po zí ci ó já ra, a ha zai me zõ gaz da sá gi ter me lés szer ke ze té re
és a vi lág szín vo na lú ma gyar faj ta ne me sí tés re,

– at tól az elõ vi gyá za tos sá gi elv bõl fa ka dó ag gály tól
ve zé rel ve, hogy az Eu ró pai Uni ó ban en ge dé lye zett faj tá -
kat sem hosszú távú hu mán-egész ség ügyi, sem kör nye ze ti
öko ló gi ai ha tá sa ik ra néz ve nem vizs gál ták ki meg fele lõen, 
ami kü lö nö sen igaz az ön ál ló eu ró pai Pan non Biogeo -
gráfiai Ré gi ó ra és ben ne Ma gyar or szág ra,

– te kin tet be véve, hogy a prob lé ma, amely nek meg ol -
dá sá ra a ku ko ri ca moly re zisz ten ci á val ren del ke zõ
MON 810 gén tech no ló gi á val mó do sí tott faj ta cso por tot
elõ ál lí tot ták, Ma gyar or szá gon nem okoz je len tõs kár té telt, 
va la mint ha gyo má nyos vé de ke zé si mód sze rek kel a kár -
tétel meg elõz he tõ, és azt ha gyo má nyos me zõ gaz da sá gi
mód sze rek kel, a „jó me zõ gaz da sá gi gya kor lat” sza bá lya i -
nak be tar tá sá val is or vo sol ni le het,

– mér le gel ve azt a kö rül ményt, hogy a gén tech no ló gi á -
val mó do sí tott nö vény faj ták ter mesz té se nem csök ken te né 
a vegy szer hasz ná la tot, a kör nye zet mér ge zõ anya gok kal
való ter he lé sét,

– fi gye lem mel a ge ne ti ka i lag mó do sí tott élel mi sze rek
vi lág szer te vi ta tott, il let ve nem vizs gált hu mán-egész ség -
ügyi, táp lál ko zás ta ni és gaszt ro en te ro ló gi ai ha tá sa i ra,
 továbbá arra, hogy e hu mán-egész ség ügyi te rü le ten
 Magyarország je len tõs el ma ra dás ban van,

– szá mol va az zal, hogy je len tõs gaz da sá gi elõnyt je len t 
az or szág GMO-men tes stá tu sza, amely nek el vesz té se
 veszélyeztetné mind öko ló gi ai gaz dál ko dá sun kat, minõ -
ségi élel mi szer-elõ ál lí tá sun kat és ter mé ke i nek fi ze tõ ké pes 
pi a con való el he lye zé sét, mind ku ko ri ca ex por tun kat és
 vetõmagtermelésben ját szott ve ze tõ sze re pün ket,

– figye lembe véve ugyan ak kor, hogy a Kö zös sé gi Faj -
ta jegy zé ken sze rep lõ, kö zös sé gi en ge déllyel ren del ke zõ
gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vény faj ták ter mesz té sét
a tag ál la mok nem tilt hat ják meg, ki vé ve, ha a tag ál lam
egész ség ügyi vagy kör nye zet vé del mi koc ká za tot va ló szí -
nû sí tõ új tu do má nyos bi zo nyí ték ra hi vat koz va véd zá ra dé -
ki el já rás ke re té ben mo ra tó ri u mot je len t be a növényfaj -
tára,

a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

A Ma gyar Or szág gyû lés

1. fel ké ri a Kor mányt, hogy foly tas sa a kör nye ze ti ha -
tás vizs gá la to kat a kö zös sé gi szint en már en ge dé lye zett
gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vény faj ták ese tén an nak
ér de ké ben, hogy a fel té te le zett ne ga tív ha tá sok a Pan non
Bio ge og rá fi ai Ré gi ó ban fel tá rás ra ke rül je nek, és te gyen
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meg min den szük sé ges lé pést a MON 810 ku ko ri ca faj ták
köz ter mesz tés be vo ná sa el len, véd zá ra dé ki el já rás ke re té -
ben, a 2005. ja nu ár 20-án ho zott ma gyar mo ra tó ri um fenn -
tar tá sa ér de ké ben, ki hasz nál va min den dip lo má ci ai és jogi
esz közt egy eset le ges ked ve zõt len eu ró pai bi zott sá gi dön -
tés meg vál toz ta tá sá ra;

2. fel ké ri a Kor mányt, hogy in dít son újabb ha zai kör -
nye ze ti ha tás vizs gá la to kat azon gén tech no ló gi á val mó do -
sí tott nö vény faj ták ese tén, ame lyek en ge dé lye zé se most
van fo lya mat ban vagy a jö võ ben kez dõ dik el az Eu ró pai
Uni ó ban, és amennyi ben új gén tech no ló gi á val mó do sí tott
nö vény faj ták kap nak kö zös sé gi en ge délyt és ke rül nek a
Kö zös sé gi Faj ta jegy zék re, vizs gál ja meg a véd zá ra dé ki
 eljárás sze rin ti mo ra tó i um be ve ze té sé nek le he tõ sé gét,
 valamint új tu do má nyos bi zo nyí ték fenn áll ta ese tén ha la -
dék ta la nul je lent sen be véd zá ra dé ki el já rást és mo ra tó ri u -
mot az adott nö vény faj ták ra;

3. egyet ért az zal, hogy a ter mesz tés el len õriz he tõ sé ge
ér de ké ben szi go rú sza bá lyo zás szük sé ges az öko ló gi ai, a
ha gyo má nyos és a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé -
nyek hasz ná la tán ala pu ló gaz dál ko dá si rend sze rek egy más 
mel lett élé sé nek (ko eg zisz ten ci á já nak) vo nat ko zá sá ban;

4. fel ké ri a Kor mányt, hogy a gén tech no ló gi ai te vé -
keny ség rõl  szóló 1998. évi XXVII. tör vény fo lya mat ban
lévõ mó do sí tá sá nak el fo ga dá sát köve tõen a be nyúj tott, de
kü lön no ti fi ká ci ós el já rást igény lõ mó do sí tó in dít vá nyok
figye lembe véte lével vizs gál ja meg, hogy mi lyen to váb bi
pon to sí tá sok épít he tõk be az egy más mel let ti ter mesz tés
sza bá lyai közé, kü lö nös te kin tet tel a faj ta tu laj do no sok
együtt mû kö dé si kö te le zett sé gé nek és a füg get len vizs gá la -
tok le foly ta tá sá nak sza bá lyo zá sá ra, a szom szé dos gaz dál -
ko dók, a he lyi kö zös sé gek, ön kor mány za tok és ré gi ók ön -
ren del ke zé si jo gá nak és vál lal ko zá si sza bad sá gá nak ér vé -
nye sí té sé re, az öko ló gi ai gaz dál ko dást foly ta tók ér de ke i -
nek vé del mé re, a fe le lõs sé gi sza bá lyok rész le te sebb ki dol -
go zá sá ra, az izo lá ció te rü le ti és tech no ló gi ai prob lé má i nak 
meg nyug ta tó meg ol dá sá ra, a gén ban ki te rü le tek vé del mé -
re, a fo gyasz tók in for má lá sá ra és ér de ke ik ér vé nye sí té sé re, 
to váb bá az er rõl ké szí tett jog sza bály ter ve ze tet a par la men -
ti bi zott sá gok kal meg kon zul tál va és ve lük egyet ér tés ben
az elõ ze tes be je len té si el já rás ke re té ben ha la dék ta la nul
nyújt sa be az Eu ró pai Bi zott ság nak;

5. egyet ért az zal, hogy Ma gyar or szág nak min den fó ru -
mon tö re ked nie kell arra, hogy erõ sít se a kép vi se le ti
 demokrácia kö zös sé gi in téz mé nye, az Eu ró pai Par la ment
sze re pét a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek re
 vonatkozó dön tés ho za ta li fo lya ma tok ban, így kü lö nö sen
az en ge dé lye zé si el já rás és a je lö lé si elõ írások te rü le tén, és 
erõ fe szí té se ket kell ten nie an nak ér de ké ben, hogy a gén -
tech no ló gi ai te vé keny sé get érin tõ te rü le tek eu ró pai sza bá -

lyo zá sa a je len le gi nél job ban fe jez ze ki az eu ró pai pol gá -
rok és he lyi kö zös sé ge ik ér de ke it, mi ni ma li zál ja a kör nye -
ze ti és tár sa dal mi koc ká za to kat, és te remt se meg an nak
 kereteit, hogy a tech no ló gia al kal ma zá sá val össze füg gõ
tár sa dal mi több let költ sé ge ket az azo kat oko zók vi sel jék;

6. fel ké ri a Kor mányt, hogy a gaz dák ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tei és más ci vil szer ve ze tek köz re mû kö dé sé vel és
a mé dia esz kö ze it is moz gó sít va foly tas son ha té kony és
 kiegyensúlyozott tö meg tá jé koz ta tá si kam pányt an nak
 érdekében, hogy mind az érin tett ter me lõk, mind a köz vé -
le mény tu da tá ban le gyen a gén tech no ló gi á val mó do sí tott
nö vé nyek ter mesz té sé nek ha tá sa i val;

7. fel ké ri a Kor mányt, hogy a gén tech no ló gi á val mó do -
sí tott nö vé nyek kel kap cso la tos szennye zõ dé sek fel de rí té -
se és meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben szi go rít sa a ha zai el len -
õr zé si rend szert, to váb bá tá mo gas sa a tech no ló gia hosszú
távú kör nye ze ti, öko ló gi ai és hu mán-egész ség ügyi ha tá sa -
i nak nyo mon kö ve té sét biz to sí tó nem ze ti vizs gá la ti pro to -
koll, el já rás rend és mo ni tor ing rend szer ha té kony mû kö dé -
sét, va la mint ala kít sa ki en nek egy sé ges in téz mé nyi hát -
terét;

8. fel ké ri a Kor mányt, hogy ha la dék ta la nul je löl je ki az
egész ség ügyi gén tech no ló gi ai ha tó sá got és szak ha tó sá got, 
va la mint vizs gál ja meg a nem ze ti jog al ko tás szük sé ges sé -
gét a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek egész ség -
ügyi célú en ge dé lye zé sé nek és fel hasz ná lá sá nak te rü le tén;

9. ja va sol ja a Kor mány nak, hogy a fen ti cé lok el éré sé -
hez, az ezek ben meg je le nõ nem ze ti ér de ke ink ér vé nye sí té -
sé hez kér je és vegy e igény be a tu do mány se gít sé gét, és
 teremtse meg szá má ra az e kér dé sek tisz tá zá sá hoz szük -
séges fi nan szí ro zá si és in téz mé nyi ke re te ket;

10. fel hív ja to váb bá a ci vil tár sa dal mat, a pár to kat, va -
la mint a mé di át, hogy sa ját esz kö ze ik kel se gít sék a prob -
lémakörnek a ma gyar tár sa da lom mal való megismerte -
tését, és an nak itt meg fo gal ma zott, nem ze ti ér de ke ink nek
meg fe le lõ meg ol dá sát;

11. fel ké ri a Kor mányt, hogy az e ha tá ro zat ban fog lalt
stra té gia és an nak meg va ló sí tá sát szol gá ló fel ada tok vég -
re haj tá sá ról elsõ al ka lom mal 2007. má so dik fél évé ben, azt 
köve tõen leg alább éven te egy szer szá mol jon be a tör -
vényhozásnak.

Ez az or szág gyû lé si ha tá ro zat a közzététele nap ján lép
ha tály ba.

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

Dr. Kis Zol tán s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je
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Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
66/2006. (XI. 29.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle nessé -
gének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány alap ján
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság az ál lam ház tar tás egyen sú lyát 
ja ví tó kü lön adó ról és já ra dék ról  szóló 2006. évi LIX. tör -
vény 4.  §-a, 7.  §-ának 8–9. pont ja, 8.  §-a (1)–(2) be kez dé -
sei alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem -
mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság az egyes pénz ügyi tár gyú tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXI. tör vény 223.  §
(1)–(2) be kez dé se, a (16) be kez dés b), c) és d) pont ja alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és megsemmisíté -
sére irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság vissza uta sít ja azt az in dít -
ványt, amely an nak vizs gá la tá ra irá nyul, hogy az ál lam -
ház tar tás egyen sú lyát ja ví tó kü lön adó ról és já ra dék ról
 szóló 2006. évi LIX. tör vény 4.  §-a el len té tes-e az Eu ró pai
Ta nács nak „A tag ál la mok for gal mi adó ra vo nat ko zó jog -
sza bá lya i nak össze han go lá sá ról”  szóló 77/388/EGK
irány el ve, to váb bá a Tár sa sá gi Adóz ta tás Ma ga tar tá si
 Kódexe sza bá lya i val.

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

INDOKOLÁS

I.

Há rom in dít vá nyo zó kö zös be ad vány ban az ál lam ház -
tar tás egyen sú lyát ja ví tó kü lön adó ról és já ra dék ról  szóló
2006. évi LIX. tör vény (a továb biak ban: Áhej. tv.) 4.  §-a,
ez zel össze füg gés ben az Áhej. tv. 7.  §-ának 7–8. pont ja, az 
Áhej. tv. 8.  §-a, to váb bá az egyes pénz ügyi tár gyú tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXI. tör vény
(a továb biak ban: Epmt. tv.) 211.  §-ának (15) be kez dé se
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát kez de mé nyez te.
Az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt tar tal ma sze rint bí rál -
ta el, és az Áhej. tv. 4.  §-a, ez zel össze füg gés ben az Áhej.

tv. 7.  §-ának 8–9. pont ja, az Áhej. tv. 8.  § (1)–(2) bekez -
dése, va la mint az Epmt. tv. 223.  § (1)–(2) be kez dé se,
a (16) be kez dés b), c), d) pont ja alkot mány elle nességét
vizs gál ta.

Az Áhej. tv. 4.  §-a új ad ónem ként be ve ze ti a hi tel in té zet 
adó kö te le zett sé gét, mely sze rint az ál la mi ka mat tá mo ga -
tás sal, ka mat ki egyen lí tés sel köz vet le nül vagy köz ve tet ten
érin tett hi tel ál lo mány alap ján ka mat és ka mat jel le gû be vé -
tel cí mén be folyt összeg után 5%-os mér ték kel a hi tel in té -
zet nek já ra dé kot kell fi zet nie. Jól le het az in dít vá nyo zók
a be ad vány ban fog lal tak sze rint alap ja i ban tá mo gat ják
a pénz ügyi sta bi li zá ci ós erõ fe szí té se ket, s ezért nem ki fo -
gá sol ják a ka mat- és ár fo lyam nye re ség-adó be ve ze té sét,
de va la mennyi in téz ke dés ese té ben csak a szek tor sem le -
ges meg ol dá so kat tart ják el fo gad ha tó nak. Az in dít vá nyo -
zók nem ön ma gá ban a pénz ügyi sta bi li zá ció ér de ké ben
szük sé ges több let ter hek, te hát a több let adó te her el len til -
ta koz nak, ha nem az el len, hogy an nak meg ál la pí tá sa vé le -
mé nyük sze rint diszk ri mi na tív mó don, a hát rá nyos meg -
kü lön böz te tés ti lal má nak és az ará nyos köz te her vi se lés
 elvének meg sér té sé vel tör té nik.

Ál lás pont juk sze rint az Áhej. tv. 4.  §-a alkot mány elle -
nes: el len té tes a jog ál la mi ság és jog biz ton ság el vé vel, a
hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal má val és az ará nyos köz -
te her vi se lés el vé vel, s ezen túl az Eu ró pai Unió rendel -
kezéseivel is üt kö zik.

Ér ve lé sük lé nye ge az aláb bi 1–5. pont ban fog lal tak sze -
rint fog lal ha tó össze:

1. a) A já ra dék az ál lam, a tá mo ga tá sok köz ve tí té sé ben
részt ve võ hi tel in té ze tek és a köl csönt fel ve võ ügy fe lek
száz ez re i nek a jog sza bá lyok ál tal meg ha tá ro zott és a szer -
zõ dõ fe lek ál tal meg is mert tá mo ga tá si rend szer alap ján
hosszú táv ra ki mun kált és élõ szer zõ dé ses rend sze ré be
avat ko zik be, gya kor la ti lag vissza me nõ le ges ha tállyal,
 súlyosan sért ve ez zel a gaz dál ko dás ki szá mít ha tó sá gá nak,
a jog biz ton ság nak a kö ve tel mé nyét. Az ál la mi ka mat tá mo -
ga tá so kat köz ve tí tõ hi tel in té ze tek ugyan is a tá mo ga tá so -
kat sza bá lyo zó jog sza bály ren del ke zé se i nek is me re té ben
dol goz ták ki üz le ti ter ve i ket, kö töt ték meg az ügy fe lek kel
a köl csön szer zõ dé se ket.

A jog al ko tó mó do sít ja a hi tel in té ze tek adó jo gi po zí ci ó -
ját a már meg kö tött és év ti ze de kig meg le võ szer zõ dés ál lo -
mány ra is, ter he seb bé téve a hi tel in té ze tek hely ze tét, csök -
kent ve az el len szol gál ta tás ab szo lút mér té két. A jog al ko tó
a jog vi szony mó do sí tá sá val a hi tel in té ze tek lé nye ges jo -
gos ér de két sér ti, amely re a jog biz ton ság elve sze rint csak
ki vé te les eset ben ke rül het sor.

A já ra dék be ve ze té se a ko ráb ban jog sza bály for má já -
ban, meg ha tá ro zott idõ tar tam ra rög zí tett tá mo ga tás mér té -
ké nek a csök ken té sét cé loz za. Te kint ve azon ban, hogy
nem áll nak fenn olyan kö rül mé nyek, ame lyek a jog sza -
bály ba fog lalt ál la mi ígé ret vissza vo ná sát al kot má nyo san
meg ala poz hat nák, a kor mány zat a vi szony lag szé les kör -
ben al kal maz ha tó adó zás esz kö zé vel kí ván ja el ér ni a tá -
mo ga tás csök ken té sét. Meg íté lé sük sze rint ez az el já rás
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fel ve ti a jog al ko tó ré szé rõl meg va ló sí tott jog gal való
vissza élés al kot má nyos sá gi kér dé sét.

b) A jog biz ton ság el vé nek sé rel mét je len ti az Áhej. tv.
4.  §-ában meg ha tá ro zott já ra dék fi ze té si kö te le zett ség
 hatályának pon tat lan meg fo gal ma zá sa is. A 4.  § (1) be kez -
dé se sze rint „A hi tel in té zet az adó év ben a kü lön jog sza -
bály sze rin ti ál la mi ka mat tá mo ga tás sal, ka mat ki egyen lí -
tés sel köz vet le nül vagy köz ve tet ten érin tett hi tel ál lo má -
nya alap ján... já ra dé kot ál la pít meg és fi zet.”

A meg fo gal ma zás ból nem vi lá gos, hogy egy kü lön vég -
re haj tá si ren de let fog ja majd meg ha tá roz ni, hogy mely
 hitelkonstrukciókra ter jed ki a já ra dék fi ze té si kö te le zett -
ség, vagy azok ra a jog sza bá lyok ra utal, ame lyek az egyes
tá mo ga tá sos hi tel konst ruk ci ók kal kap cso lat ban tar tal maz -
nak ren del ke zé se ket. Mind két meg ol dás fel vet al kot má -
nyos sá gi ag gá lyo kat, mert az Áht. 10.  §-a sze rint fi ze té si
kö te le zett sé get elõ ír ni, a fi ze tés re kö te le zet tek kö rét, a fi -
ze té si kö te le zet tek mér té két, a ked vez mé nyek, mentes -
ségek kö rét és mér té két meg ál la pí ta ni csak tör vény ben,
 illetve tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ön kor mány za ti ren -
de let ben le het.

Ez idá ig a szak tár ca nem tett köz zé olyan köz le ményt,
amely meg je löl né a já ra dék fi ze té si kö te le zett ség alá tar -
tozó hi tel konst ruk ci ó kat. Kö vet ke zés kép pen nem egy ér -
tel mû, hogy mi lyen hi tel konst ruk ci ók ra ter jed ki a tör vény
ha tá lya. Ez ön ma gá ban olyan mér té kû jog bi zony ta lan sá -
got ered mé nyez, ami a jog biz ton ság el vé nek sé rel mén
 keresztül az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be is üt kö zik.

Sér ti a jog biz ton ság el vét, hogy a hi tel in té ze tek és
a pénz ügyi vál lal ko zá sok kü lön adó já ról  szóló 2004. évi
CII. tör vény ren del ke zé se i vel el len tét ben, egy adott in téz -
mény cso port ra – bár más ve tí té si alap pal – de fenn ma rad
a kü lön adó fi ze té si kö te le zett ség.

2. Az Al kot mány bí ró ság az egyen lõ ség kö ve tel mé nyé -
re vo nat ko zó an azt mond ta ki, hogy „egyen lõt egyen lõ -
ként, egyen lõt lent egyen lõt len ként kell a jog nak ke zel nie.
Az egyen lõ ség nek azo nos sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül,
a tény ál lás lé nye ges ele mé re néz ve kell fenn áll nia, eb bõl
fej lõ dött ki a „ho mo gén cso port” for mu lá ja.”

Az egy sé ges ho mo gén cso port ka te gó ri á ja sze rint két fé -
le elv sze rint le het ne az ál ta lá nos köz te her vi se lést meg ha -
la dó an adó zás ra kö te le zet tek kö rét meg ha tá roz ni. Le het
bi zo nyos jö ve del me zõ sé gi szin tet meg ha la dó an nye re sé -
ges vál lal ko zá so kat adóz tat ni, egy sé ges szek tor sem le ges
mó don, s ak kor va la mennyi ága zat leg jö ve del me zõbb vál -
la la tai va la mi lyen prog resszív jö ve de lem adó zás ala nyai.
Et tõl el té rõ meg ol dás, ha ab ból in dul ki a jog al ko tó, hogy
az ál la mi tá mo ga tá sok több let ke res le tet ge ne rál nak és ja -
vít ják a jö ve del me zõ sé get, de ez eset ben is va la mennyi
olyan vál lal ko zást be kell von ni a kü lön adó ha tá lya alá,
ahol az ál la mi tá mo ga tás em lí tett jó té kony ha tá sai meg je -
len nek.

Azért diszk ri mi nál a jog al ko tó a já ra dék be ve ze té sé vel,
mert a já ra dék fi ze té si kö te le zett ség gel ki zá ró lag a hi tel in -
té ze te ket ter he li, noha a ka mat tá mo ga tás po zi tív gaz da sá gi 

ha tá sa nem csak hi tel in té ze tek nél je lent ke zik az in gat lan -
vá sár lás fi nan szí ro zá si ol da lán, ha nem a tel jes épí tõ ipa ri
szek tor ban, nö vel ve így a szek tor köz te her vi se lé si ké pes -
sé gét.

Ez az Al kot mány nak a diszk ri mi ná ció ti lal má ra vo nat -
ko zó 70/A.  §-a ren del ke zé sé be üt kö zik.

A ki zá ró lag a hi tel in té ze te ket ter he lõ já ra dék fi ze té si
 kötelezettség elõ írása azt ered mé nye zi, hogy a gaz da sá gi
élet sze rep lõ it ter he lõ adó mér ték ki rí vó an el té rõ lesz, s ez -
zel sé rül a gaz da sá gi ver seny sza bad sá ga. Az Áhej. tv.
4.  §-a ily mó don sér ti az Al kot mány 9.  §-ának (2) be kez dé -
sét is, mely sze rint 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 szabad -
ságát.

3. Az Al kot mány 70/I.  §-ában meg fo gal ma zott a köz -
ter hek hez való hoz zá já ru lás te kin te té ben azt a kö ve tel -
ményt tá maszt ja a jog al ko tó val szem ben, hogy az adott
 fizetési 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, vagy is áll jon azok kal
arány ban. Ak kor ér de mes vizs gál ni egy adó kö te le zett ség
ará nyos köz te her vi se lés el vé vel való eset le ges üt kö zé sét,
ha a kö te le zett ség arány ta la nul nagy el vo nást ered mé nyez -
ne az adó alany nál.

Fen ti ek nek meg fele lõen, ha a ter ve zett já ra dék kö vet -
kez té ben az érin tett hi tel in té ze tek jö ve del mé nek, pro fit já -
nak je len tõs ré szét von ja el az ál lam – en nek té nyét a konk -
rét szá mok fé nyé ben az Al kot mány bí ró ság ál la pít hat ja
meg –, ak kor a tá ma dott sza bály sért he ti az ará nyos köz te -
her vi se lés el vét.

Az Áhej. tv. a pénz in té ze te ket in do ko lat la nul és meg -
ala po zat la nul bün tet ni kí ván ja a jö ve del me zõ sé gi muta -
tóik alap ján. Az Áhej. tv. 4.  §-a nem egy for ma súllyal érin -
ti a hi tel in té ze tek egyes tí pu sa it. A ta ka rék szö vet ke ze te ket 
ér zé ke nyeb ben érin ti, mert azok koc ká za ti ki tett sé ge a ki -
sebb üzem mé ret és az ala cso nyabb jö ve del me zõ ség  miatt
na gyobb.

Ál lí tot ták azt is, hogy a hi tel in té ze te ket ter he lõ kü lön -
adó és a tár sas vál lal ko zás adó kö te le zett sé ge (szo li da ri tá si
adó) az Áhej. tv. 3.  §-a sze rint együt te sen ke rül al kal ma -
zás ra, 2006 utol só négy hó nap já ban a hi tel in té ze te ket te hát 
több szö rös adó te her sújt ja. A hi tel in té ze ti szek tor adó ter -
he lé sét mél tány ta la nul to vább fo koz za, hogy a 2006. szep -
tem ber 1-jé tõl in du ló szo li da ri tá si adó mel lett még ha tály -
ban van a bank i kü lön adó ról  szóló tör vény. A költségve -
tési for rás ból szár ma zó ka mat tá mo ga tá sok után fi ze ten dõ
adó te her és a hi tel in té zet, va la mint a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ese té ben a szo li da ri tá si adó szep tem ber 1-jei ha tály ba
lép te té se, ezen in téz ke dé sek együt tes al kal ma zá sa, az ará -
nyos köz te her vi se lés sé rel mét okoz za.

4. Az in dít vá nyo zók sze rint Bel gi um ban ta lál ha tó ha -
son ló, a pénz ügyi in téz mé nye ket ter he lõ spe ci á lis ext ra -
adó, egye dül ott lé te zik egy sa já tos he lyi adó, amit a ban -
kok nak, il let ve a bank jegy ki adó au to ma tá kat üze mel te tõ
tár sa sá gok nak kell fi zet ni ük.
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1997-ben el fo gad ták a „Nye re ség adó zás ma ga tar tá si
kó de xét” (Code of Con duct for Bu si ness Ta xa ti on). Ez
utób bi do ku men tum tilt ja a bel föl di és kül föl di il le tõ sé gû
sze mé lyek kö zöt ti po zi tív vagy ne ga tív meg kü lön böz te -
tést, így az ala csony adó mér ték, kü lön fé le adó ked vez mé -
nyek, kü lön le ges adó alap meg ál la pí tá si sza bá lyok al kal -
ma zá sát. Ha a bank i já ra dék be ve ze té se he lyett a tár sa sá gi
adó egy sé ges szi go rí tá sá ra ke rül ne sor, s az diszk ri mi ná -
ció-men te sen tör tén ne, az nem sér te né a Code of Con duct
ren del ke zé se it.

Az Eu ró pai Unió ál ta lá nos for gal mi adó val kap cso la tos
6. sz. irány el ve (1977. má jus 17. 77/388/EGK irány elv
a tag ál la mok for gal mi adó ra vo nat ko zó jog sza bá lya i nak
össze han go lá sá ról) 33. cik ke nem te szi le he tõ vé for gal mi
adó tí pu sú újabb adó ne mek be ve ze té sét. Fi gye lem mel
arra, hogy a já ra dék fi ze té si kö te le zett ség a hi tel in té zet nek
nem a jö ve del mét adóz tat ja, ha nem a be folyt ka mat be vé -
telt, anél kül, hogy le he tõ vé ten né a kap cso ló dó költ sé gek
adó alap ból tör té nõ le vo ná sát, a já ra dék fi ze té si kö te le zett -
sé get for gal mi adó tí pu sú adó nak kell te kin te ni, s mint
ilyen adó nem nem egyez tet he tõ össze a 6/1977. szá mú
irány elv ren del ke zé se i vel.

5. Az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény 211.  §-a a sze mé lyi jö ve de -
lem adó tör vénynek a ka mat- és ár fo lyam nye re ség adó ra
vo nat ko zó ren del ke zé se it a ko ráb ban ki hir de tett 2007. ja -
nu ár 1-jei ha tály ba lé pés sel szem ben elõ re hoz za és 2006.
szep tem ber 1-jén lép te ti ha tály ba.

A ka mat- és ár fo lyam nye re ség-adó szep tem ber 1-jei ha -
tály ba lép te té se ko moly aka dá lyok ba üt kö zik. A ban kok
szá má ra tech ni ka i lag ke zel he tet len és meg old ha tat lan az,
hogy a ko ráb ban a bank szek tor ral egyez te tett és az adók -
ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi ze té sek rõl
 szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXIX. tör -
vény 179.  §-ában meg ha tá ro zott 2007. ja nu ár 1-jei be ve ze -
tést elõ re hoz ták.

A tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 45 nap nem ele gen dõ
a vég le ges tech ni kai ki vi te le zés re, az in for ma ti kai rend -
sze rek fej lesz té sé re, tesz te lé sé re csak át me ne ti meg ol dá -
sok szü let het nek. Az át me ne ti meg ol dá sok hi ba le he tõ sé ge
és a ké sõb bi jog vi ták es he tõ sé ge fo ko zott, nem be szél ve
ar ról, hogy az át me ne ti ál la pot fe les le ges ad mi niszt rá ci ós
több lett er het és költ sé get okoz. A ter ve zett be vé tel nagy -
sá ga és a fen tebb em lí tett szak mai ér vek alap ján a tör vény -
ben ki hir de tett ja nu ár 1-jei in du lás in do ko lat lan elõ re ho -
za ta la sér ti a jog biz ton ság el vét.

II.

1. Az Al kot mány hi vat ko zott sza bá lyai sze rint:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam. (...)
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 ber i, il let ve az

ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne ve ze -
te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le -
mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le -
té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél kül. (...)

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
 jövedelmi és va gyo ni vi szo nya i nak meg fele lõen a köz ter -
hek hez hoz zá já rul ni.”

2. Az Áhej. tv. tá ma dott ren del ke zé sei sze rint:
„4.  § (1) A hi tel in té zet az adó év ben a kü lön jog sza bály

sze rin ti ál la mi ka mat tá mo ga tás sal, ka mat ki egyen lí tés sel
köz vet le nül vagy köz ve tet ten érin tett hi tel ál lo má nya alap -
ján ka mat és ka mat jel le gû be vé tel cí mén be folyt összeg
után 5 szá za lé kos mér ték kel já ra dé kot ál la pít meg és fi zet.

(2) A hi tel in té zet az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség
meg ál la pí tá sá hoz el kü lö ní tett nyil ván tar tást ve zet.

(3) A hi tel in té zet a já ra dék elõ le get ne gyed éven te, a ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap 12-éig, az utol só ne gyed évi adó -
elõ le get az adó év utol só hó nap já nak 20. nap já ig fi ze ti meg
az adott ne gyed év ben ka mat és ka mat jel le gû be vé tel
 címén be folyt összeg után. (...)

7.  § E tör vény al kal ma zá sá ban (...)
7. el len õr zött kül föl di tár sa ság: a Tao. tv. 4.  § 11. pont -

já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;
8. köz vet le nül érin tett hi tel ál lo mány: azon köl csön ügy -

le tek összes sé ge, ame lyek te kin te té ben a hi tel in té zet a köl -
csön ügy let adó sa ré szé re a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ked vez mé nyes ügy le ti ka mat- és díj mér té ket
 érvényesíti és ezen ügy le tek te kin te té ben az ál la mi ka mat -
tá mo ga tást a hi tel in té zet köz vet len mó don – az erre vo nat -
ko zó kü lön sza bá lyok sze rint – a Ma gyar Ál lam mal el szá -
mol ja;

9. köz ve tet ten érin tett hi tel ál lo mány: azon köl csön ügy -
le tek összes sé ge, ame lyek te kin te té ben a hi tel in té zet a fi -
nan szí ro zó for rást jel zá log-hi tel in té zet tõl ön ál ló jel zá log -
jog el adá sa és egy ide jû vissza vá sár lá sa út ján biz to sít ja, és
erre te kin tet tel a köl csön ügy let adó sa ré szé re a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott ked vez mé nyes ügy le ti ka mat-
és díj mér té ket ér vé nye sí ti. (...)

8.  § (1) E tör vény – a (2)–(8) be kez dés figye lembe véte -
lével – 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2.  §-a (1) be kez dé se és (2) be kez dé sé nek
a) pont ja, to váb bá (5) be kez dé se, 4.  §-a, 7.  §-ának 1–2.,
4. és 7–8. pont ja, va la mint az 5.  §-a (2)–(3) be kez dé sé nek,
a 6.  §-a (3)–(4) be kez dé sé nek a 4.  §-a sze rin ti já ra dé kot
érin tõ ren del ke zé sei 2007. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba.”

Az Epmt. tv. érin tett ren del ke zé sei sze rint:
„223.  § (1) E tör vénynek az Szja tv.-t mó do sí tó ren del -

ke zé sei – a (6)–(9) és (11) be kez dés ben em lí tet tek ki vé te -
lé vel – 2006. szep tem ber 1-jén lép nek ha tály ba, e ren del -
ke zé se ket – a (2)–(5) és (12)–(16) be kez dés ben fog lal tak
figye lembe véte lével – a 2006. szep tem ber 1-jé tõl meg -
szer zett jö ve de lem re és ke let ke zett adó kö te le zett ség re kell 
al kal maz ni. (...)
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(2) 2006. szep tem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti az Szja tv.
12/A.  §-a és a §-a elõt ti cím, 44/B.  §-a (1) be kez dé sé ben
a „vagy az adó ha tó ság adat szol gál ta tás alap ján tör té nõ adó 
meg ál la pí tá sa cél já ból tett nyi lat ko za ta ke re té ben tett
 külön nyi lat ko zat”, va la mint a „több nyug díj-elõ ta ka ré -
kos sá gi szám la ese té ben is” szö veg rész, 44/B.  §-a (3) be -
kez dé sé nek má so dik mon da ta, 67.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja, 80.  §-ának g) pont ja. (...)

(16) 2006. szep tem ber 1-jé vel az adók ról, já ru lé kok ról
és egyéb költ ség ve té si be fi ze té sek rõl  szóló tör vények
 módosításáról  szóló 2005. évi CXIX. tör vény (...)

b) 179.  §-a (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben a
„2007. ja nu ár 1-jé vel” szö veg rész he lyé be a „2006. szep -
tem ber 1-jé vel” szö veg rész lép,

c) 179.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „de cem ber” szö veg -
rész he lyé be az „au gusz tus” szö veg rész lép,

d) 179.  §-ának (10) be kez dé sé ben az „a 2007.” szö veg -
rész he lyé be az „a 2006.” szö veg rész lép.”

III.

Az in dít vá nyok nem meg ala po zot tak.

1. a) Az Al kot mány bí ró ság egy ko rai dön té se, a
32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat ér tel mé ben, amely re az
 indítványozók hi vat koz nak, mind az egye di jog vi szo nyok, 
te hát egy-egy konk rét szer zõ dés tar tal má nak meg vál toz ta -
tá sa, mind pe dig a jog vi szo nyok tár sa dal mi mé re tû, te hát
jog sza bály út ján tör té nõ meg vál toz ta tá sa csak al kot má -
nyos ke re tek kö zött tör tén het meg. A vál toz ta tás al kot má -
nyos ga ran ci á ja pe dig az egye di jog vi szo nyok te kin te té -
ben a bí rói, a jog vi szo nyok tár sa dal mi mé re tû megvál -
toztatása kö ré ben pe dig az al kot mány bí ró sá gi kont roll
[ABH 1991, 146, 154.].

Az Áhej. tv. azon ban nem mó do sít sem szer zõ dé se ket,
sem tá mo ga tá sok ról  szóló jog sza bá lyo kat. A já ra dék bi zo -
nyos hi tel ál lo mány alap ján ka mat, il let ve ka mat jel le gû
be vé tel cí mén be folyt összeg hez kap cso ló dik, sem mi lyen
szer zõ dés tar tal mát nem mó do sít ja.

Jól le het a jog al ko tó a már meg kö tött szer zõ dés ál lo mány 
alap ján a meg ha tá ro zott cí men be folyt be vé telt il le tõ en
 valóban mó do sít ja a hi tel in té ze tek adó jo gi po zí ci ó ját, az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl azon ban nem kö vet ke zik 
olyan ti la lom, amely ezt ki zár ná. Új adótör vény vagy
a meg lé võk sza bá lya i nak ter he seb bé té te le ál ta lá ban szük -
ség kép pen mó do sít ja az adó ala nyok adó jo gi po zí ci ó ját,
ese ten ként adó ter hét is. Az adó ter he lés sú lyo sí tá sá nak
 általános ti lal ma össze egyez tet he tet len len ne az Al kot -
mány 70/I.  §-ában meg fo gal ma zott alap ve tõ kö te le zett -
ség gel.

Más kér dés, hogy az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta
 kivételes eset ben vé del met nyújt az adó ala nyok adó jo gi
po zí ci ó já nak sú lyo sí tá sa el len. Az Al kot mány bí ró ság gya -
kor la ta ér tel mé ben a már meg szer zett, ha tá ro zott idõ re
 szóló adó ked vez mé nyek nek a ha tár idõ le já ra tát meg elõ zõ

csök ken té se, il let ve meg vo ná sa – a jog al ko tói ígé ret hez
jo go san fû zõ dõ vá ra ko zás ból, a tar tós adó jog vi szony ban
ily mó don ér te lem sze rû en ben ne rej lõ bi zal mi elem bõl
 következõen – az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt 
jog ál la mi ság, és az eb bõl adó dó jog biz ton ság kö ve tel mé -
nye alap ján ál ta lá ban alkot mány elle nes; a ha tá ro zott idõ re
 szóló – egy szer már meg szer zett – adó ked vez mé nyek ál ta -
lá ban nem von ha tók meg [16/1996. (V. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 1996, 61, 69–70.]. Ez a gya kor lat csu pán az adó ked -
vez mé nyek szûk kö ré re ér vé nye sül: az olyan tí pu sú ked -
vez mé nyek re, ame lye ket az ál lam a ked vez ményt nyúj tó
jog sza bály ból meg is mer he tõ en ab ból a cél ból ál la pít meg
ki fe je zet ten, hogy a gaz da sá gi élet sze rep lõi szá má ra
hosszú táv ra, ele ve elõ re meg ha tá ro zott idõ tar tam ra  szóló
ga ran ci á kat nyújt son (össze fog la ló an: 28/B/2001. AB ha -
tá ro zat, ABH 2002, 1209.). A je len eset ben nem állapít -
ható meg, hogy az ál lam az Áhej. tv. meg al ko tá sá val va la -
mely jog al ko tói ígé re tet mó do sí tott vol na, vagy az érin tet -
tek jo gos vá ra ko zá sát sér tet te vol na.

Be vé tel (s nem a jö ve de lem) adóz ta tá sát, amely re az
Áhej. tv. irá nyul, az Al kot mány 70/I.  §-a nem tilt ja. Va la -
mely be vé tel adóz ta tá sá nak egyes al kot má nyos sá gi kér dé -
se it az Al kot mány bí ró ság a 963/B/1993. AB ha tá ro za tá -
ban (ABH 1996, 437, 440.) vizs gál ta, a he lyi adók ról  szóló 
1990. évi C. tör vény (a továb biak ban: Hatv.) 39.  § (1) be -
kez dé se alap ján, amely az ál lan dó jel leg gel vég zett ipar -
ûzé si te vé keny ség ese tén a vál lal ko zó net tó ár be vé te lét
 határozza meg adó alap nak. Az el bí rá lás kor ha tá lyos ren -
del ke zés sze rint az adó alap ja az ér té ke sí tett ter mék, il le tõ -
leg vég zett szol gál ta tás net tó ár be vé te le, csök kent ve az
 eladott áruk be szer zé si ér té ké vel és az al vál lal ko zói tel je -
sí té sek ér té ké vel. A net tó ár be vé tel fo gal mát a Hatv.
52.  §-a ha tá roz ta meg. A Hatv. más, az adó ala pot kor ri gá ló 
té nye zõ ket nem tar tal ma zott. Az ak kor ha tá lyos sza bá -
lyok, az el bí rált in dít vány sze rint, csak a vál lal ko zók egy
ré sze szá má ra tett ék le he tõ vé az adó alap csök ken té sét, a
vál lal ko zá si te vé keny ség jel le gé tõl füg gõ en; má sok nál,
ahol a két ne ve sí tett költ ség nem me rül fel, nem. E ha tá ro -
za tá ban az Al kot mány bí ró ság úgy fog lalt ál lást, hogy
a  vitatott ren del ke zés alkot mány elle nessége az Al kot mány 
70/I.  §-a alap ján nem ál la pít ha tó meg.

Az Al kot mány bí ró ság egyik dön té se ér tel mé ben a jogi
sza bá lyo zás meg vál to zá sa – az adott eset ben az adó ala -
nyok ka mat jö ve del me i nek és azok adó ter he i nek a ko ráb -
ban ha tály ban volt sza bá lyo zás tól el té rõ dif fe ren ci á lá sa –
ön ma gá ban nem al kot má nyos sá gi kér dés, a jogi sza bá lyo -
zás vál to zat lan sá gá hoz az Al kot mány nem biz to sít jo got
[59/1995. (X. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 295, 298.].

Ugyan ak kor alkot mány elle nességhez ve zet, ha adott
sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül va la mely cso port ra – al kot -
má nyos in dok nél kül – el té rõ sza bá lyo zás vo nat ko zik
[21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 78.].

Új adótör vény vagy va la mely adótör vény mó do sí tá sa
okoz hat hát rányt az adó ala nyok szá má ra, en nek az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl ere dõ al kot má nyos kor lát ja
a vissza ha tó ha tály ti lal ma és a meg szer zett, ha tá ro zott
idõ re  szóló adó ked vez mé nyek nek vé del me.
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Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban fog lal ko -
zott a jog biz ton ság gal, s a jog biz ton ság ra fi gye lem mel
a vissza me nõ le ges ha tá lyú jogi sza bá lyo zás ti lal má val.
A jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény 12.  § (2) be -
kez dé se sze rint a jog sza bály a ki hir de té sét meg elõ zõ idõ re
nem ál la pít hat meg kö te le zett sé get, és nem nyil vá nít hat
va la mely ma ga tar tást jog el le nes sé. Kö vet ke ze tes az al kot -
mány bí ró sá gi gya kor lat a te kin tet ben, hogy va la mely jog -
sza bály nem csu pán ak kor mi nõ sül het az em lí tett ti la lom -
ba üt kö zõ nek, ha a jog sza bályt a jog al ko tó vissza me nõ le -
ge sen lép tet te ha tály ba, ha nem ak kor is, ha a ha tály ba lép -
te tés nem vissza me nõ le ge sen tör tént ugyan, de a jog sza -
bály ren del ke zé se it – erre irá nyu ló ki fe je zett ren del ke zés
sze rint – a jog sza bály ha tály ba lé pé se elõtt lét re jött jog vi -
szo nyok ra is al kal maz ni kell. [57/1994. (XI. 17.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1994, 316, 324.] Az Áhej. tv. a 8.  § (1) be kez -
dé se ér tel mé ben – a 8.  § (2)–(8) be kez dé se figye lembe -
véte lével – 2006. szep tem ber 1-jén lé pett ha tály ba. A
(2) be kez dés ki mond ja, hogy a tör vény 4.  §-a, 7.  §-ának
1–2., 4. és 7–8. pont ja, va la mint az 5.  §-a (2)–(3) be kez dé -
sé nek, a 6.  §-a (3)–(4) be kez dé sé nek a 4.  §-a sze rin ti já ra -
dé kot érin tõ ren del ke zé sei 2007. ja nu ár 1-jén lép nek ha -
tály ba.

Az Áhej. tv. tá ma dott sza bá lyai a tör vény hatályba -
lépését meg elõ zõ idõ re nem ál la pí ta nak meg kö te le zett sé -
get, és nem nyil vá ní ta nak va la mely ma ga tar tást jog el le -
nes sé, nem el len té te sek a vissza ha tó ha tály ti lal má nak
 elvével.

b) Az in dít vá nyo zók az új on nan be ve ze tett fi ze té si kö -
te le zett ség rõl  szóló nor ma vi lá gos sá gát is vi tat ják.

Az Al kot mány bí ró ság már a 9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro -
za tá ban meg ál la pí tot ta: A jog ál lam nél kü löz he tet len ele -
me a jog biz ton ság. A jog biz ton ság az ál lam – s el sõ sor ban
a jog al ko tó – kö te les sé gé vé te szi an nak biz to sí tá sát, hogy
a jog egé sze, egyes rész te rü le tei és az egyes jog sza bá lyok
is vi lá go sak, egy ér tel mû ek, mû kö dé sü ket te kint ve ki szá -
mít ha tó ak és elõ re lát ha tó ak le gye nek a nor ma cím zett jei
szá má ra. (ABH 1992, 59, 65.)

A 26/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány -
bí ró ság elvi él lel mu ta tott rá arra, hogy a vi lá gos, ért he tõ és 
meg fele lõen ér tel mez he tõ nor ma tar ta lom a nor ma szö veg -
gel szem ben al kot má nyos kö ve tel mény. A jog biz ton ság
– amely az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog -
ál la mi ság fon tos ele me – meg kö ve te li, hogy a jog sza bály
szö ve ge ér tel mes és vi lá gos, a jog al kal ma zás so rán fel is -
mer he tõ nor ma tar tal mat hor doz zon (ABH 1992, 135,
142.).

Az 1160/B/1992. AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró -
ság to vább pon to sí tot ta a nor ma tar ta lom mal szem ben
fenn ál ló al kot má nyos kö ve tel mé nye ket: „A jog sza bá lyok
rög zí tett nyel vi for má ban je len nek meg. A nyel vi meg fo -
gal ma zás fo gal mai, ki fe je zé sei min dig ál ta lá no sak. Így
adott eset ben min dig kér dé ses le het, hogy a konk rét tör té -
ne ti tény ál lás a jogi nor má ban sze rep lõ fo ga lom kö ré be
tar to zik-e. (...) Ha egy jog sza bály tény ál lá sa túl rész le te zõ, 
túl szûk, túl sá go san ese ti, az meg kö ti a jog al kal ma zót és

meg aka dá lyoz za, meg ne he zí ti, hogy a jog sza bály az élet -
vi szo nyok sza bá lyo zá sá ban be tölt se sze re pét. Ha pe dig
egy jog sza bály tör vényi tény ál lá sa túl el vont, túl ál ta lá nos, 
ak kor a jog sza bály ren del ke zé se a jog al kal ma zó be lá tá sa
sze rint ki ter jeszt he tõ vagy le szû kít he tõ. Az ilyen sza bály
le he tõ sé get ad a szub jek tív jo gal kal ma zói dön tés re, a kü -
lön bö zõ jog al kal ma zók el té rõ gya kor la tá ra, a jog egy ség
hi á nyá ra. Ez csor bít ja a jog biz ton sá got.” (ABH 1993, 607, 
608.).

Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint
alkot mány elle nessé csak az a sza bály nyil vá nít ha tó, amely 
ér tel mez he tet len vol tá nál fog va te remt jog bi zony ta lan sá -
got, mert ha tá sát te kint ve nem ki szá mít ha tó és cím zett jei
szá má ra elõ re nem lát ha tó. Csak a jog al kal ma zás szá má ra
ele ve ér tel mez he tet len jog sza bály sér ti a jog biz ton sá got
[vö.: 36/1997. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 222,
232.; 42/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 299,
301.].

Ön ma gá ban nem sér ti a jog biz ton sá got az, ha a jog sza -
bály a jog al kal ma zás so rán ér tel me zés re szo rul és ese ten -
ként az ér tel me zés prob lé ma meg ol dó, al ko tó jel le ge ke rül
elõ tér be. Tár sa dal mi-gaz da sá gi vi szo nyok vál to zá sa új
jog sza bály al ko tá sát te he ti szük sé ges sé, új jog sza bály nál
az ér tel me zé si mû ve let más ko ráb bi jog sza bály ér tel me zé -
sek re ke vés bé tá masz kod hat, ru tin ná vá lá sá hoz meg fe le lõ
idõ kell [31/2003. (VI. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 352,
365.].

An nak el dön té se, hogy az Áhej. tv. al kal ma zá sá ban mi
mi nõ sül „az adó év ben a kü lön jog sza bály sze rin ti ál la mi
ka mat tá mo ga tás sal, ka mat ki egyen lí tés sel köz vet le nül
vagy köz ve tet ten érin tett hi tel ál lo mány alap ján ka mat és
ka mat jel le gû be vé tel cí mén be folyt” összeg nek, az Áhej.
tv.-re és a kü lön jog sza bá lyok ra vo nat ko zó jog al kal ma zá si 
kér dés. Az Áhej. tv. 4.  §-ának szó ban lévõ mon dat ré sze
nem ele ve ér tel mez he tet len. Az Áhej. tv. 4.  §-ában meg ha -
tá ro zott kö te le zett ség ha tá lyá nak meg ál la pí tá sát se gí ti a
tör vény 7.  §-ának 8. és 9. pont ja, me lyek a „köz vet le nül
érin tett hi tel ál lo mány”, il let ve a „köz ve tet ten érin tett hi tel -
ál lo mány” meg ha tá ro zá sát tar tal maz zák. Ezek az ér tel me -
zõ ren del ke zé sek tám pon tot nyúj ta nak an nak el dön té sé hez 
is, hogy kü lön vég re haj tá si ren de let fog ja-e meg ha tá roz ni,
mely hi tel konst ruk ci ók ra ter jed ki a já ra dék fi ze té si kö te le -
zett ség, vagy azok ra a jog sza bá lyok ra utal a tör vény, ame -
lyek az egyes tá mo ga tá sos hi tel konst ruk ci ók kal kap cso lat -
ban tar tal maz nak ren del ke zé se ket.

2. A ki zá ró lag a hi tel in té ze te ket ter he lõ já ra dék fi ze té si
kö te le zett ség elõ írása nem el len té tes az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé vel és nem sér ti az Al kot mány
9.  §-ának (2) be kez dé sét sem.

Az Al kot mány bí ró ság szá mos ko ráb bi ha tá ro za tá ban
fog lal ko zott az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti
hát rá nyos meg kü lön böz te tés al kot má nyos sá gi kér dé se i -
vel. Már a 9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro za tá ban ki fej tet te,
hogy „a diszk ri mi ná ció ti lal ma nem je len ti azt, hogy min -
den, még a vég sõ so ron na gyobb tár sa dal mi egyen lõ sé get
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cél zó meg kü lön böz te tés is ti los. A meg kü lön böz te tés ti lal -
ma arra vo nat ko zik, hogy a jog nak min den kit egyen lõ ként
(egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként) kell ke zel nie, azaz az
em ber i mél tó ság alap jo gán nem es het csor ba, azo nos tisz -
te let tel és kö rül te kin tés sel, az egyé ni szem pon tok azo nos
mér té kû figye lembe véte lével kell a jo go sult sá gok és a
ked vez mé nyek el osz tá sá nak szem pont ja it meg ha tá roz ni.”
(ABH 1990, 46, 48.).

Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban rá mu ta tott 
arra, hogy „a diszk ri mi ná ció vizs gá la tá nál köz pon ti elem
an nak meg ha tá ro zá sa, hogy ki ket kell egy cso port ba tar to -
zók nak te kin te ni. (...) A diszk ri mi ná ció al kot má nyos ti lal -
ma csak a sza bá lyo zás szem pont já ból egy cso port ba tar to -
zók ra vo nat ko zik. A diszk ri mi ná ció vizs gá la tá nak en nek
meg fele lõen csak az egy cso port ba tar to zók kö zöt ti
 különbségtétel vizs gá la ta a tár gya.” (1009/B/1991. AB ha -
tá ro zat, ABH 1992, 479, 479–480.] A diszk ri mi ná ció vizs -
gá la tá nál te hát köz pon ti elem an nak meg ál la pí tá sa, hogy
a sza bá lyo zá si kon cep ció szem pont já ból ki ket kell egy
cso port ba tar to zó nak te kin te ni [49/1991. (IX. 27.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1991, 246, 249.].

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint nem
mi nõ sül meg en ged he tet len meg kü lön böz te tés nek, ha a
jogi sza bá lyo zás egy más tól el té rõ jog ala nyi kör re vo nat -
ko zó an ál la pít meg el té rõ ren del ke zé se ket, alkot mány elle -
nes meg kü lön böz te tés csak össze ha son lít ha tó jo go sul tak
és kö te le zet tek kö zött vet he tõ fel [21/1990. (X. 4.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1990, 73, 79.; 881/B/1991. AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 474, 477.; 4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 
1993, 48, 65.].

Az Áhej. tv. 4.  §-a a hi tel in té ze tek re, ezen be lül a hi tel -
in té ze tek bi zo nyos ka mat és ka mat jel le gû be vé te lé re vo -
nat ko zik.

Az Áhej. tv. al kal ma zá sá ban a 7.  § 4. pont ja sze rint
 hitelintézet: a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó hi tel in té zet.

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 
1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.) ren del ke -
zé sei ér tel mé ben hi tel és pénz köl csön nyúj tá sát üz let sze -
rû en, pénz ügyi szol gál ta tás ként pénz ügyi in téz mény, a hi -
tel in té zet, il let ve a pénz ügyi vál lal ko zás vé gez het, ha
a tör vény el té rõ en nem ren del ke zik.

Az in dít vá nyo zók azt ál la pít ják meg, hogy a já ra dék fi -
ze té si kö te le zett ség azon a fel té te le zé sen ala pul, hogy az
ál la mi ka mat tá mo ga tás a ban kok nye re sé ges sé gét alap ve -
tõ en és meg ha tá ro zó mér ték ben ja vít ja.

A hi tel in té ze tek a hi tel és pénz köl csön nyúj tá sá val üz -
let sze rû en fog lal ko zó más szer ve ze tek kel ha son lít ha tók
össze a vizs gált kör ben, az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez -
dé se szem pont já ból, s nem pe dig az olyan vál lal ko zá sok -
kal, ame lyek szin tén va la mi lyen ál la mi tá mo ga tás, ál la mi
for rás ból tör té nõ meg ren de lés kö vet kez té ben tesz nek szert 
nye re ség re, mint pél dá ul az in dít vány ban fel hí vott a la kás -
épí tõ (ter ve zõ és ki vi te le zõ, be ru há zó) vál la la tok, vagy az
ag rár tá mo ga tá sok ból tör té nõ me zõ gaz da sá gi gép be szer -
zés sel érin tet tek.

Az Áhej. tv. sze rin ti sza bá lyo zá si kon cep ció szem pont -
já ból egy cso port ba tar to zó nak a hi tel in té ze te ket és pénz -
ügyi vál lal ko zá so kat le het te kin te ni; más, az in dít vány ban
hi vat ko zott vál lal ko zá so kat, akik nél a ka mat tá mo ga tás
po zi tív gaz da sá gi ha tá sa szin tén je lent ke zik az in gat lan vá -
sár lás fi nan szí ro zá si ol da lán, nem. A hi tel in té ze tek re és
a pénz ügyi vál lal ko zá sok ra vo nat ko zó sza bá lyo zás szá -
mos kér dés ben el té rõ mind ala pí tá su kat, mind mû kö dé sü -
ket il le tõ en (lásd kü lö nö sen: Hpt. 5–6.  §, 9.  §).

Jól le het a pénz ügyi vál lal ko zás ra a Áhej. tv. ha tá lya
nem ter jed ki, ön ma gá ban ez a kö rül mény nem te kint he tõ
diszk ri mi na tív nak, en nek el len ke zõ jét egyéb ként ma guk
az in dít vá nyo zók sem ál lí tot ták.

A Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1999. évi CXXV. tör vény 91.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont já ban, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és
2002. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör -
vény 109.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont já ban fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján ki adott, a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok -
ról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let 24.  § (1) be kez -
dé se ér tel mé ben a ren de let ben meg ha tá ro zott köl csö nök
nyúj tá sát, fo lyó sí tá sát a tör lesz tés és a tá mo ga tá sok meg ál -
la pí tá sát, va la mint ezek nek a köz pon ti költ ség ve tés sel
való el szá mo lá sát – az épí tõ re (épít te tõ re), il le tõ leg az
 értékesítõre te kin tet nél kül – a hi tel in té ze tek vég zik.

A me zõ gaz da sá gi ter me lõk ki bon ta ko zá si hi tel konst -
ruk ci ó já ról és a gaz da hi tel prog ram ról  szóló 30/2000.
(III. 10.) Korm. ren de let ér tel mé ben a ren de let ben fog lalt
hi tel konst ruk ci ók fi nan szí ro zá sát hi tel in té ze tek vég zik.

E sza bá lyok ki zár ják, hogy pénz ügyi vál lal ko zá sok az
in dít vány ban em lí tett in gat lan vá sár lás fi nan szí ro zá si ol da -
lán a hi tel in té ze tek kel azo nos mó don je len je nek meg vagy
me zõ gaz da sá gi gép be szer zés sel kap cso lat ban a hi tel in té -
ze tek kel azo nos fel ada to kat lás sa nak el az em lí tett tá mo -
ga tá sok, hi te lek vo nat ko zá sá ban.

Mind ezek re fi gye lem mel nem ál la pít ha tó meg, hogy
a vizs gált sza bá lyok az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sét
sér te nék.

3. Az Al kot mány 70/I.  §-a, az Al kot mány bí ró ság gya -
kor la ta ér tel mé ben, nem zár ja ki azt, hogy a jö ve de lem -
adók mel lett az ál lam más tí pu sú fi ze té si kö te le zett sé get
(pl. for gal mi vagy va gyon adók, il le ték, vám, já ru lék, hoz -
zá já ru lás, bír ság, díj stb.) is elõ ír jon. A köz ter hek hez való
hoz zá já ru lás mód ját és mér té két az adók ról, az il le té kek -
rõl, a vá mok ról stb.  szóló tör vények ál la pít ják meg
[61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280, 281.].

Az Al kot mány 70/I.  §-ából 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 akár vesz te sé ges nek te kin ten dõ vál lal ko zá sok nak
elõ ír ni nem le het (122/B/1996. AB ha tá ro zat, ABH 2002,
737, 746.).

Az ál lam sza bad sá ga igen nagy ab ban a kér dés ben,
hogy az adó fi ze tés ki in du ló pont ja ként mely gaz da sá gi for -
rást vá laszt ja ki, és en nek alap ján mit vá laszt ki adó tárgy -
nak (620/B/1992. ABH 1994, 539, 541.).
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A jog al ko tó sza bad sá ga nagy ab ban is, hogy az adó -
rend szert mi ként ala kít ja ki: ez az Al kot mány ke re tei
 között a tör vényhozás és a kor mány za ti gaz da ság po li ti ka
mér le ge lé si kö ré be tar to zik – ál la pí tot ta meg az Al kot -
mány bí ró ság 54/1993. (X. 13.) AB ha tá ro za ta. (ABH
1993, 340, 342.) Az adó kö te le zett ség meg ál la pí tá sa, új
adó nem be ve ze té se, az adó mér té ké nek vál toz ta tá sa ese té -
ben szer zett jo gok ra hi vat koz ni – az adó gaz da ság po li ti kai
esz köz-sze re pé re te kin tet tel – ál ta lá ban nem le het
[16/1996. (V. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 61, 67.]. Az
Al kot mány bí ró ság nem vizs gál ja jog sza bá lyok cél sze rû -
sé gé nek, ha té kony sá gá nak a kér dé se it (772/B/1990/5.
AB ha tá ro zat, ABH 1991, 519, 522.).

Mi ként azt az Al kot mány bí ró ság a je len ha tá ro zat
III. 1. a) pont já ban ko ráb bi gya kor la tá ra utal va ki fej tet te,
ön ma gá ban a be vé tel adóz ta tá sát az Al kot mány 70/I.  §-a
nem tilt ja.

Az in dít vá nyo zók nak az zal a fel ve té sé vel kap cso lat ban, 
hogy az ará nyos köz te her vi se lés el vét sér ti, ha a kö te le -
zett ség arány ta la nul nagy el vo nást ered mé nyez az adó -
alany nál, il let ve a já ra dék kö vet kez té ben az érin tett hi tel -
in té ze tek jö ve del mé nek, pro fit já nak je len tõs ré szét von ja
el az ál lam, az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ ket ál la pít ja
meg.

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la tá nak meg fele -
lõen az adó, il le ték mér té két, összeg sze rû sé gét nem vizs -
gál ja, az csak ak kor vet fel al kot má nyos sá gi kér dést, ha
– mint arra az 1531/B/1991. AB ha tá ro zat is utal (ABH
1993, 707, 711.) – olyan túl zott mér té kû (kon fis ka tó ri us
jel le gû), hogy már nem is a célt va ló sít ja meg, ha nem az
adó alany el le he tet le nü lé sét idé zi elõ. Az 1531/B/1991. AB 
ha tá ro zat tal el dön tött ügy ben, egy he lyi adót meg ál la pí tó
ön kor mány za ti ren de le tet azért tar tott az in dít vá nyo zó
a 70/I.  § ará nyos sá gi sza bá lyát sér tõ nek, mert in gat la ná ra
egy össze gû éves adót úgy ál la pí tot tak meg, hogy an nak
össze ge az adó alap ját ké pe zõ in gat lan ér té ké hez ké pest
túl zott volt.

Az 1558/B/1991. AB ha tá ro zat ér tel mé ben alkot mány -
elle nessé ab ban az eset ben vál hat az adó mér té ke, ha az
diszk ri mi na tí ve nyer meg ha tá ro zást, vagy pe dig olyan
nagy sá got ér el, hogy a nyil ván va ló an el túl zott mér ték már 
mi nõ sé gi ka te gó ri á vá, arány ta lan ná és in do ko lat lan ná
 válik (ABH 1992, 506, 507.).

Az Al kot mány bí ró ság úgy lát ja, hogy a je len eset ben az
adó 5 szá za lé kos mér té ke nem ered mé nyez az Al kot mány
70/I.  §-át sér tõ, arány ta la nul nagy el vo nást az adó ala nyok -
nál, ezért az adó mér té két il le tõ en sem ál la pít ha tó meg
a vi ta tott ren del ke zés alkot mány elle nessége az Al kot mány 
70/I.  §-a alap ján.

4. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az Al kot mány
32/A.  § (1)–(2) be kez dé se és az Abtv. 1.  § a)–h) pont ja i nak 
fel so ro lá sa ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság nem
vizs gál ja, hogy az Áhej. tv. az in dít vány ban fel hí vott
„Nye re ség adó zás ma ga tar tá si kó dex” vagy a 77/388/EGK
irány elv sza bá lya it sér ti-e.

5. Az a kö rül mény, hogy Epmt. tv. tá ma dott ren del ke -
zé sei elõbb re hoz ták a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény
ere de ti leg ké sõbb re ter ve zett mó do sí tá sát, ön ma gá ban
nem sér ti a jog biz ton ság el vét.

A ka mat- és ár fo lyam nye re ség-adó szep tem ber 1-jei
hatályba lépésével kap cso lat ban csak az vizs gál ha tó az Al -
kot mány bí ró ság ál tal, hogy a ha tály ba lépõ ren del ke zé sek
a jog al kal ma zók ál tal vég re hajt ha tat la nok-e.

A 7/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró -
ság ki fej tet te, hogy a jog sza bály al kal ma zá sá ra való fel ké -
szü lés hez szük sé ges „kel lõ idõ” meg ál la pí tá sa és biz to sí -
tá sa a jog al ko tó fe le lõs ség gel ter helt mér le ge lé sé nek és
dön té sé nek függ vé nye. Az alkot mány elle nesség csak
a jog sza bály al kal ma zá sá ra való fel ké szü lést szol gá ló idõ -
tar tam ki rí vó, a jog biz ton sá got sú lyo san ve szé lyez te tõ
vagy sér tõ el ma ra dá sa, il le tõ leg hi á nya  miatt ál la pít ha tó
meg. (ABH 1992, 45, 47.)

Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta so rán a fel ké -
szü lé si idõ hi á nya  miatt ak kor ál la pí tot ta meg va la mely
jog sza bály alkot mány elle nességét, ha az szer zett jo got
kor lá to zott, a ko ráb bi hoz ké pest úgy ál la pí tott meg hát rá -
nyo sabb ren del ke zést, il le tõ leg oly mó don há rí tott fo ko -
zott koc ká za tot a cím zet tek re, hogy a meg is me rés és a fel -
ké szü lés le he tõ sé gé nek hi á nya sé rel met oko zott az érin tet -
tek szá má ra, aka dá lyoz ta a jog al kal ma zót a jog sza bály
 alkalmazásában. [7/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 45, 47.; 25/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 
131, 132.; 43/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
188, 196.; 44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
203, 207.]

Az Áhej. tv. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 10.  §-a sze rin ti
fi ze té si kö te le zett sé get tar tal maz. Az Áht. 10.  § (4) be kez -
dé se sze rint fi ze té si kö te le zett sé gek re, fi ze tés re kö te le zet -
tek kö ré re, a fi ze té si kö te le zett ség mér té ké re vo nat ko zó
tör vények ki hir de té se és ha tály ba lé pé se kö zött leg alább
negy ven öt nap nak kell el tel nie, ki vé ve, ha a tör vény a fi ze -
té si kö te le zett sé get mér sék li és a fi ze té si kö te le zett sé gek,
va la mint a fi ze tés re kö te le zet tek kö rét nem bõ ví ti.

Az Epmt. tv.-t a Ma gyar Köz löny 2006. évi 86. szá ma
hir det te ki jú li us 17-én. Az Epmt. tv. 222.  §-a sze rint ez
a tör vény – a 223–257.  §-ok ban fog lal tak figye lembe véte -
lével – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. A 223.  § (1) be kez -
dé se sze rint e tör vénynek az Szja tv.-t mó do sí tó ren del ke -
zé sei – a (6)–(9) és (11) be kez dés ben em lí tet tek ki vé te lé -
vel – 2006. szep tem ber 1-jén lép nek ha tály ba, e ren del ke -
zé se ket – a (2)–(5) és (12)–(16) be kez dés ben fog lal tak
figye lembe véte lével – a 2006. szep tem ber 1-jé tõl meg -
szer zett jö ve de lem re és ke let ke zett adó kö te le zett ség re kell 
al kal maz ni. Az Epmt. tv. mint fi ze té si kö te le zett ség mér té -
ké re vo nat ko zó tör vény ki hir de té se és ha tály ba lé pé se kö -
zött a tör vény ben elõ ír tak nak meg fe le lõ idõ tar tam telt el.

A je len eset ben a ki fej tet tek alap ján nem ál la pít ha tó
meg, hogy az in dít vány ban tá ma dott jog sza bá lyok vég re -
hajt ha tat la nok len né nek vagy a konk rét eset ben biz to sí tott
fel ké szü lé si idõ tar ta ma a jog al kal ma zást aka dá lyoz ná.
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Ezért az Al kot mány bí ró ság az Epmt. tv. egyes ha tály ba
lép te tõ ren del ke zé se it tá ma dó in dít ványt is el uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Köz löny ben való köz -
zé té telt a köz ér dek lõ dés re te kin tet tel ren del te el.

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

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 725/B/2006.

Az Alkotmánybíróság
67/2006. (XI. 29.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

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

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Bu da pest
 Fõváros XIII. Ke rü le ti Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le -
te a XIII. ke rü le ti ön kor mány zat tu laj do ná ban levõ pi a cok
mû kö dé sé rõl  szóló 34/1995. (VII. 7.) ön kor mány za ti ren -
de le té nek 3.  § (2) be kez dé se és (4) be kez dé sé nek utol só
mon da ta, va la mint 1. és 2. szá mú mel lék le tei alkot mány -
elle nesek, ezért azo kat a ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val 
meg sem mi sí ti.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az in dít vá nyo zó Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti
Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a XIII. ke rü le ti
ön kor mány zat tu laj do ná ban levõ pi a cok mû kö dé sé rõl
 szóló 34/1995. (VII. 7.) ön kor mány zati ren de le te mó do sí -
tá sá ról  szóló 30/2005. (XII. 19.) ön kor mány za ti ren de le te
(a továb biak ban: Ör.m.) 1. és 2. szá mú mel lék le te i nek
 alkotmányossági vizs gá la tát és meg sem mi sí té sét kér te az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  §-a, 21.  § (2) be kez dé se és
37.  §-a alap ján. Az in dít vá nyo zó sze rint az Ör.m. 1. és
2. szá mú mel lék le tei, ame lyek a Le hel Csar nok ban fi ze -
ten dõ hely pénz (a na pi je gyes asz ta lok díj té te le i nek), va la -
mint a tar tós hely hasz ná lat és át me ne ti hasz no sí tás ese tén
irány adó bér le ti dí jak mér té két ha tá roz zák meg, el len té te -
sek az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel, 9.  §-ával, 44/A.  §
(2) be kez dé sé vel és a 70/A.  § (1) be kez dé sé be fog lalt
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé vel. Az in dít vá nyo zó
 külön hi vat ko zik a 21/2003. (IV. 18.) AB ha tá ro zat ra
(a továb biak ban: Abh.), ame lyet – ál lás pont ja sze rint –
ana lo gi ku san le het ne al kal maz ni a je len ügy ben.

Te kin tet tel arra, hogy az in dít vá nyo zó az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé sé vel, 9.  §-ával és 44/A.  § (2) be kez dé sé -
vel össze füg gés ben nem je löl te meg az alkot mány elle -
nesség in do kát, az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
22.  § (2) be kez dé sé re és az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes
ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és
egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro -
za tá nak 26.  § (1) be kez dé sé re (ABH 2003, 2065.) – in dít -
vány-ki egé szí tés re hív ta fel az in dít vá nyo zót.

A hi ány pót lá si fel hí vás nak ele get téve az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé sé vel össze füg gés ben – utal va a 28/2005.
(VII. 14.) AB ha tá ro zat ban ki fej tet tek re – elõ ad ta, hogy
a jog al ko tó nem tar tot ta be a jog sza bály al kal ma zá sá ra
való fel ké szü lés hez kap cso ló dó „kel lõ idõ” kö ve tel mé -
nyét, va la mint nem vet te figye lembe a szer zõ dé ses jog vi -
szony ban álló fe lek mel lé ren delt sé gi hely ze tét, így a sza -
bá lyo zás sér ti a jog biz ton ság el vét.

Az Al kot mány 9.  §-ának sé rel mét az in dít vá nyo zó ab -
ban lát ta, hogy „a sza bá lyo zás az egyes vál lal ko zá sok kö -
zött ön ké nye sen tesz kü lönb sé get, mi köz ben azok ugyan -
azon he lyen és idõ ben, ugyan azon fo gyasz tó kat meg cé loz -
va fej tik ki te vé keny sé gü ket”.

Vé gül, az in dít vá nyo zó sze rint az Ör.m. tá ma dott ren -
del ke zé sei azért el len té te sek az Al kot mány 44/A.  § (2) be -
kez dé sé vel, mert a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la -
mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról
 szóló 1993. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Ltv.)
36.  § (2) be kez dé sé be fog lalt til tó sza bály el le né re a kép -
viselõ-testület ren de let ben ál la pít ja meg a Le hel Csar nok
he lyi sé gei bér le ti dí já nak mér té két. Ezen túl me nõ en azért
is sé rül az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé se, mi vel a tá ma -
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dott sza bá lyok el len té te sek az egyen lõ bá nás mód ról és az
esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV.
tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 8.  § t) pont já val, amely az
egyéb tu laj don ság  miatti köz vet len hát rá nyos meg kü lön -
böz te tést tilt ja, va la mint a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 76.  §-ával,
amely alap ján a sze mély hez fû zõ dõ jo gok meg sér té sét
 jelenti kü lö nö sen az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek
meg sér té se.

A fen ti ek alap ján kér te az Al kot mány bí ró sá got a sé rel -
me zett ren de let alkot mány elle nességének ki hir de té sé re
vissza me nõ ha tá lyú meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re.

II.

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

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

kus jog ál lam.”
(...)
„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.

(...)
„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében

ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

(...)
„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 ber i, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

2. Az Ltv. alap ján:
„36.  § (2) Az ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi ség

(a továb biak ban: ön kor mány za ti he lyi ség) bér be adá sá nak
és a bér be adó hoz zá já ru lá sá nak a fel té te le it – az ön kor -
mány za ti la ká sok ra vo nat ko zó sza bá lyok meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val – ön kor mány za ti ren de let ha tá roz za meg;
a  helyiségbér mér té két az ön kor mány za ti ren de let nem
sza bá lyoz hat ja.”

(...)
„91/A.  § 12. Nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség az,

amely ki zá ró lag ipar i, épí tõ ipa ri, me zõ gaz da sá gi, víz gaz -
dál ko dá si, ke res ke del mi, tá ro lá si, szol gál ta tá si, igaz ga tá si, 
hon vé del mi, ren dé sze ti, mû ve lõ dé si, ok ta tá si, ku ta tá si,
egész ség ügyi, szo ci á lis, jó lé ti és más gaz da sá gi cél ra
 szolgál.”

3. Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ-tes tü le té nek a XIII. ke rü le ti ön kor mány zat
 tulajdonában levõ pi a cok mû kö dé sé rõl  szóló 34/1995.
(VII. 7.) ön kor mány zat ren de le te (a továb biak ban: Ör.)
 szerint:

„2.  § (1) Az Ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ piac
(a  továbbiakban: ÖK. piac) lé te sí té sé rõl, he lyé rõl, ren del -
te té sé rõl, az ott al kal ma zott díj sza bás ról az Ön kor mány zat
Kép vi se lõ- tes tü le te ha tá roz.

(2) A piac fenn tar tá sá val, mû köd te té sé vel össze füg gõ,
a ki zá ró la gos tu laj do no si dön tés kö ré be nem tar to zó fel -
ada to kat (a továb biak ban: üze mel te tés) a XIII. Kerü le ti
Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te ál tal ala pí tott Le hel
Csar nok Élel mi szer ke res ke del mi Köz pont Üze mel te tõ
Kft. (a továb biak ban: üze mel te tõ) – ki zá ró la gos jo go sult -
ság gal – lát ja el. Az üze mel te tõ vel a pol gár mes ter – a Jogi
Bi zott ság vé le mé nyé nek ki ké ré se után – üze mel te té si
szer zõ dést köt.

(3) Hely hasz ná ló az, aki az üze mel te tõ vel olyan szer zõ -
dé ses jog vi szonyt lé te sít, amely al kal mi (napi) vagy tar tós
hely hasz ná la tot biz to sít.

(4) Napi hely hasz ná lat ese tén a hely hasz ná ló na pi je gyet 
kap és hely pénzt fi zet.

(5) Tar tós hely hasz ná lat ese tén, hely hasz ná ló üzemel -
tetõvel bér le ti szer zõ dést köt, mely a hely hasz ná lat felté -
teleit is tar tal maz za, és bér le ti dí jat fi zet.

3.  § (1) A pi a con el fog lalt he lyért és az igény be vett
szol gál ta tá so kért a hely hasz ná ló a díj sza bás ban meg ál la -
pí tott dí jat kö te les fi zet ni. A díj be fi ze té sé nek rend jét az
üze mel te tõ ál la pít ja meg.

(2) A pi a con fi ze ten dõ hely pénz, bér le ti díj és egyéb
 díjak össze gét a ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le te tar tal -
maz za.

(3) A bér le ti dí jat, a bér le mény mû kö dé sé vel ará nyos
köz üze mi költ sé ge ket, a piac kö zös lé te sít mé nye i nek üze -
mel te té sé ért, a kü lön bö zõ szol gál ta tá so kért, va la mint
a hely hasz ná la tért járó dí jat a hely hasz ná ló nak a bér le ti
szer zõ dés meg kö té sé nek nap já tól a hely vissza adá sá ig kell 
fi zet nie ab ban az eset ben is, ha a te vé keny ség még nem
kez dõ dött el.

(4) A tar tós hasz ná lat ra al kal mas áru sí tó he lyek, he lyi sé -
gek hasz ná la tá ra az üze mel te tõ e ren de let ben meg ha tá ro -
zott ke re tek kö zött köt het bér le ti szer zõ dést. A Le hel Csar -
nok ga lé ria szint jén lévõ he lyi sé gek át me ne ti hasz no sí tás -
sal is bér be ad ha tó ak. Az át me ne ti hasz no sí tás idõ tar ta ma
nem ha lad hat ja meg az 1 évet. Az át me ne ti hasz no sí tás sal
bér be adott he lyi sé gek re vo nat ko zó bér le ti dí jak mér té két
e ren de let 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(5) A napi hely hasz ná lat ra ki je lölt te rü let igény be vé te -
lé re a hely hasz ná ló na pi jegy meg vál tá sá val sze rez jo go -
sult sá got. A na pi je gyet az áru sí tás be fe je zé sé ig meg kell
õriz ni. A na pi jegy más ra nem ru ház ha tó át.”

(...)
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„1. sz. melléklet
a 34/1995. (VII. 7.) Budapest Fõváros

XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

DÍJSZABÁS
a Lehel Csarnokban alkalmazandó díjakról

Te vé keny sé gi kör
Díj té tel
Ft/m2/hó

1/ Zöld ség-gyü mölcs 940,–

2/ Hús, hal, ba rom fi 1.120,–

3/ Tej, ke nyér 940,–

4/ Lát vány pék ség  1.260,–

5/ Ve gyes élel mi szer – jö ve dé ki ter mék
nél kül  940,–

6/ Ve gyes élel mi szer – jö ve dé ki ter mék kel  4.400,–

7/ Büfé, presszó, ki fõz de  4.400,–

8/ Büfé, presszó, ki fõz de
al ko hol áru sí tás sal  5.600,–

9/ Sa va nyú ság  1.260,–

10/ Ve gyi áru, koz me ti ka  2.500,–

11/ Kony ha fel sze re lés  3.000,–

12/ Ruha, cipõ, tex til  5.660,–

13/ Könyv, új ság  880,–

14/ Vi rág  2.500,–

15/ Rak tár  660,–

16/ Hû tött rak tár  920,–

17/ Egyéb pi a ci ér té ke sí tés szer ve zé se  12.400,–

18/ Méz  940,–

19/ Ál lat ele del  940,–

20/ Hasz nált ruha  4.600,–

21/ La kos sá gi szol gál ta tás 1. (fod rász, jav.
tev. stb.)  940,–

22/ La kos sá gi szol gál ta tás 2. (lot tó-to tó,
bank, szolg. iro da stb.)  4.400,–

23/ Tra fik áru  4.400,–

24/ Ipar cikk jel le gû ke res ke de lem (pl.
szá mí tás tech ni ka)  5.660,–

25/ Egyéb ke res ke del mi és szol gál ta tó
te vé keny ség  12.400,–

26/ Já ték (gyer mek já ték, já ték sport szer)  1.260,–

Több pro fil együt tes al kal ma zá sa ese tén a ma ga sabb díj té telt kell 
fi zet ni. Je len díj té te lek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Napijegyes asztalok díjtételei

Te vé keny sé gi kör Díj té tel Ft/asz ta l/nap

1/ Zöld ség, gyü mölcs  840,–

2/ Há zi lag ké szí tett élel mi szer (pl. méz)  960,–

Te vé keny sé gi kör Díj té tel Ft/asz ta l/nap

3/ Vi rág  960,–

4/ Vá gott ba rom fi  960,–

5/ Gom ba (be vizs gá lás mel lett)  1.360,–

Je len díj té te lek az ÁFÁ-t nem tar tal maz zák.

2. sz. melléklet
a 34/1995. (VII. 7.) Budapest Fõváros

XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

DÍJSZABÁS

a Lehel Csarnokban a galériaszint, metrószint
és a földszint a Kassák L. utcai oldalon (F 616, 617,

618, 619, 620, 711, 712, 713) átmeneti hasznosítással
bérbeadott helyiségekben alkalmazandó díjakról

Te vé keny sé gi kör Díj té tel Ft/m2/hó

1/ Zöld ség-gyü mölcs  2.600,–

2/ Hús, hal, ba rom fi  2.600,–

3/ Tej, ke nyér  2.600,–

4/ Lát vány pék ség  2.600,–

5/ Ve gyes élel mi szer – jö ve dé ki ter mék
nél kül  2.600,–

6/ Ve gyes élel mi szer – jö ve dé ki ter mék ke l 4.800,–

7/ Büfé, presszó, ki fõz de  4.800,–

8/ Büfé, presszó, ki fõz de al ko hol
áru sí tás sa  16.600,–

9/ Sa va nyú ság  2.600,–

10/ Ve gyi áru, koz me ti ka  2.800,–

11/ Kony ha fel sze re lés  3.260,–

12/ Ruha, cipõ, tex til  6.600,–

13/ Könyv, új ság  2.600,–

14/ Vi rág  2.800,–

15/ Méz  2.600,–

16/ Ál lat ele del  2.600,–

17/ Hasz nált ruha  4.800,–

18/ La kos sá gi szol gál ta tás 1. (fod rász, jav.
tev. stb.)  2.600,–

19/ La kos sá gi szol gál ta tás 2. (lot tó-to tó,
bank, szolg. iro da stb.)  4.800,–

20/ Tra fik áru  4.800,–

21/ Ipar cikk jel le gû ke res ke de lem (pl.
szá mí tás tech ni ka)  6.600,–

22/ Egyéb ke re se del mi és szol gál ta tó
te vé keny ség  12.800,–

23/ Köz ér de kû szol gál ta tás  900,–
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Te vé keny sé gi kör Díj té tel Ft/m2/hó

24/ Rak tár  2.400,–

25/ Hû tött rak tár  2.660,–

26/ Já ték (gyer mek já ték, já ték sport szer)  2.600,–

Több pro fil együt tes al kal - ma zá sa ese tén a ma ga sabb díj té telt
kell fi zet ni. Je len díj té te lek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Meg jegy zés: Az 5. pont ban fel tün te tett ve gyes élel mi -
szer bolt ban fû szer pap ri ka áru sí tá sa meg en ge dett.”

III.

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

1.1. Az Ör.m. in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott 1. és 2. szá -
mú mel lék le tei 2006. ja nu ár 1-jei ha tállyal lép tek az Ör.
ko ráb bi, 1. és 2. szá mú mel lék le tei he lyé be. Az Al kot -
mány bí ró ság gya kor la ta sze rint „ha az in dít vá nyo zó egy új 
ren del ke zés tar tal má nak alkot mány elle nességét ál lít ja,
 akkor az Al kot mány bí ró ság nem az új ren del ke zést ha tály -
ba lép te tõ, ha nem a mó do sí tás ré vén az új ren del ke zést
ma gá ba fog la ló (in kor po rá ló) jog sza bály alkot mány elle -
nességét vizs gál ja meg.” [8/2003. (III. 14.) AB ha tá ro zat,
ABH 2003, 74, 81.; 11/2003. (IV. 9.) AB ha tá ro zat, ABH
2003, 153, 160.; 51/2004. (XII. 8.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 679, 683.; 28/2005. (VII. 14.) AB ha tá ro zat, ABH
2005, 290, 297.] Te kin tet tel arra, hogy az in dít vá nyo zó
rész ben a ren de let al ko tá si ha tás kör túl lé pé sé re, rész ben
tar tal mi alkot mány elle nességre, nem köz jo gi ér vény te len -
ség re hi vat ko zott in dít vá nyá ban, az Al kot mány bí ró ság
 érdemben az Ör. 1. és 2. szá mú mel lék le tét vizs gál ta
[63/2003. (XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 676,
683–690.; 4/2006. (II. 15.) AB ha tá ro zat, ABK 2006. feb -
ru ár, 68, 74.].

1.2. Az Al kot mány bí ró ság – gya kor la tá nak meg fele -
lõen – szo ros össze füg gés okán az al kot má nyos sá gi vizs -
gá la tot ki ter jesz tet te azon Ör.-be li ren del ke zé sek re [az Ör.
3.  § (2) be kez dé sé re és (4) be kez dé sé nek utol só mon da tá -
ra], ame lyek a tá ma dott mel lék le tek re hi vat koz nak
[3/1992. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 329, 330.;
26/1995. (V. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 123, 124.;
2/1998. (II. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 41, 46.; 16/1998. 
(V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 140, 153.; 5/1999.
(III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 75, 77.].

2.1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy
a tá ma dott sza bá lyok meg al ko tá sá val a kép vi se lõ-tes tü let
nem ult ra vi res gya ko rol ta-e ren de let al ko tá si ha tás kö rét,
nem sér tet te-e meg az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét.

2.2. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta la
so rán ab ból in dult ki, hogy az ön kor mány zat tu laj do ná ban
álló vá sár csar nok ban levõ he lyi sé gek bér be adá sa olyan
pol gá ri jog ügy let, amely re el sõ sor ban az Ltv., va la mint
a Ptk. ren del ke zé sei irány adók. A vá sár csar nok te rü le tén
ta lál ha tó he lyi sé gek az Ltv. 91/A.  § 12. pont ja, va la mint

a bí rói gya kor lat alap ján (BH. 2006. 160.; EBH 2002.
817.) nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség nek mi nõ sül nek.
Az Al kot mány bí ró ság egy ko ráb bi dön té sé ben ki fej tet te:
az ön kor mány za ti tu laj don ban álló nem la kás cél já ra szol -
gá ló he lyi sé gek – szem ben az ön kor mány za ti tu laj do nú
 lakásokkal – a sza bad vál lal ko zás kö ré be tar to zó tu laj do ni
tár gyak nak mi nõ sül nek [64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 373, 388.]. A he lyi ség bér let re irá nyu ló jog -
ügy let ben az ön kor mány zat tu laj do no si jo ga it gya kor ló
kép vi se lõ-tes tü let a bér lõ vel mel lé ren delt sé gi po zí ci ó ban
álló jog alany ként vesz részt, és nincs olyan al kot má nyi kö -
te le zett ség, amely alap ján az ön kor mány za ti tu laj don ban
álló nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi sé gek bér be adá sá nak
egyes fel té te le it ön kor mány za ti ren de let be kel le ne fog lal -
ni. A pol gá ri jog és a fe lek pri vát au to nó mi á ja ál tal sza bá -
lyo zott jog ügy le tek tar tal mi vagy for mai ele me i nek köz ha -
tal mi (jog al ko tá si) úton tör té nõ meg ha tá ro zá sa so rán a
köz ha ta lom mal (tör vény- vagy ren de let al ko tá si ha tás kör -
rel) ren del ke zõ tu laj do nos nem jár hat el vissza élés sze rû en, 
így kü lö nö sen – fi gye lem mel az Al kot mány 2.  § (1) be kez -
dé sé re és 70/A.  § (1) be kez dé sé re – a köz ha tal mi (jog sza -
bá lyi) ak tus sal tör té nõ jog vi szony-mó do sí tás sal nem hoz -
hat ja olyan, hát rá nyo sabb hely zet be a má sik szer zõ dõ
 felet, amely nek ered mé nye ként a köz ha ta lom mal ren del -
ke zõ szerv vel szer zõ dé ses jog vi szony ban álló fél kor lá to -
zot tabb jog vé del mi le he tõ sé gek kel él het, mint ha szá má ra
az egyéb ként ren del ke zés re álló jog or vos la ti le he tõ sé ge -
ket igény be ve het né (lásd a Ptk.-be li vagy az Ebtv.-be li
jog cí mek sze rin ti igény ér vé nye sí té si le he tõ sé ge ket).

2.3. Az in dít vá nyo zó ki fe je zet ten az Abh.-val el bí rált
ügyet hív ja fel ana ló gi a ként, amely ben a „jog al ko tó ön -
kor mány zat a sze szes italt for gal ma zó pa vi lo nok ese té ben
– az egyéb pa vi lo nok hoz ké pest – 3,6-sze res, a szesz áru sí -
tó ven dég lá tó-ipa ri elõ ker tek ese té ben – az egyéb ven dég -
lá tó-ipa ri elõ ker tek hez ké pest – 12-sze res dí jat ál la pí tott
meg. Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel ha tá ro za tá nak
III.2.2. pont já ba fog lal tak ra – rá mu tat, hogy a köz ha ta lom
gya kor lá sá hoz kö ze lebb álló, köz te rü let-hasz ná lat tal, a
díj sza bás mér té ké vel kap cso la tos ügyek al kot má nyos sá gi
meg íté lé se el tér het az olyan, el sõ sor ban pol gá ri jogi ügy -
le te ké tõl, mint a nem la kás cél já ra szol gá ló, ha az ön kor -
mány zat (an nak tu laj do no si jo ga it gya kor ló kép vi se lõ-tes -
tü let) az egyik szer zõ dõ fél: „a köz te rü let fo ga lom kö ré be
tar to zó in gat la nok – faj tá i nak, jel le gé nek sok ré tû sé ge (út,
utca, tér, ke rék pá rút, gya log út, jár da, köz kert, köz park, ki -
épí tett par ko ló he lyek, pi he nõ he lyek, ját szó tér, köz hasz ná -
la tú zöld te rü le tek, köz le ke dé si mû tár gyak stb.)  miatt – a
köz te rü let-hasz ná lat szem pont já ból nem ke zel he tõ ek ho -
mo gén cso port ként. A köz te rü le ti in gat la nok hasz ná la ti
mód jai sze rint azon ban az egyes hasz ná la ti mó dok (hir de -
té si te vé keny ség, ke res ke de lem, ven dég lá tás, kul tu rá lis és
sport te vé keny sé gek, anyag tá ro lás stb.) ho mo gén cso por -
tot ké pez het nek. Ez azon ban nem je len ti azt, hogy a he lyi
ön kor mány zat a köz te rü let-hasz ná la ti díj meg ál la pí tá sa
so rán ne ér vé nye sít het ne he lyi gaz da ság po li ti kai, vá ros ké -
pi, vá ros fej lesz té si ér de ke ket is.” (ABH 2003, 784, 789.)
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3.1. Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban fog lal -
ko zott az ön kor mány za ti tu laj don ban álló, nem la kás cél -
já ra szol gá ló he lyi sé gek bér le té re irá nyu ló szer zõ dé sek
(bér le ti dí jak) ön kor mány za ti ren de let tel tör té nõ mó do sí -
tá sá val. A 20/1992. (IV. 7.) AB ha tá ro za tá ban és a
17/1995. (III. 13.) AB ha tá ro za tá ban azért ál la pí tott meg
alkot mány elle nességet és meg sem mi sí tet te meg a tá ma -
dott, bér le ti dí jak mó do sí tá sá ról  szóló ren de le ti sza bá lyo -
kat, mert az ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü le tek tör vényi
fel ha tal ma zás hi á nyá ban, az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez -
dé sé vel el len té te sen sza bá lyoz ták a bér le ti dí ja kat. A Ptk.
226.  § (1) be kez dé se ugyan le he tõ vé te szi, hogy egyes ese -
tek ben jog sza bály meg ha tá roz za a szer zõ dés bi zo nyos tar -
tal mi ele me it, ám az in dít vá nyok el bí rá lá sa idõ pont já ban,
a Ptk. 434.  § (3) be kez dé sé nek al kal ma zá sa szem pont já ból 
– a Ptk. 685.  §-ának a) pont ja ér tel mé ben – az ön kor mány -
za ti ren de let nem tar to zott a „jog sza bály” fo gal mi kö ré be.
Eb bõl kö vet ke zõ en a kép vi se lõ-tes tü let nek nem volt tör -
vényi fel ha tal ma zá sa, hogy ön kor mány za ti ren de let ben az
ál lam pol gá rok ra is kö te le zõ ér vénnyel ál la pít sa meg a bér -
le ti szer zõ dé sek tar tal mi ele me it. (ABH 1992, 120, 121.;
ABH 1995, 467, 469.)

3.2. A 401/B/1996. AB ha tá ro zat tal el bí rált ügyet
köve tõen, fi gye lem mel a Ptk. 685.  § a) pont já nak idõ kö zi
mó do sí tá sá ra, amely nek ér tel mé ben a nem la kás cél já ra
szol gá ló he lyi sé gek bér le ti jog vi szo nya te kin te té ben az
ön kor mány za ti ren de let jog sza bály nak mi nõ sül, az Al kot -
mány bí ró ság el uta sí tot ta azo kat az in dít vá nyo kat, ame lyek 
sze rint a tá ma dott ren de le tek fel ha tal ma zás nél kül, a Ptk.
irány adó ren del ke zé se i vel és az Al kot mány 44/A.  § (2) be -
kez dé sé vel el len té te sen ha tá roz ták meg a ön kor mány za ti
tu laj do nú, nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi sé gek bér le ti dí -
ját [ABH 1998, 924, 926–927.; 75/2002. (XII. 19.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2002, 681, 686–687.; 57/2003. (XI. 21.) AB
ha tá ro zat, ABH 2003, 871, 887.].

4.1. A la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el -
ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993.
évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CXXXII. tör vény 15.  §-a – 2006. már ci us 31-ei ha tállyal –
mó do sí tot ta az Ltv. 36.  § (2) be kez dé sét. Az Ltv. 36.  §
(2) be kez dé se ki fe je zett ti lal mat ál la pít meg a nem la kás
cél já ra szol gá ló, ön kor mány za ti tu laj don ban álló he lyi sé -
gek bér le ti dí já nak ön kor mány za ti ren de let ben tör té nõ
sza bá lyo zá sá ra: „az ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ
 helyiség (a továb biak ban: ön kor mány za ti he lyi ség) bér be -
adá sá nak és a bér be adó hoz zá já ru lá sá nak a fel té te le it – az
ön kor mány za ti la ká sok ra vo nat ko zó sza bá lyok meg fe le lõ
al kal ma zá sá val – ön kor mány za ti ren de let ha tá roz za meg;
a he lyi ség bér mér té két az ön kor mány za ti ren de let nem
sza bá lyoz hat ja.”

A ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint a vá sár csar nok ban levõ
he lyi sé gek bér le ti díja sza bad áras szol gál ta tás nak mi nõ -
sül, mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra a fe lek – az Al kot mány
9.  § (1) be kez dé sé be fog lalt pi ac gaz da ság lé nye gi ele mét
je len tõ, a Ptk. 200.  § (1) be kez dé sé ben is ki fe je zett szer zõ -

dé si sza bad ság ból ere dõ – sza bad meg ál la po dá sa irány -
adó.

4.2. Az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé se alap ján a he -
lyi kép vi se lõ-tes tü let a fel adat kör ében ren de le tet al kot hat,
amely nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû jog sza -
bállyal. Te kin tet tel az Ltv. 36.  § (2) be kez dé sé re, 2006.
már ci us 31-ét köve tõen az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü -
le te tu laj do ná ban lévõ nem la kás cél já ra szol gá ló he lyi ség
és – ar gu men tum a ma i o re ad mi nus – a na pi je gyes asz ta l
bér le ti díja mér té ké nek ren de let tel tör té nõ meg ha tá ro zá sá -
ra nem ren del ke zik ha tás kör rel. Mind ezek alap ján az Ör.
3.  § (2) be kez dé se és (4) be kez dé sé nek utol só mon da ta, va -
la mint 1. és 2. szá mú mel lék le tei el len té te sek az Al kot -
mány 44/A.  § (2) be kez dé sé vel, ezért azo kat – a ren del ke -
zõ rész ben fog lal tak nak meg fele lõen – meg sem mi sí tet te.

5.1. Az in dít vá nyo zó az Ör. ki hir de té sé re vissza me nõ
ha tá lyú meg sem mi sí té sét kér te. Az Abtv. 42.  § (1) be kez -
dé se ér tel mé ben a ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap ján vesz ti
ha tá lyát az Al kot mány bí ró ság ál tal alkot mány elle nesnek
ítélt jog sza bály vagy an nak ren del ke zé se. E fõ sza bály tól
el té rõ le he tõ sé get biz to sít az Al kot mány bí ró ság szá má ra
az Abtv. 43.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés, amely 
sze rint az Al kot mány bí ró ság a 42.  § (1) be kez dé sé ben,
 valamint a 43.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ -
pont tól el té rõ en is meg ha tá roz hat ja az alkot mány elle nes
jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zé sét vagy a konk rét eset -
ben tör té nõ al kal maz ha tó sá gát, ha ezt a jog biz ton ság vagy
az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke in do -
kol ja.

Az Al kot mány bí ró ság eb ben az el já rás ban a vissza me -
nõ le ges ha tá lyú meg sem mi sí tés in do ká ul az el já rást kez -
de mé nye zõ ér dek kö ré ben fel me rü lõ kü lö nö sen fon tos
okot nem tárt fel. A jog biz ton ság vé del me ér de ké ben sem
tar tot ta szük sé ges nek az ex tunc ha tá lyú meg sem mi sí tést.

5.2. Fi gye lem mel arra, hogy az alkot mány elle nes ren -
del ke zé sek tar tós jog vi szo nyok ra is vo nat koz hat tak, az
Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz za, az Ör. 3.  § (2) be kez dé -
sé nek és (4) be kez dé se utol só mon da tá nak, va la mint 1. és
2. szá mú mel lék le te i nek ex nunc ha tá lyú meg sem mi sí té se
– az Abtv. 43.  § (2) be kez dé se alap ján – nem érin ti a ha tá -
ro zat köz zé té te le elõtt lét re jött bér le ti jog vi szo nyo kat,
s a be lõ lük szár ma zó jo go kat és kö te le zett sé ge ket.

6. Mi vel az Al kot mány bí ró ság az Ör. 3.  § (2) be kez dé -
sé nek és (4) be kez dé se utol só mon da tá nak, va la mint az Ör. 
1. és 2. szá mú mel lék le te i nek alkot mány elle nességét meg -
ál la pí tot ta, így – ál lan dó gya kor la tá nak meg fele lõen – nem 
vizs gál ta azt, hogy fenn áll-e az Al kot mány 2.  § (1) be kez -
dé sé vel, 9.  §-ával és 70/A.  § (1) be kez dé sé vel való el len -
tét. [61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361,
364.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425,
429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 193,
200.; 56/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 478,
482.; 35/2002. (VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 199,
213.; 4/2004. (II. 20.) AB ha tá ro zat ABH 2004, 66, 72.;
9/2005. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 627, 636.]
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A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lé rõl
 szóló ren del ke zés az Abtv. 41.  §-án ala pul.

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 351/B/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1112/2006. (XI. 29.) Korm.

határozata

egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,
másrészrõl a Marokkói Királyság között létrejött

euro-mediterrán légiközlekedési
Megállapodás szövegének végleges megállapításáról,

kihirdetésérõl és ideiglenes alkalmazásáról

A Kor mány

1. egyet ért az egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség és tag -
államai, más rész rõl a Ma rok kói Ki rály ság kö zött lét re jött
eu ro-me di ter rán lé gi köz le ke dé si Meg ál la po dás (a továb -
biak ban: Meg ál la po dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a Ma gyar Köz tár sa ság Eu ró pai Unió
mel lett mû kö dõ Ál lan dó Kép vi se le té nek ve ze tõ jét a Meg -
ál la po dás be mu ta tott szö ve gé nek – a meg erõ sí tés fenn tar -
tá sá val tör té nõ – vég le ges meg ál la pí tá sá ra, és en nek ke re -
té ben olyan nyi lat ko zat meg té te lé re, amely a meg erõ sí tés -
rõl  szóló ér te sí tés meg adá sá ig ki zár ja a Meg ál la po dás
 ideiglenes al kal ma zá sát;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás
szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha -
tal ma zá si ok ira tot adja ki;

4. el fo gad ja a szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló tör -
vénytervezetet, és el ren de li a Meg ál la po dás vég le ges szö -

ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen an nak az Or szág gyû lés -
hez tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vényjavaslat elõ adó já nak a
Kor mány a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert je lö li ki;

5. fel hív ja a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy
a kül ügy mi nisz ter és az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter be vo ná sá val a Meg ál la po dás kö te le zõ ha tá lyá nak el is -
me ré sé ig vizs gál ja fe lül a Ma gyar Köz tár sa ság és a
 Marokkói Ki rály ság kö zöt ti, 1967. évi már ci us hó 21. nap -
ján alá írt két ol da lú lé gi köz le ke dé si egyez ményt, és te gye
meg a meg fe le lõ lé pé se ket ezen két ol da lú egyez mény és
a Meg ál la po dás kö zöt ti össz hang biz to sí tá sa ér de ké ben,
be le ért ve a két ol da lú egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1970. évi 31. tör vényerejû ren de let szük sé ges módosítá -
sának kez de mé nye zé sét.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
77/2006. (XI. 29.) 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

Ba logh Jó zsef  köz pon ti tiszt címe – hi va tá sos szol gá la ti 
jog vi szo nyá nak meg szün te té sé re te kin tet tel –

2006. ok tó ber 31-ei ha tállyal

meg szûnt.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
27/2006. (XI. 29.) KüM

határozata

a szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó
jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én aláírásra
megnyitott egyezmény és jegyzõkönyvei, valamint

az azokat módosító egyezmények, továbbá a Ciprusi
Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt

Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett
Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar
Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák

Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak
az említett egyezményhez és jegyzõkönyveihez történõ 
csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, 2005. április 14-én 

aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló
2006. évi XXVIII. törvény 2–5. §-ainak

hatálybalépésérõl

A 2006. évi XXVIII. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny
2006. feb ru ár 23-ai, 21. szá má ban ki hir de tett, a szer zõ dé -
ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról szó ló, Ró má -
ban, 1980. jú ni us 19-én alá írás ra meg nyi tott egyez mény és 
jegy zõ köny vei, va la mint az azo kat mó do sí tó egyez mé -
nyek, to váb bá a Cip ru si Köz tár sa ság nak, a Cseh Köz tár sa -
ság nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Len gyel Köz tár sa ság -
nak, a Lett Köz tár sa ság nak, a Lit ván Köz tár sa ság nak,
a Ma gyar Köz tár sa ság nak, a Mál tai Köz tár sa ság nak,
a Szlo vák Köz tár sa ság nak és a Szlo vén Köz tár sa ság nak az 
em lí tett egyez mény hez és jegy zõ köny ve i hez tör té nõ csat -
la ko zá sá ról szó ló, Brüsszel ben, 2005. áp ri lis 14-én alá írt
egyez mény ez utób bi 5. cik ké nek ér tel mé ben az azt meg -
erõ sí tõ ál la mok kö zött a má so dik meg erõ sí tõ ok irat le tét -
be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján lép ha -
tály ba.

A Ma gyar Köz tár sa ság ötö dik ál lam ként 2006. már -
cius 9-én he lyez te le tét be meg erõ sí tõ ok ira tát az Egyez -

mény 4. cik ké nek meg fe le lõ en az Eu ró pai Kö zös sé gek
 Tanácsának Fõ tit ká rá nál.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi
XXVIII. tör vény 6. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom,
hogy a szer zõ dé ses kö te le zett sé gek re al kal ma zan dó jog ról 
szó ló, Ró má ban, 1980. jú ni us 19-én alá írás ra meg nyi tott
egyez mény és jegy zõ köny vei, va la mint az azo kat módo -
sító egyez mé nyek, to váb bá a Cip ru si Köz tár sa ság nak,
a Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Len -
gyel Köz tár sa ság nak, a Lett Köz tár sa ság nak, a Lit ván
Köz tár sa ság nak, a Ma gyar Köz tár sa ság nak, a Mál tai Köz -
tár sa ság nak, a Szlo vák Köz tár sa ság nak és a Szlo vén Köz -
tár sa ság nak az em lí tett egyez mény hez és jegy zõ köny ve i -
hez tör té nõ csat la ko zá sá ról szó ló, Brüsszel ben, 2005. áp ri -
lis 14-én alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló 2006. évi
XXVIII. tör vény 2–5. §-a a Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint

– a Szlo vák Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban 2006. au -
gusz tus 1-jén,

– a Finn Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban 2006. szep tem -
ber 1-jén,

– az Észt Köz tár sa ság, va la mint a Lu xem bur gi Nagy -
her ceg ség vo nat ko zá sá ban 2006. ok tó ber 1-jén,

– az Oszt rák Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, va la -
mint a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban
2006. no vem ber 1-jén 

ha tály ba lép tek.
Egy út tal meg ál la pí tom, hogy a tör vény 2–5. §-ai ban

 kihirdetett nem zet kö zi szer zõ dé sek a Ma gyar Köz tár sa ság
és a Lit ván Köz tár sa ság kö zött 2006. de cem ber 1-jén,
a Gö rög Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban pe dig 2007. feb -
ruár 1-jén lép nek ha tály ba.

A 2006. évi XXVIII. tör vény 2–5. §-ai nak az Eu ró pai
Unió to váb bi tag ál la mai te kin te té ben tör té nõ hatályba -
lépésének nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter azok is mert té
vá lá sát kö ve tõ en va la mennyi tag ál lam ese té ben egye di
 határozatával ál la pít ja meg.

Hor váth né dr. Fek szi Már ta s. k.,
kül ügy mi nisz té ri u mi ál lam tit kár
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

k ö z l e m é n y e

a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk, pol gár mes te rek, a fõ pol gár mes ter,
to váb bá a fõ vá ro si, me gyei köz gyû lé sek tag jai, va la mint a te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk

2006. évi vá lasz tá sá nak or szá go san össze sí tett adatairól

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény 105/A. § (4) be kez dés d) pont ja
alap ján köz zé te szi az ön kor mány za ti vá lasz tá sok or szá go san össze sí tett ered mé nyét.

I. HE LYI ÖN KOR MÁNY ZA TI KÉP VI SE LÕK, POL GÁR MES TE REK,
A FÕ POL GÁR MES TER, TO VÁB BÁ A FÕ VÁ RO SI, ME GYEI KÖZ GYÛ LÉ SEK TAGJAINAK

VÁLASZTÁSA

1. Az ön kor mány za ti vá lasz tá son a vá lasz tó jo go sult pol gá rok az or szág 3174 te le pü lé sé bõl
3174 te le pü lé sen, 10 951 sza va zó kör ben sza vaz tak

2. A vá lasz tók nyil ván tar tá sa sze rin ti és a sza va zó ként meg je len tek ada ta i nak or szá gos össze sí -
té se

A sza va zást meg elõ zõ
nap 16 órá ig

a név jegy zék be fel vett
vá lasz tó pol gá rok szá ma

A sza va zás nap ján
a név jegy zék be fel vett

vá lasz tó pol gá rok szá ma

A vá lasz tó pol gá rok
szá ma a név jegy zék ben

a sza va zás be fe je zé se kor

Vissza uta sí tott
vá lasz tó pol gá rok szá ma

Sza va zó ként
meg je len tek szá ma

Sza va zó ként
meg je len tek ará nya

A B C D E %

8 142 883 3 348 8 146 231 5 106 4 327 132 53,12 %
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Az országosan összesített részvételi adatok áttekintése megyei bontásban 

A választók nyilvántartásában lév
választópolgárok száma 

Szavazóként megjelentek száma Részvételi arány % 

10 000 vagy 
kevesebb

lakosú 
települések 

10 000-nél 
több lakosú 
települések 

Összesen 10 000 vagy 
kevesebb

lakosú 
települések 

10 000-nél 
több lakosú 
települések 

Összesen 10 000 vagy 
kevesebb

lakosú 
települések 

%

10 000-nél 
több lakosú 
települések 

%

Összesen
%

Budapest 0 1 403 416 1 403 416 0 784 378 784 378 0,00 55,89 55,89 
Baranya 142 702 183 141 325 843 89 804 86 260 176 064 62,93 47,10 54,03 
Bács-Kiskun 214 038 223 023 437 061 110 773 106 850 217 623 51,75 47,91 49,79 
Békés 139 532 174 538 314 070 74 203 84 824 159 027 53,18 48,60 50,63 
Borsod-Abaúj-Zemplén 295 984 279 118 575 102 177 115 131 816 308 931 59,84 47,23 53,72 
Csongrád 112 476 231 092 343 568 58 393 108 900 167 293 51,92 47,12 48,69 
Fejér 188 499 157 903 346 402 94 416 82 017 176 433 50,09 51,94 50,93 
Gy r-Moson-Sopron 164 770 192 610 357 380 94 250 102 891 197 141 57,20 53,42 55,16 
Hajdú-Bihar 153 050 282 505 435 555 86 048 133 350 219 398 56,22 47,20 50,37 
Heves 160 856 99 942 260 798 89 555 49 476 139 031 55,67 49,50 53,31 
Jász-Nagykun-Szolnok 164 516 163 969 328 485 83 535 79 304 162 839 50,78 48,37 49,57 
Komárom-Esztergom 111 112 142 866 253 978 54 732 67 757 122 489 49,26 47,43 48,23 
Nógrád 115 128 58 386 173 514 70 019 28 245 98 264 60,82 48,38 56,63 
Pest 398 902 518 438 917 340 207 139 264 291 471 430 51,93 50,98 51,39 
Somogy 163 893 105 110 269 003 97 097 54 673 151 770 59,24 52,02 56,42 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 288 991 162 010 451 001 181 579 80 320 261 899 62,83 49,58 58,07 
Tolna 114 988 83 348 198 336 64 342 42 985 107 327 55,96 51,57 54,11 
Vas 108 628 106 986 215 614 64 526 54 779 119 305 59,40 51,20 55,33 
Veszprém 155 244 142 830 298 074 87 535 70 715 158 250 56,39 49,51 53,09 
Zala 131 729 109 962 241 691 77 113 51 127 128 240 58,54 46,50 53,06 
ÖSSZESEN 3 325 038 4 821 193 8 146 231 1 862 174 2 464 958 4 327 132 56,00 51,13 53,12 
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3.  A szavazás országosan összesített adatai választástípusonként 
 
 
3.1.  A polgármesterek választása 
 
Polgármester-választást tartottak az ország 3173 településén. 
 
Az ország 3160 településén választottak polgármestert. 
 
A polgármester választása, a legtöbb szavazatot elért két vagy több jelölt azonos 
szavazatszáma miatt, eredménytelen volt az ország 13 településén. 
 
Az ország 1 településén, jelöltállítás hiányában, elmaradt a polgármester választása. 
 
Időközi választást kell tartani az ország 14 településén, melyek a következők: 
 

 
MEGYE 

 

 
TELEPÜLÉS 

 
IDŐKÖZI VÁLASZTÁS OKA 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TISZAPALKONYA 
Azonos szavazatot ért 
el az első két v. több 
jelölt 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TORNABARAKONY 
Azonos szavazatot ért 
el az első két v. több 
jelölt 

GYŐR-MOSON-SOPRON MOSONSZENTMIKLÓS 
Azonos szavazatot ért 
el az első két v. több 
jelölt 

GYŐR-MOSON-SOPRON VÖLCSEJ 
Azonos szavazatot ért 
el az első két v. több 
jelölt 

SOMOGY PUSZTASZEMES 
Azonos szavazatot ért 
el az első két v. több 
jelölt 

SOMOGY SÉRSEKSZŐLŐS 
Azonos szavazatot ért 
el az első két v. több 
jelölt 

SZABOLCS-SZATMÁR-
BEREG NYÍRDERZS 

Azonos szavazatot ért 
el az első két v. több 
jelölt 

TOLNA BIKÁCS 
Azonos szavazatot ért 
el az első két v. több 
jelölt 

VAS PERESZNYE Elmaradt 

VESZPRÉM BAKONYPÖLÖSKE 
Azonos szavazatot ért 
el az első két v. több 
jelölt 
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MEGYE 

 

 
TELEPÜLÉS 

 
IDŐKÖZI VÁLASZTÁS OKA 

VESZPRÉM KÉKKÚT 
Azonos szavazatot ért 
el az első két v. több 
jelölt 

ZALA CSONKAHEGYHÁT 
Azonos szavazatot ért 
el az első két v. több 
jelölt 

ZALA HERNYÉK 
Azonos szavazatot ért 
el az első két v. több 
jelölt 

ZALA KISVÁSÁRHELY 
Azonos szavazatot ért 
el az első két v. több 
jelölt 

 
 
3.2. A főpolgármester választása 
 
3.2.1. A választók nyilvántartása szerinti és a szavazóként megjelentek adatai 
 

A szavazást 
megelőző nap 

16 óráig 
a névjegyzékbe 

felvett 
választópolgárok 

száma 

A szavazás napján 
a névjegyzékbe 

felvett 
választópolgárok 

száma 

A 
választópolgárok 

száma a 
névjegyzékben 

a szavazás 
befejezésekor 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya  

Érvényes 
szavazatok 

száma 

A B C D E % I 
1 402 201 1 215 1 403 416 608 784 378 55,89 % 773 071 

 
 
A főpolgármester választása eredményes volt.  
 
 
3.2.2.  Az érvényes szavazatok száma és aránya jelöltenként 

 
 

SZAVAZAT 
 

JELÖLT NEVE 
 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
Dr. Demszky Gábor SZDSZ–MSZP                   362 289 46,86
Tarlós István Független 349 412 45,20
Katona Kálmán MDF                            46 367 6,00
Zsinka László MIÉP                           10 791 1,40
Székely Péter MUNKÁSPÁRT                    4 212 0,54
 
 
A főpolgármester dr. Demszky Gábor lett. 
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3.3.  Kislistás választás (a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településeken) 
 
 
Kislistás választásra került sor az ország 2996 településén. 
 
A kislistákon megválasztható képviselők száma 21 492 fő, ebből a megválasztott és 
mandátumot nyert képviselők száma 21 491 fő. 
 
Az ország 13 településén, megfelelő számú jelölt hiányában, elmaradt a kislistás 
választás. 
 
Időközi választást kell tartani az ország 14 településén, melyek a következők: 
 

 
MEGYE 

 

 
TELEPÜLÉS 

 
IDŐKÖZI VÁLASZTÁS OKA 

BARANYA KISBUDMÉR Elmaradt 
GYŐR-MOSON-SOPRON BOGYOSZLÓ Elmaradt 
GYŐR-MOSON-SOPRON RÁBAPORDÁNY Kevesebb képviselő 
GYŐR-MOSON-SOPRON RÁBASZENTANDRÁS Elmaradt 
GYŐR-MOSON-SOPRON SOPRONHORPÁCS Elmaradt 
KOMÁROM-ESZTERGOM VÉRTESKETHELY Elmaradt 
PEST ÁPORKA Elmaradt 
VAS KŐSZEGSZERDAHELY Elmaradt 
VAS PERESZNYE Elmaradt 
VESZPRÉM EGERALJA Elmaradt 
VESZPRÉM KISPIRIT Elmaradt 
VESZPRÉM PÁPAKOVÁCSI Elmaradt 
ZALA BONCODFÖLDE Elmaradt 
ZALA HOTTÓ Elmaradt 
 
 
3.4. Vegyes választási rendszer (a 10 000-nél több lakosú településeken és 

a fővárosi kerületekben) 
 
 
Vegyes rendszerű választásra került sor az ország 165 településén, 
2079 egyéni választókerületben. 
 
A 165 településen a képviselő-testületek létszáma 3494, amely 2079 egyéni 
választókerületi mandátummal és 1415 kompenzációs listás mandátummal tölthető 
be, ezekből 2076 egyéni és 1415 kompenzációs, összesen 3491 mandátumot 
nyertek el. 
 
3 településen, 3 egyéni választókerületben, a legtöbb szavazatot elért két vagy több 
jelölt azonos szavazatszáma miatt, a választás eredménytelen. 
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Időközi választást kell tartani az ország 3 településén, 3 választókerületben. Ezek a 
következők: 
 

 
MEGYE 

 

 
TELEPÜLÉS 

 
EVK 

 
IDŐKÖZI VÁLASZTÁS OKA 

BUDAPEST BUDAPEST 03 02 Azonos szavazatot ért el 
az első két v. több jelölt 

PEST SZÁZHALOMBATTA 01 Azonos szavazatot ért el 
az első két v. több jelölt 

TOLNA DOMBÓVÁR 03 Azonos szavazatot ért el 
az első két v. több jelölt 

 
 
 
3.5.  A megyei közgyűlések tagjainak választása 
 
3.5.1.  Az érvényes szavazatok száma és aránya az összesített adatok alapján 
 
A megyei listákra leadott szavazatok száma 

– a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településeken 1 781 544 db 
– a 10 000-nél több lakosú településeken 854 321 db 

(kivéve megyei jogú városok) 
 
 
a)   Azon szervezetek megyei listáira leadott érvényes szavazatok száma és aránya, 

melyek listái választókerületenként megszerezték az összes érvényes szava-
zat több mint 4%-át 

 
VÁLASZTÓKERÜLET 

10 000 VAGY KEVESEBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEGHALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
„FÜGGETLEN POLGÁRMESTEREK 
A MEGYÉÉRT” EGYESÜLET  

     SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 6 851 3,95 1 739 4,91
BARANYAI EMBEREKÉRT 
SZÖVETSÉG  

     BARANYA 4 157 4,88 0 0,00
EURÓPAFÓRUM–VAS MEGYE 
EGYESÜLET  

     VAS 1 727 2,80 1 212 5,45
FEJÉR MEGYEI 
TELEPÜLÉSEKÉRT EGYESÜLET  

     FEJÉR 4 457 4,89 0 0,00
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEGHALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–BÉKÉS MEGYEI 
GAZDAKÖRÖK SZÖVETSÉGE–
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT 

 

     BÉKÉS 34 849 49,39 27 744 48,32
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT 

 

     BARANYA 40 096 47,10 11 516 44,68
     BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 85 985 50,78 27 738 43,12
     GYŐR-MOSON-SOPRON 51 172 56,26 11 909 52,56
     JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 36 646 46,41 23 599 51,86
     KOMÁROM-ESZTERGOM 23 734 45,13 20 011 47,28
     NÓGRÁD 34 871 51,76 4 780 40,71
     PEST 106 773 53,29 112 044 47,60
     SOMOGY 43 191 46,11 11 804 49,95
     TOLNA 34 039 55,32 14 451 52,73
     VESZPRÉM 47 773 57,05 24 762 55,18
     ZALA 37 850 51,53 4 841 55,30
    ÖSSZESEN 542 130 267 455 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT–KISGAZDA POLGÁRI 
EGYESÜLET–MAGYAR 
GAZDAKÖRÖK ÉS 
GAZDASZÖVETKEZETEK 
SZÖVETSÉGE–NEMZETI FÓRUM 
EGYESÜLET–VÁLLALKOZÓK 
PÁRTJA 

 

     CSONGRÁD 22 928 41,48 9 835 37,49
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT–KISGAZDA POLGÁRI 
EGYESÜLET–MAGYAR 
GAZDAKÖRÖK ÉS 
GAZDASZÖVETKEZETEK 
SZÖVETSÉGE–VÁLLALKOZÓK 
PÁRTJA 

 

     HEVES 37 180 43,52 8 979 36,53
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEGHALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT–MAGYAR 
GAZDAKÖRÖK ÉS 
GAZDASZÖVETKEZETEK 
SZÖVETSÉGE 

 

     HAJDÚ-BIHAR 41 206 51,02 28 241 49,82
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT–NEMZETI FÓRUM 
EGYESÜLET 

 

     BÁCS-KISKUN 62 939 59,16 33 824 53,27
     FEJÉR 45 510 49,97 7 857 49,56
     VAS 34 072 55,27 11 866 53,38
    ÖSSZESEN 142 521 53 547 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–MAGYAR 
GAZDAKÖRÖK ÉS 
GAZDASZÖVETKEZETEK 
SZÖVETSÉGE–NEMZETI FÓRUM 
EGYESÜLET 

 

     SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 87 935 50,74 13 882 39,18
GYŐR-MOSON-SOPRON 
MEGYÉÉRT EGYESÜLET–
MOSONMAGYARÓVÁRI 
VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE–
SZÜLŐFÖLDÜNKÉRT EGYESÜLET 

 

     GYŐR-MOSON-SOPRON 0 0,00 1 179 5,20
HAJDÚVÁROSOK 
HAGYOMÁNYŐRZŐ, 
ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS 
TERÜLETFEJLESZTŐ 
SZÖVETSÉGE 

 

     HAJDÚ-BIHAR 0 0,00 3 226 5,69
HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK 
KISTÉRSÉGI 
TERÜLETFEJLESZTÉSI 
EGYESÜLETE 

 

     CSONGRÁD 5 870 10,62 0 0,00
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM  
     BARANYA 2 979 3,50 1 794 6,96
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEGHALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
     BÁCS-KISKUN 5 497 5,17 2 333 3,67
     GYŐR-MOSON-SOPRON 5 851 6,43 1 264 5,58
     HAJDÚ-BIHAR 3 250 4,02 3 206 5,66
     JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 3 014 3,82 1 972 4,33
     KOMÁROM-ESZTERGOM 1 587 3,02 1 711 4,04
     NÓGRÁD 4 148 6,16 368 3,13
     PEST 10 096 5,04 10 113 4,30
     SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 3 982 2,30 2 845 8,03
     TOLNA 3 367 5,47 1 009 3,68
     VESZPRÉM 6 324 7,55 1 565 3,49
    ÖSSZESEN 50 095 28 180 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT  
     BARANYA 25 643 30,12 9 720 37,71
     BÁCS-KISKUN 29 312 27,55 18 806 29,62
     BÉKÉS 22 321 31,63 19 099 33,26
     BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 60 377 35,66 29 165 45,34
     FEJÉR 26 856 29,49 5 767 36,38
     GYŐR-MOSON-SOPRON 23 067 25,36 7 415 32,72
     HAJDÚ-BIHAR 24 134 29,88 16 188 28,56
     HEVES 34 052 39,86 11 167 45,44
     JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 26 249 33,24 15 782 34,68
     KOMÁROM-ESZTERGOM 16 038 30,50 15 848 37,45
     NÓGRÁD 22 388 33,23 5 254 44,75
     PEST 63 854 31,87 79 738 33,87
     SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 50 270 29,00 12 233 34,53
     TOLNA 17 851 29,01 9 800 35,76
     VAS 12 208 19,80 6 692 30,10
     ZALA 14 928 20,32 2 775 31,70
    ÖSSZESEN 469 548 265 449 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT–
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS 
PÁRT 

 

     CSONGRÁD 16 276 29,45 11 099 42,31
     SOMOGY 19 725 21,06 8 272 35,01
     VESZPRÉM 25 519 30,48 17 603 39,23
    ÖSSZESEN 61 520 36 974 
MÓR VÁROS JÖVŐJÉÉRT 
EGYESÜLET  

     FEJÉR 380 0,42 931 5,87
NEMZETI FÓRUM EGYESÜLET  
     GYŐR-MOSON-SOPRON 3 677 4,04 0 0,00
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEGHALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
ÖSSZEFOGÁS SZABOLCS-
SZATMÁR-BEREG MEGYE 
FELEMELKEDÉSÉÉRT 
SZÖVETSÉG 

 

     SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 14 434 8,33 2 059 5,81
POLGÁRI SZÖVETSÉG MAKÓÉRT  
     CSONGRÁD 0 0,00 1 423 5,42
POLGÁRMESTEREK A FALUKÉRT  
     KOMÁROM-ESZTERGOM 4 025 7,65 0 0,00
POLGÁRMESTEREK FEJÉR 
MEGYÉÉRT  

     FEJÉR 5 510 6,05 374 2,36
POLGÁRMESTEREK VAS 
MEGYÉÉRT EGYESÜLET  

     VAS 3 904 6,33 0 0,00
SOMOGYÉRT EGYESÜLET  
     SOMOGY 26 001 27,76 2 637 11,16
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS 
PÁRT  

     BÁCS-KISKUN 4 675 4,39 6 642 10,46
     BÉKÉS 3 973 5,63 2 076 3,62
     HAJDÚ-BIHAR 2 206 2,73 2 597 4,58
     HEVES 2 738 3,20 1 215 4,94
     JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 3 397 4,30 2 881 6,33
     KOMÁROM-ESZTERGOM 1 313 2,50 2 507 5,92
     PEST 8 018 4,00 14 192 6,03
    ÖSSZESEN 26 320 32 110 
SZÖVETSÉG KESZTHELYÉRT 
EGYESÜLET  

     ZALA 0 0,00 462 5,28
SZÖVETSÉG ZALÁÉRT 
EGYESÜLET  

     ZALA 3 486 4,75 0 0,00
TISZA-TÓ RÉGIÓ IFJUSÁGÁÉRT 
EGYESÜLET–TISZAZUGI 
TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGE 

 

     JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 3 655 4,63 0 0,00
VAS MEGYEI 
ÖNKORMÁNYZATOKÉRT 
EGYESÜLET 

 

     VAS 4 694 7,61 876 3,94
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEGHALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
ZALA-MENTI POLGÁRMESTEREK 
ÉS POLGÁROK EGYESÜLETE  

     ZALA 3 614 4,92 0 0,00
 
 
b)   Azon szervezetek megyei listáira leadott érvényes szavazatok száma és aránya, 

melyek listái választókerületenként nem szerezték meg az összes érvényes 
szavazat több mint 4%-át 

 
VÁLASZTÓKERÜLET 

10 000 VAGY KEVESEBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEG NEM HALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
BAKONYTÉRSÉGI 
ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE 

 

     KOMÁROM-ESZTERGOM 1 453 2,76 0 0,00
BARANYAI NÉMET 
ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE 

 

     BARANYA 1 952 2,29 0 0,00
BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE EGYESÜLETE  

     HAJDÚ-BIHAR 819 1,01 0 0,00
CENTRUM ÖSSZEFOGÁS 
MAGYARORSZÁGÉRT  

     BÁCS-KISKUN 0 0,00 682 1,07
     BÉKÉS 646 0,92 351 0,61
     KOMÁROM-ESZTERGOM 0 0,00 329 0,78
    ÖSSZESEN 646 1 362 
CENTRUM ÖSSZEFOGÁS 
MAGYARORSZÁGÉRT–
FÜGGETLEN KÉPVISELŐK 
SZÖVETSÉGE 

 

     CSONGRÁD 0 0,00 129 0,49
CIGÁNY KISEBBSÉGI  
ÖNKORMÁNYZATOK BARANYA 
MEGYEI SZÖVETSÉGE 

 

     BARANYA 1 855 2,18 265 1,03
CIVILEK A LAKÓHELYÉRT 
EGYESÜLET  

     HAJDÚ-BIHAR 0 0,00 732 1,29
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEG NEM HALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
EGYMÁSÉRT SZEGED KÖRNYÉKI 
TELEPÜLÉSEK EGYESÜLETE  

     CSONGRÁD 991 1,79 0 0,00
EGYÜTT SOMOGYÉRT 
EGYESÜLET  

     SOMOGY 848 0,91 179 0,76
EGYÜTT SZENTESÉRT 
EGYESÜLET  

     CSONGRÁD 0 0,00 175 0,67
ÉLŐLÁNC MAGYARORSZÁGÉRT  
     PEST 0 0,00 1 731 0,74
ÉRDEKVÉDELEM A 
LAKOSSÁGÉRT EGYESÜLÉS 
TATABÁNYÁN 

 

     KOMÁROM-ESZTERGOM 0 0,00 102 0,24
ESZTERGOMI KISTÉRSÉGÉRT 
EGYESÜLET  

     KOMÁROM-ESZTERGOM 892 1,70 132 0,31
ESZTERGOMI 
SZOCIÁLDEMOKRATA 
EGYESÜLET 

 

     KOMÁROM-ESZTERGOM 0 0,00 98 0,23
FIATAL ROMÁK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGE  

     JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 1 565 1,98 0 0,00
     ZALA 1 094 1,49 0 0,00
    ÖSSZESEN 2 659 0 
FÖLDI-ÉLET-PÁRTJA  
     BÁCS-KISKUN 470 0,44 0 0,00
FÜGGETLEN KÉPVISELŐK 
SZÖVETSÉGE  

     NÓGRÁD 0 0,00 303 2,58
     PEST 0 0,00 6 357 2,70
    ÖSSZESEN 0 6 660 
FÜGGETLEN KISGAZDA-, 
NEMZETI EGYSÉG PÁRT–
KERESZTÉNYDEMOKRATAPÁRT 

 

     VAS 595 0,97 87 0,39
FÜGGETLEN KISGAZDA-, 
FÖLDMUNKÁS- ÉS POLGÁRI PÁRT  

     BÁCS-KISKUN 2 064 1,94 555 0,87
     BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 1 484 0,88 0 0,00
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEG NEM HALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
     GYŐR-MOSON-SOPRON 874 0,96 0 0,00
     HAJDÚ-BIHAR 1 082 1,34 555 0,98
     VESZPRÉM 967 1,15 0 0,00
    ÖSSZESEN 6 471 1 110 
FÜGGETLEN KISGAZDA-, 
FÖLDMUNKÁS- ÉS POLGÁRI 
PÁRT–JOBBIK 
MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM – PÁRT 

 

     BÉKÉS 824 1,17 571 0,99
FÜGGETLEN KISGAZDA-, 
FÖLDMUNKÁS- ÉS POLGÁRI 
PÁRT–JOBBIK 
MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM – PÁRT–MAGYAR 
FÜGGETLENSÉGI PÁRT 

 

     CSONGRÁD 834 1,51 158 0,60
FÜGGETLEN KISGAZDA-, 
FÖLDMUNKÁS- ÉS POLGÁRI 
PÁRT–JOBBIK 
MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM – PÁRT–MAGYAR 
IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 

 

     NÓGRÁD 1 434 2,13 173 1,47
FÜGGETLEN KISGAZDA-, 
FÖLDMUNKÁS- ÉS POLGÁRI 
PÁRT–MAGYAR IGAZSÁG ÉS 
ÉLET PÁRTJA–MAGYAR VIDÉK ÉS 
POLGÁRI PÁRT 

 

     GYŐR-MOSON-SOPRON 0 0,00 320 1,41
FÜGGETLENEK LISTÁJA  
     CSONGRÁD 0 0,00 146 0,56
GYÖNGYÖSÜNKÉRT 
LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET  

     HEVES 0 0,00 516 2,10
GYŐR-MOSON-SOPRON 
MEGYÉÉRT EGYESÜLET  

     GYŐR-MOSON-SOPRON 3 080 3,39 0 0,00
GYULAI VÁROSBARÁTOK KÖRE  
     BÉKÉS 0 0,00 656 1,14
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 
FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET  

     HAJDÚ-BIHAR 0 0,00 502 0,89
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEG NEM HALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
HARMADIK OLDAL 
MAGYARORSZÁGÉRT 
EGYESÜLET 

 

     CSONGRÁD 635 1,15 0 0,00
HATVAN VÁROSI 
LOKÁLPATRIÓTÁK EGYESÜLETE  

     HEVES 0 0,00 640 2,60
HATVANNÉGY VÁRMEGYE 
IFJÚSÁGI MOZGALOM  

     VAS 860 1,40 478 2,15
HEVES MEGYEI NYUGDÍJASOK 
VÁLASZTÁSI EGYESÜLETE  

     HEVES 1 894 2,22 0 0,00
IPARTESTÜLETEK ÉS 
KISVÁLLALKOZÓK JNSZ MEGYEI 
SZÖVETSÉGE 

 

     JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 978 1,24 0 0,00
IPOLYMENTE BÖRZSÖNY 
NATURPARK EGYESÜLET  

     NÓGRÁD 1 103 1,64 0 0,00
JÁSZSÁGI ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE  

     JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 1 618 2,05 0 0,00
JOBB CSONGRÁDÉRT 
EGYESÜLET  

     CSONGRÁD 0 0,00 496 1,89
JOBB MAKÓÉRT EGYESÜLET  
     CSONGRÁD 0 0,00 505 1,92
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 
MOZGALOM – PÁRT  

     BÁCS-KISKUN 1 435 1,35 654 1,03
     SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 1 466 0,85 325 0,92
    ÖSSZESEN 2 901 979 
KÉPVISELET VÁLASZTÁSI 
EGYESÜLET  

     KOMÁROM-ESZTERGOM 722 1,37 0 0,00
KERESZTÉNYDEMOKRATA PÁRT–
MAGYAR NYUGDÍJASOK PÁRTJA–
MAGYAR VIDÉK ÉS POLGÁRI 
PÁRT 

 

     VESZPRÉM 0 0,00 338 0,75
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEG NEM HALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
KESZTHELY VÁROSÉRT 
EGYESÜLET  

     ZALA 0 0,00 231 2,64
KESZTHELY-HÉVÍZ ÉS 
ZALASZENTGRÓT TÉRSÉG 
VÁROSAIÉRT ÉS FALVAIÉRT 
EGYESÜLET 

 

     ZALA 2 178 2,97 0 0,00
KISGAZDA SZÖVETSÉG  
     KOMÁROM-ESZTERGOM 613 1,17 108 0,26
KISTELEPÜLÉSEK 
FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET  

     CSONGRÁD 1 976 3,57 0 0,00
KISZÖV HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 
IPARSZÖVETSÉG  

     HAJDÚ-BIHAR 0 0,00 679 1,20
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 
NYUGDÍJAS SZERVEZETEK ÉS 
IDŐSEK EGYESÜLETE 

 

     KOMÁROM-ESZTERGOM 0 0,00 535 1,26
KOMLÓI HONISMERETI ÉS 
VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET  

     BARANYA 0 0,00 653 2,53
KÖRÖSÖK VIDÉKÉÉRT 
EGYESÜLET  

     BÉKÉS 0 0,00 895 1,56
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM  
     BÉKÉS 2 759 3,91 2 141 3,73
     BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 4 849 2,86 2 054 3,19
     CSONGRÁD 2 053 3,71 252 0,96
     FEJÉR 3 490 3,83 311 1,96
     HEVES 3 291 3,85 706 2,87
     SOMOGY 2 591 2,77 413 1,75
     VAS 2 356 3,82 626 2,82
     ZALA 2 348 3,20 199 2,27
    ÖSSZESEN 23 737 6 702 
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET 
PÁRTJA  

     BARANYA 646 0,76 0 0,00
     BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 3 450 2,04 1 307 2,03
     FEJÉR 1 361 1,49 204 1,29
     HAJDÚ-BIHAR 1 578 1,95 0 0,00
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEG NEM HALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
     HEVES 2 072 2,43 414 1,68
     PEST 4 353 2,17 4 988 2,12
     VESZPRÉM 1 633 1,95 605 1,35
    ÖSSZESEN 15 093 7 518 
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET 
PÁRTJA–MAGYAR VIDÉK ÉS 
POLGÁRI PÁRT 

 

     HAJDÚ-BIHAR 0 0,00 762 1,34
MAGYAR KOMMUNISTA 
MUNKÁSPÁRT  

     BÉKÉS 1 341 1,90 396 0,69
     BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 1 953 1,15 515 0,80
     CSONGRÁD 0 0,00 179 0,68
     FEJÉR 730 0,80 0 0,00
     JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 968 1,23 632 1,39
     KOMÁROM-ESZTERGOM 209 0,40 0 0,00
     NÓGRÁD 1 119 1,66 194 1,65
    ÖSSZESEN 6 320 1 916 
MAGYAR NYUGDÍJASOK PÁRTJA  
     BARANYA 0 0,00 229 0,89
     BÉKÉS 1 125 1,59 0 0,00
     SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 0 0,00 497 1,40
    ÖSSZESEN 1 125 726 
MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE–PEST MEGYEI 
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 

 

     PEST 3 708 1,85 5 728 2,43
MAGYAR VIDÉK ÉS POLGÁRI 
PÁRT  

     BARANYA 228 0,27 45 0,17
     BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 961 0,57 0 0,00
     HAJDÚ-BIHAR 977 1,21 0 0,00
     VESZPRÉM 1 521 1,82 0 0,00
    ÖSSZESEN 3 687 45 
MAGYAR VIDÉK ÉS POLGÁRI 
PÁRT–SZOCIÁLDEMOKRATA 
PÁRT 

 

     SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 0 0,00 84 0,24
MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 
2006  

     BARANYA 685 0,80 183 0,71
     HEVES 1 209 1,42 152 0,62
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEG NEM HALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
     KOMÁROM-ESZTERGOM 311 0,59 209 0,49
     NÓGRÁD 805 1,19 214 1,82
    ÖSSZESEN 3 010 758 
MAGYARORSZÁGI 
SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT  

     CSONGRÁD 256 0,46 0 0,00
MAKÓ ÉS TÉRSÉGE 
POLGÁRMESTEREK FÓRUMA 
EGYESÜLET 

 

     CSONGRÁD 2 027 3,67 0 0,00
MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT  
     TOLNA 603 0,98 0 0,00
MEGYEI NYUGDÍJASOK, 
LIBERÁLISOK VIDÉKÉRT 
EGYESÜLETE 

 

     GYŐR-MOSON-SOPRON 2 532 2,78 573 2,53
MEZŐGAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, 
SZÖVETKEZETEK, VÁLLALKOZÓK 
CS.M-I ÉRDEKVÉDELMI 
SZÖVETSÉGE 

 

     CSONGRÁD 1 174 2,12 0 0,00
NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI 
EGYESÜLETE 

 

     GYŐR-MOSON-SOPRON 697 0,77 0 0,00
NEMZETI KERESZTÉNY POLGÁRI 
PÁRT  

     SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 1 252 0,72 91 0,26
NEMZETI ÖSSZEFOGÁS A FALVAK 
ÉS GAZDÁK VÉDELMÉÉRT 
EGYESÜLET 

 

     HEVES 666 0,78 60 0,24
NYUGDÍJASOK BARANYA MEGYEI 
KÉPVISELETE  

     BARANYA 2 196 2,58 0 0,00
NYUGDÍJASOK 
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ 
EGYESÜLETE 

 

     HAJDÚ-BIHAR 2 963 3,67 0 0,00
NYUGDÍJASOK PÁRTJA  
     BÉKÉS 1 387 1,97 943 1,64
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEG NEM HALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
OROSHÁZA ÉS VIDÉKE 
IPARTESTÜLET  

     BÉKÉS 0 0,00 619 1,08
ÖSSZEFOGÁS BARANYA 
MEGYÉÉRT EGYESÜLET  

     BARANYA 747 0,88 0 0,00
ÖSSZEFOGÁS BÉKÉS MEGYÉÉRT 
EGYESÜLET  

     BÉKÉS 1 338 1,90 670 1,17
ÖSSZEFOGÁS CSONGRÁDÉRT 
EGYESÜLET  

     CSONGRÁD 0 0,00 913 3,48
ÖSSZEFOGÁS GYULÁÉRT 
EGYESÜLET  

     BÉKÉS 0 0,00 380 0,66
ÖSSZEFOGÁS HEVES MEGYÉÉRT 
EGYESÜLET  

     HEVES 2 335 2,73 728 2,96
ÖSSZEFOGÁS MEZŐBERÉNYÉRT 
EGYESÜLET  

     BÉKÉS 0 0,00 874 1,52
ÖSSZEFOGÁSSAL DÉL-ZALÁÉRT 
EGYESÜLET  

     ZALA 2 409 3,28 0 0,00
PEDAGÓGUSOK 
SZAKSZERVEZETE  

     SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 1 902 1,10 426 1,20
PEST MEGYEI TÉRSÉGEK 
EGYESÜLETE–ÉLŐLÁNC 
MAGYARORSZÁGÉRT 

 

     PEST 3 064 1,53 0 0,00
POLGÁRI KÖR BARANYÁÉRT 
EGYESÜLET  

     BARANYA 1 019 1,20 245 0,95
POLGÁRI KÖRÖK TATAI 
SZÖVETSÉGE EGYESÜLET–
VÁLLALKOZÓK PÁRTJA 

 

     KOMÁROM-ESZTERGOM 275 0,52 327 0,77
POLGÁRMESTEREK ÉS 
NEMZETISÉGEK EGYESÜLETE  

     KOMÁROM-ESZTERGOM 942 1,79 0 0,00
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEG NEM HALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
POLGÁRMESTEREK HAJDÚ-
BIHAR MEGYÉÉRT EGYESÜLET  

     HAJDÚ-BIHAR 2 555 3,16 0 0,00
POLGÁRMESTEREK 
ÖSSZEFOGÁSA  

     SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 1 111 0,64 291 0,82
POLGÁRŐR EGYESÜLETEK JÁSZ- 
NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
SZÖVETSÉGE 

 

     JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 877 1,11 641 1,41
ROMA DIPLOMÁSOK ORSZÁGOS 
SZERVEZETE  

     FEJÉR 535 0,59 0 0,00
ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM 
B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE  

     BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 1 849 1,09 419 0,65
SOMOGY POLGÁRAIÉRT 
EGYESÜLET  

     SOMOGY 529 0,56 205 0,87
SOMOGYÉRT EGYÜTTMŰKÖDŐ 
POLGÁRI EGYESÜLET  

     SOMOGY 776 0,83 120 0,51
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS 
PÁRT  

     BARANYA 2 922 3,43 1 003 3,89
     BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 4 219 2,49 2 320 3,61
     FEJÉR 2 238 2,46 410 2,59
     NÓGRÁD 1 502 2,23 456 3,88
     SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 4 119 2,38 956 2,70
     TOLNA 1 674 2,72 899 3,28
     VAS 1 230 2,00 394 1,77
     ZALA 2 629 3,58 246 2,81
    ÖSSZESEN 20 533 6 684 
SZENTENDRE–DUNAKANYAR 
KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET  

     PEST 495 0,25 505 0,21
SZÖVETSÉG SZENTES 
FELEMELKEDÉSÉÉRT 
EGYESÜLET 

 

     CSONGRÁD 255 0,46 767 2,92
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES SZAVAZAT 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES SZAVAZAT 

4%-OT MEG NEM HALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
TISZTA KÖZÉLETÉRT EGYESÜLET  
     KOMÁROM-ESZTERGOM 471 0,90 405 0,96
TOLNA MEGYÉÉRT VÁLASZTÁSI 
SZÖVETSÉG  

     TOLNA 1 262 2,05 724 2,64
TOLNA MEGYEI EMBEREK 
SZÖVETSÉGE  

     TOLNA 2 394 3,89 0 0,00
TOLNA MEGYEI EMBEREK 
SZÖVETSÉGE–VÖLGYSÉGI 
IPARTESTÜLET 

 

     TOLNA 0 0,00 524 1,91
TOLNA MEGYEI FÜGGETLEN 
ROMA CIVIL EGYESÜLET  

     TOLNA 345 0,56 0 0,00
VÁROSÉPÍTŐK TÁRSASÁGA  
     CSONGRÁD 0 0,00 158 0,60
ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 
EGYESÜLETI ÉS ALAPÍTVÁNYI 
SZÖVETSÉG 

 

     ZALA 551 0,75 0 0,00
ZALAEGERSZEG ÉS LENTI 
TÉRSÉGÉÉRT EGYESÜLET  

     ZALA 2 367 3,22 0 0,00
ZEMPLÉNI 
TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG  

     BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 4 200 2,48 812 1,26
ZÖLD DEMOKRATÁK 
SZÖVETSÉGE  

     BARANYA 0 0,00 123 0,48
 



 
 
 
 
11238 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/146. szám 

 
3.5.2.  A megszerzett mandátumok száma és aránya az összesített adatok alapján 
 
A megyei listákon megszerezhető mandátumok száma összesen 835. 
 
a) A jelölő szervezetek megyei listáin megszerzett mandátumok száma 
 

VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES MANDÁTUM 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES MANDÁTUM 

LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 
MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
BARANYAI EMBEREKÉRT 
SZÖVETSÉG  

    BARANYA 2 6,90 0 0,00
FEJÉR MEGYEI 
TELEPÜLÉSEKÉRT EGYESÜLET  

    FEJÉR 2 5,88 0 0,00
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–BÉKÉS MEGYEI 
GAZDAKÖRÖK SZÖVETSÉGE–
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT 

 

    BÉKÉS 13 59,09 11 61,11
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT 

 

    BARANYA 16 55,17 5 45,45
    BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 23 57,50 9 47,37
    GYŐR-MOSON-SOPRON 20 62,50 6 66,67
    JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 12 54,55 10 55,56
    KOMÁROM-ESZTERGOM 12 54,55 9 50,00
    NÓGRÁD 17 56,67 5 50,00
    PEST 21 55,26 22 52,38
    SOMOGY 15 48,39 5 55,56
    TOLNA 16 61,54 9 60,00
    VESZPRÉM 14 58,33 9 56,25
    ZALA 22 62,86 3 60,00
    ÖSSZESEN 188 92 
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES MANDÁTUM 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES MANDÁTUM 

LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 
MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT–
KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET–
MAGYAR GAZDAKÖRÖK ÉS 
GAZDASZÖVETKEZETEK 
SZÖVETSÉGE–NEMZETI FÓRUM 
EGYESÜLET–VÁLLALKOZÓK 
PÁRTJA 

 

    CSONGRÁD 13 52,00 7 46,67
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT–
KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET–
MAGYAR GAZDAKÖRÖK ÉS 
GAZDASZÖVETKEZETEK 
SZÖVETSÉGE–VÁLLALKOZÓK 
PÁRTJA 

 

    HEVES 16 53,33 4 40,00
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT–MAGYAR 
GAZDAKÖRÖK ÉS GAZDA-
SZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGE 

 

    HAJDÚ-BIHAR 15 62,50 8 50,00
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT–NEMZETI 
FÓRUM EGYESÜLET 

 

    BÁCS-KISKUN 17 62,96 11 57,89
    FEJÉR 19 55,88 3 50,00
    VAS 18 62,07 7 63,64
    ÖSSZESEN 54 21 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–MAGYAR GAZDA-
KÖRÖK ÉS GAZDASZÖVET-
KEZETEK SZÖVETSÉGE–NEMZETI 
FÓRUM EGYESÜLET 

 

    SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 22 56,41 4 44,44
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES MANDÁTUM 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES MANDÁTUM 

LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 
MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
HAJDÚVÁROSOK HAGYOMÁNY-
ŐRZŐ, ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS 
TERÜLETFEJLESZTŐ SZÖVET-
SÉGE 

 

    HAJDÚ-BIHAR 0 0,00 1 6,25
HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK 
KISTÉRSÉGI TERÜLET-
FEJLESZTÉSI EGYESÜLETE 

 

    CSONGRÁD 3 12,00 0 0,00
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM  
    BARANYA 0 0,00 1 9,09
    BÁCS-KISKUN 1 3,70 0 0,00
    GYŐR-MOSON-SOPRON 2 6,25 0 0,00
    HAJDÚ-BIHAR 1 4,17 1 6,25
    JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 0 0,00 1 5,56
    KOMÁROM-ESZTERGOM 0 0,00 1 5,56
    NÓGRÁD 2 6,67 0 0,00
    PEST 2 5,26 2 4,76
    SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 0 0,00 1 11,11
    TOLNA 2 7,69 0 0,00
    VESZPRÉM 2 8,33 0 0,00
    ÖSSZESEN 12 7 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT  
    BARANYA 11 37,93 5 45,45
    BÁCS-KISKUN 8 29,63 6 31,58
    BÉKÉS 8 36,36 7 38,89
    BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 17 42,50 10 52,63
    FEJÉR 11 32,35 3 50,00
    GYŐR-MOSON-SOPRON 9 28,13 3 33,33
    HAJDÚ-BIHAR 8 33,33 5 31,25
    HEVES 14 46,67 6 60,00
    JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 8 36,36 6 33,33
    KOMÁROM-ESZTERGOM 8 36,36 7 38,89
    NÓGRÁD 11 36,67 5 50,00
    PEST 13 34,21 15 35,71
    SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 13 33,33 4 44,44
    TOLNA 8 30,77 6 40,00
    VAS 7 24,14 4 36,36
    ZALA 9 25,71 2 40,00
    ÖSSZESEN 163 94 
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES MANDÁTUM 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES MANDÁTUM 

LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 
MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT–
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS 
PÁRT 

 

    CSONGRÁD 9 36,00 7 46,67
    SOMOGY 7 22,58 3 33,33
    VESZPRÉM 8 33,33 7 43,75
    ÖSSZESEN 24 17 
NEMZETI FÓRUM EGYESÜLET  
    GYŐR-MOSON-SOPRON 1 3,13 0 0,00
ÖSSZEFOGÁS SZABOLCS-
SZATMÁR-BEREG MEGYE 
FELEMELKEDÉSÉÉRT 
SZÖVETSÉG 

 

    SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 4 10,26 0 0,00
POLGÁRI SZÖVETSÉG MAKÓÉRT  
    CSONGRÁD 0 0,00 1 6,67
POLGÁRMESTEREK A FALUKÉRT  
    KOMÁROM-ESZTERGOM 2 9,09 0 0,00
POLGÁRMESTEREK FEJÉR 
MEGYÉÉRT  

    FEJÉR 2 5,88 0 0,00
POLGÁRMESTEREK VAS 
MEGYÉÉRT EGYESÜLET  

    VAS 2 6,90 0 0,00
SOMOGYÉRT EGYESÜLET  
    SOMOGY 9 29,03 1 11,11
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS 
PÁRT  

    BÁCS-KISKUN 1 3,70 2 10,53
    BÉKÉS 1 4,55 0 0,00
    HAJDÚ-BIHAR 0 0,00 1 6,25
    JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 1 4,55 1 5,56
    KOMÁROM-ESZTERGOM 0 0,00 1 5,56
    PEST 2 5,26 3 7,14
    ÖSSZESEN 5 8 
SZÖVETSÉG ZALÁÉRT 
EGYESÜLET  

    ZALA 2 5,71 0 0,00
TISZA-TÓ RÉGIÓ IFJÚSÁGÁÉRT 
EGYESÜLET–TISZAZUGI 
TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGE 

 

    JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 1 4,55 0 0,00
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VÁLASZTÓKERÜLET 
10 000 VAGY KEVESEBB 

LAKOSÚ 
TELEPÜLÉSEKEN 

ÖSSZES MANDÁTUM 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 
ÖSSZES MANDÁTUM 

LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 
MEGYÉNKÉNT 

DB % DB % 
VAS MEGYEI 
ÖNKORMÁNYZATOKÉRT 
EGYESÜLET 

 

    VAS 2 6,90 0 0,00
ZALA-MENTI POLGÁRMESTEREK 
ÉS POLGÁROK EGYESÜLETE  

    ZALA 2 5,71 0 0,00
 
 
b) Megyei közgyűlések összetétele 

 
Baranya megye közgyűlése 

 
MANDÁTUM 

 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

DB % 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT 

21 52,50 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 16 40,00 
BARANYAI EMBEREKÉRT 
SZÖVETSÉG 2 5,00 

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 1 2,50 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 40 100,00 

 
Bács-Kiskun megye közgyűlése 

 
MANDÁTUM 

 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

DB % 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNYDEMOK-
RATA NÉPPÁRT–NEMZETI FÓRUM 
EGYESÜLET 

28 60,87 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 14 30,43 
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 3 6,52 
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 1 2,17 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 46 100,00 
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Békés megye közgyűlése 
 

MANDÁTUM 
 

LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 
DB % 

FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–BÉKÉS MEGYEI 
GAZDAKÖRÖK SZÖVETSÉGE–
KERESZTÉNYDEMOKRATA 
NÉPPÁRT 

24 60,00 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 15 37,50 
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 1 2,50 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 40 100,00 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közgyűlése 

 
MANDÁTUM 

 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

DB % 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT 

32 54,24 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 27 45,76 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 59 100,00 

 
Csongrád megye közgyűlése 

 
MANDÁTUM 

 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

DB % 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT–KISGAZDA 
POLGÁRI EGYESÜLET–MAGYAR 
GAZDAKÖRÖK ÉS GAZDASZÖVET-
KEZETEK SZÖVETSÉGE–NEMZETI 
FÓRUM EGYESÜLET–VÁLLALKOZÓK 
PÁRTJA 

20 50,00 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT– 
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 16 40,00 

HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK 
KISTÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI 
EGYESÜLETE 

3 7,50 

POLGÁRI SZÖVETSÉG MAKÓÉRT 1 2,50 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 40 100,00 
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Fejér megye közgyűlése 
 

MANDÁTUM 
 

LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 
DB % 

FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT–NEMZETI 
FÓRUM EGYESÜLET 

22 55,00 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 14 35,00 
FEJÉR MEGYEI TELEPÜLÉSEKÉRT 
EGYESÜLET 2 5,00 

POLGÁRMESTEREK FEJÉR 
MEGYÉÉRT 2 5,00 

ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 40 100,00 
 

Győr-Moson-Sopron megye közgyűlése 
 

MANDÁTUM 
 

LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 
DB % 

FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT 

26 63,41 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 12 29,27 
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 2 4,88 
NEMZETI FÓRUM EGYESÜLET 1 2,44 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 41 100,00 

 
Hajdú-Bihar megye közgyűlése 

 
MANDÁTUM 

 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

DB % 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT–MAGYAR 
GAZDAKÖRÖK ÉS GAZDASZÖVET-
KEZETEK SZÖVETSÉGE 

23 57,50 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 13 32,50 
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 2 5,00 
HAJDÚVÁROSOK HAGYOMÁNY-
ŐRZŐ, ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS 
TERÜLETFEJLESZTŐ SZÖVETSÉGE 

1 2,50 

SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 1 2,50 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 40 100,00 
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Heves megye közgyűlése 
 

MANDÁTUM 
 

LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 
DB % 

FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT–KISGAZDA 
POLGÁRI EGYESÜLET–MAGYAR 
GAZDAKÖRÖK ÉS GAZDA-
SZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGE–
VÁLLALKOZÓK PÁRTJA 

20 50,00 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 20 50,00 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 40 100,00 

 
Jász-Nagykun-Szolnok megye közgyűlése 

 
MANDÁTUM 

 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

DB % 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT 

22 55,00 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 14 35,00 
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 2 5,00 
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 1 2,50 
TISZA-TÓ RÉGIÓ IFJÚSÁGÁÉRT 
EGYESÜLET–TISZAZUGI 
TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGE 

1 2,50 

ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 40 100,00 
 

Komárom-Esztergom megye közgyűlése 
 

MANDÁTUM 
 

LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 
DB % 

FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT 

21 52,50 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 15 37,50 
POLGÁRMESTEREK A FALUKÉRT 2 5,00 
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 1 2,50 
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 1 2,50 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 40 100,00 
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Nógrád megye közgyűlése 
 

MANDÁTUM 
 

LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 
DB % 

FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT 

22 55,00 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 16 40,00 
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 2 5,00 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 40 100,00 

 
Pest megye közgyűlése 

 
MANDÁTUM 

 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

DB % 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT 

43 53,75 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 28 35,00 
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 5 6,25 
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 4 5,00 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 80 100,00 

 
Somogy megye közgyűlése 

 
MANDÁTUM 

 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

DB % 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT 

20 50,00 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT– 
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 10 25,00 

SOMOGYÉRT EGYESÜLET 10 25,00 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 40 100,00 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyűlése 

 
MANDÁTUM 

 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

DB % 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–MAGYAR 
GAZDAKÖRÖK ÉS 
GAZDASZÖVETKEZETEK 
SZÖVETSÉGE–NEMZETI FÓRUM 
EGYESÜLET 

26 54,17 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 17 35,42 
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MANDÁTUM 

 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

DB % 
ÖSSZEFOGÁS SZABOLCS-SZATMÁR- 
BEREG MEGYE FELEMELKE-
DÉSÉÉRT SZÖVETSÉG 

4 8,33 

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 1 2,08 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 48 100,00 

 
Tolna megye közgyűlése 

 
MANDÁTUM 

 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

DB % 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT 

25 60,98 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 14 34,15 
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 2 4,88 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 41 100,00 

 
Vas megye közgyűlése 

 
MANDÁTUM 

 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 

DB % 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT–NEMZETI 
FÓRUM EGYESÜLET 

25 62,50 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 11 27,50 
POLGÁRMESTEREK VAS MEGYÉÉRT 
EGYESÜLET 2 5,00 

VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATO-
KÉRT EGYESÜLET 2 5,00 

ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 40 100,00 
 

Veszprém megye közgyűlése 
 

MANDÁTUM 
 

LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 
DB % 

FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT 

23 57,50 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT– 
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT 15 37,50 

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 2 5,00 
ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 40 100,00 
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Zala megye közgyűlése 
 

MANDÁTUM 
 

LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK 
DB % 

FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT 

25 62,50 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 11 27,50 
SZÖVETSÉG ZALÁÉRT EGYESÜLET 2 5,00 
ZALA-MENTI POLGÁRMESTEREK ÉS 
POLGÁROK EGYESÜLETE 2 5,00 

ÖSSZES KIOSZTOTT MANDÁTUM 40 100,00 
 
 
3.6. A Fővárosi közgyűlés tagjainak választása 
 
3.6.1.  Az érvényes szavazatok száma és aránya az összesített adatok alapján 
 
a)  Azon pártok és társadalmi szervezetek fővárosi listáira leadott szavazatok 

száma és aránya, amelyek listái az összes érvényes szavazat több mint 4%-át 
megszerezték 

 

SZAVAZAT 4%-OT MEGHALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK DB % 

FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT 

331 830 42,86 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 267 759 34,58 
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS 
PÁRT 99 722 12,88 

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 35 332 4,56 
ÖSSZESEN 734 643 94,88 

 
b)  Azon pártok és társadalmi szervezetek fővárosi listáira leadott szavazatok 

száma és aránya, amelyek listái nem szerezték meg az összes érvényes 
szavazat több mint 4%-át 

 

SZAVAZAT 4%-OT MEG NEM HALADÓ 
LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK DB % 

MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET 
PÁRTJA 19 461 2,51 

CENTRUM ÖSSZEFOGÁS 
MAGYARORSZÁGÉRT 7 504 0,97 

MAGYAR KOMMUNISTA 
MUNKÁSPÁRT 5 635 0,73 

BUDAPEST TÁRSASÁG 4 269 0,55 
HUMANISTA PÁRT 2 764 0,36 
ÖSSZESEN 39 633 5,12 
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3.6.2.  A megszerzett mandátumok száma és aránya az összesített adatok alapján 
 

A fővárosi listákon megszerzett mandátumok száma és aránya 
listát állító szervezetenként 

 
MANDÁTUM LISTÁT ÁLLÍTÓ SZERVEZETEK DB % 

FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI 
SZÖVETSÉG–KERESZTÉNY-
DEMOKRATA NÉPPÁRT 

30 45,45 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 24 36,36 
SZDSZ – A MAGYAR LIBERÁLIS 
PÁRT 9 13,64 

MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 3 4,55 
 
 
 
 

II. TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 
VÁLASZTÁSA 

 
 
1. 1452 településen 2077 kisebbségi önkormányzati választás kitűzésére került 

sor, ebből 28 választás a megfelelő számú jelölt hiányában elmaradt. 
 
 
2. A választók nyilvántartása szerinti és a szavazóként megjelentek adatainak 

országos összesítése 
 

A kisebbségi választói 
jegyzéken szereplő 
választópolgárok 

száma 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya 

A D E % 
192 529 3 244 122 845 63,81% 

 
Kisebbségenként 
 

A kisebbségi választói 
jegyzéken szereplő 
választópolgárok 

száma 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya 

A D E % 
BOLGÁR 

1 993 2 960 48,17% 
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A kisebbségi választói 

jegyzéken szereplő 
választópolgárok 

száma 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya 

A D E % 
CIGÁNY 

102 011 3 090 61 712 60,50% 
 

A kisebbségi választói 
jegyzéken szereplő 
választópolgárok 

száma 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya 

A D E % 
GÖRÖG 

2 347 3 1 530 65,19% 
 

A kisebbségi választói 
jegyzéken szereplő 
választópolgárok 

száma 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya 

A D E % 
HORVÁT 

10 883 17 7 654 70,33% 
 

A kisebbségi választói 
jegyzéken szereplő 
választópolgárok 

száma 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya 

A D E % 
LENGYEL 

2 814 8 1 714 60,91% 
 

A kisebbségi választói 
jegyzéken szereplő 
választópolgárok 

száma 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya 

A D E % 
NÉMET 

45 291 72 32 666 72,12% 
 

A kisebbségi választói 
jegyzéken szereplő 
választópolgárok 

száma 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya 

A D E % 
ÖRMÉNY 

2 152 1 1 343 62,41% 
 

A kisebbségi választói 
jegyzéken szereplő 
választópolgárok 

száma 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya 

A D E % 
ROMÁN 

4 188 5 2 479 59,19% 
 

A kisebbségi választói 
jegyzéken szereplő 
választópolgárok 

száma 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya 

A D E % 
RUSZIN 

2 391 4 1 381 57,76% 
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A kisebbségi választói 
jegyzéken szereplő 
választópolgárok 

száma 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya 

A D E % 
SZERB 

2 063 4 1 279 62,00% 
 
 

A kisebbségi választói 
jegyzéken szereplő 
választópolgárok 

száma 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya 

A D E % 
SZLOVÁK 

14 570 37 9 009 61,83% 
 

A kisebbségi választói 
jegyzéken szereplő 
választópolgárok 

száma 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya 

A D E % 
SZLOVÉN 

885 0 667 75,37% 
 

A kisebbségi választói 
jegyzéken szereplő 
választópolgárok 

száma 

Visszautasított 
választópolgárok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

aránya 

A D E % 
UKRÁN 

941 1 451 47,93% 
 
 
3. A kitűzött, elmaradt, megtartott és az eredményes települési kisebbségi 

önkormányzati választások száma kisebbségenként az összesített adatok 
alapján 

 
 

KISEBBSÉG 
 

KITŰZÖTT 
VÁLASZTÁS 

 
ELMARADT 
VÁLASZTÁS 

 
MEGTARTOTT 

VÁLASZTÁS 

 
EREDMÉNYES 

VÁLASZTÁS 
BOLGÁR 38 0 38 38
CIGÁNY 1 137 16 1 121 1 118
GÖRÖG 34 0 34 34
HORVÁT 115 0 115 115
LENGYEL 47 0 47 47
NÉMET 380 2 378 378
ÖRMÉNY 32 1 31 31
ROMÁN 46 0 46 46
RUSZIN 53 1 52 52
SZERB 40 0 40 40
SZLOVÁK 122 5 117 116
SZLOVÉN 13 2 11 11
UKRÁN 20 1 19 19
ÖSSZES KISEBBSÉG 2 077 28 2 049 2 045
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4. A megalakítható kisebbségi önkormányzatok száma és aránya kisebbségen-

ként az összesített előzetes adatok alapján 
 
 

10 000 VAGY KEVESEBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN 

10 000-NÉL TÖBB 
LAKOSÚ 

TELEPÜLÉSEKEN KISEBBSÉG 

MEGALAKÍTHATÓ 
KISEBBSÉGI 

ÖNKORMÁNY-
ZATOK  

DB DB % DB % 

BOLGÁR 38 6 0,40 32 5,91
CIGÁNY 1 118 968 64,36 150 27,73
GÖRÖG 34 2 0,13 32 5,91
HORVÁT 115 75 4,99 40 7,39
LENGYEL 47 9 0,60 38 7,02
NÉMET 378 296 19,68 82 15,16
ÖRMÉNY 31 1 0,07 30 5,55
ROMÁN 46 23 1,53 23 4,25
RUSZIN 52 20 1,33 32 5,91
SZERB 40 14 0,93 26 4,81
SZLOVÁK 116 79 5,25 37 6,84
SZLOVÉN 11 7 0,47 4 0,74
UKRÁN 19 4 0,27 15 2,77

 
 
5. A települési kisebbségi önkormányzati választáson a 10%-os mandátum-

határt – várhatóan – elérő jelölő szervezetek 
 

Bolgár kisebbség 
 

Országos 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 179,50 94,47
 

Budapest főváros 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 10,50 10,00
MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 94,50 90,00

 
Baranya megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 5,00 100,00
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 10,00 100,00
 

Csongrád megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 5,00 100,00
 

Győr-Moson-Sopron megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 5,00 100,00
 

Hajdú-Bihar megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 5,00 100,00
 

Komárom-Esztergom megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 5,00 100,00
 

Pest megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 50,00 100,00
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Cigány kisebbség 
 

Országos 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 1 586,00 28,37

MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 1 194,83 21,37

 
Budapest főváros 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
CIGÁNY SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 17,00 17,00
MAGYARORSZÁGI ROMA PARLAMENT 35,00 35,00
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK DEMOKRATIKUS 
SZÖVETSÉGE–ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS 10,00 10,00

 
Baranya megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 117,00 17,33

AZ EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT 
EGYESÜLET 113,00 16,74

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 
BARANYA MEGYEI SZÖVETSÉGE 80,00 11,85

KHETANIPE A ROMÁK ÖSSZEFOGÁSÁÉRT 
EGYESÜLET 88,00 13,04

MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 195,00 28,89

SIKLÓS ÉS VIDÉKE CIGÁNYOKÉRT 
ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZET 73,00 10,81

 
Bács-Kiskun megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
AZ EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT 
EGYESÜLET 78,00 35,45

MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 119,00 54,09
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Békés megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 46,00 28,75

CIGÁNY SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 47,17 29,48
ROMA KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK ORSZÁGOS 
EGYESÜLETE 31,67 19,79

CIGÁNY SZERVEZETEK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGE–ROMA KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK 
ORSZÁGOS EGYESÜLETE 

32,00 20,00

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 202,50 28,13

MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 83,50 11,60

ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI 
SZERVEZETE 257,50 35,76

 
Csongrád megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
EGYÜTTÉLÉS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI 
SZERVEZET 9,00 10,59

MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK FÜGGETLEN 
ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 18,00 21,18

MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 32,50 38,24

ROM-SOM ROMÁK VAGYUNK KULTURÁLIS ÉS 
HAGYOMÁNYŐRZŐ SZERVEZET 12,50 14,71

MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA–ROM-SOM ROMÁK VAGYUNK 
KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ SZERVEZET 

25,00 29,41
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Fejér megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 15,00 16,67

ROMA DIPLOMÁSOK ORSZÁGOS SZERVEZETE 60,00 66,67
 

Győr-Moson-Sopron megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 11,00 11,00

CZINKA PANNA ROMA KULTURÁLIS EGYESÜLET 34,00 34,00
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI CIGÁNYOK 
ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 35,00 35,00

ISKOLAKULTÚRÁÉRT–ESÉLYTEREMTÉSÉRT 
EGYESÜLET 11,00 11,00

 
Hajdú-Bihar megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 78,00 30,59

CIGÁNY SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 35,50 13,92
MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 30,50 11,96

ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI 
SZERVEZETE 48,00 18,82

 
Heves megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 57,00 18,39

AZ EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT 
EGYESÜLET 49,00 15,81

MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 109,00 35,16

ROMA KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK ORSZÁGOS 
EGYESÜLETE 31,00 10,00
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 121,00 56,28

KISEBBSÉGI JOGVÉDŐ EGYESÜLET 33,33 15,50
MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 41,00 19,07

 
Komárom-Esztergom megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 18,00 24,00

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI CIGÁNY 
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE 12,50 16,67

MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 12,50 16,67

ROMA DIPLOMÁSOK ORSZÁGOS SZERVEZETE 17,00 22,67
ROMAVÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZERVEZETE 
EGYESÜLET 15,00 20,00

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI CIGÁNY 
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE–
MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 

25,00 33,33

 
Nógrád megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 51,00 12,59

MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 190,50 47,04

ROMA POLGÁRI TÖMÖRÜLÉS 83,00 20,49
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Pest megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 120,00 36,92

MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 58,50 18,00

ROMA–MAGYAR MŰVÉSZETI OKTATÁSI 
EGYESÜLET 36,00 11,08

 
Somogy megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 155,50 37,93

AZ EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT 
EGYESÜLET 122,00 29,76

MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 44,17 10,77

SOMOGY MEGYEI MINORITAS EGYESÜLET 42,17 10,28
KISBAJOMI ETNIKAI CIGÁNY SZERVEZET–MCF 
A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA–SOMOGY MEGYEI MINORITAS 
EGYESÜLET 

68,00 16,59

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 267,00 44,87

CIGÁNY SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 71,50 12,02
MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 94,50 15,88

ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM B.-A.-Z. MEGYEI 
SZERVEZETE 91,00 15,29
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Tolna megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 72,00 25,26

MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 94,00 32,98

TOLNA MEGYEI FÜGGETLEN ROMA CIVIL 
EGYESÜLET 88,00 30,88

 
Vas megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 42,00 44,21

MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS 
FÓRUMA 48,00 50,53

 
Veszprém megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 65,00 36,11

MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK FÜGGETLEN 
ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGE 109,00 60,56

 
Zala megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
„LUNGO DROM” ORSZÁGOS CIGÁNY 
ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG 130,00 44,83

AZ EURÓPAI UNIÓ ROMA IFJÚSÁGÁÉRT 
EGYESÜLET 85,00 29,31

ZALA MEGYEI ROMÁKÉRT SZERVEZET 39,00 13,45
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Görög kisebbség 
 

Országos 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

ELLINIZMOSZ EGYESÜLET 32,00 18,82
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS 
EGYESÜLETE 115,00 67,65

 
Budapest főváros 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
ELLINIZMOSZ EGYESÜLET 29,00 29,00
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS 
EGYESÜLETE 63,00 63,00

 
Baranya megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS 
EGYESÜLETE 5,00 50,00

PÉCSI GÖRÖG EGYESÜLET 5,00 50,00
 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS 
EGYESÜLETE 5,00 100,00

 
Csongrád megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS 
EGYESÜLETE 5,00 50,00

MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS 
EGYESÜLETE–CSONGRÁD MEGYEI HELYI 
CSOPORT 

5,00 50,00
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Fejér megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

ELLINIZMOSZ EGYESÜLET 3,00 30,00
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS 
EGYESÜLETE 7,00 70,00

 
Heves megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
HELIDONAKI GÖRÖG HAGYOMÁNYŐRZŐ 
EGYESÜLET 5,00 100,00

 
Komárom-Esztergom megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS 
EGYESÜLETE 5,00 100,00

 
Pest megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS 
EGYESÜLETE 25,00 100,00

 
 

Horvát kisebbség 
 

Országos 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK SZÖVETSÉGE 442,00 76,87
MURAMENTI HORVÁTOK EGYESÜLETE 60,00 10,43

 
Budapest főváros 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK SZÖVETSÉGE 80,00 94,12
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Baranya megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK SZÖVETSÉGE 130,00 78,79
TANAC KULTURÁLIS EGYESÜLET 27,00 16,36

 
Bács-Kiskun megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK SZÖVETSÉGE 60,00 92,31

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK SZÖVETSÉGE 5,00 100,00

 
Csongrád megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
DUGONICS ANDRÁS HORVÁT–MAGYAR 
KULTURÁLIS EGYESÜLET 5,00 100,00

 
Fejér megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK SZÖVETSÉGE 10,00 66,67
SZENT LÁSZLÓ HORVÁT–MAGYAR KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 5,00 33,33

 
Győr-Moson-Sopron megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK SZÖVETSÉGE 50,00 100,00

 
Pest megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK SZÖVETSÉGE 20,00 100,00
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Somogy megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK SZÖVETSÉGE 32,00 64,00
ORSZÁGOS MAGYAR–HORVÁT BARÁTI 
TÁRSASÁG 18,00 36,00

 
Vas megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK SZÖVETSÉGE 55,00 100,00

 
Zala megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MURAMENTI HORVÁTOK EGYESÜLETE 60,00 100,00

 
 

Lengyel kisebbség 
 

Országos 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LENGYEL 
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE 40,50 17,23

MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG 93,00 39,57

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL 
KULTURÁLIS EGYESÜLET 34,50 14,68

MAGYARORSZÁGI LENGYEL KATOLIKUSOK 
SZT. ADALBERT EGYESÜLETE 34,50 14,68

MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG–BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE 

81,00 34,47

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL 
KULTURÁLIS EGYESÜLET–MAGYARORSZÁGI 
LENGYEL KATOLIKUSOK SZT. ADALBERT 
EGYESÜLETE 

69,00 29,36
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Budapest főváros 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG 17,50 21,88

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL 
KULTURÁLIS EGYESÜLET 24,50 30,63

MAGYARORSZÁGI LENGYEL KATOLIKUSOK 
SZT. ADALBERT EGYESÜLETE 24,50 30,63

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL 
KULTURÁLIS EGYESÜLET–MAGYARORSZÁGI 
LENGYEL KATOLIKUSOK SZT. ADALBERT 
EGYESÜLETE 

49,00 61,25

 
Baranya megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LENGYEL 
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE 2,50 50,00

MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG 2,50 50,00

MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG–BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE 

5,00 100,00

 
Békés megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYAR–LENGYEL BARÁTI KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 5,00 100,00

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LENGYEL 
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE 30,00 50,00

MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG 30,00 50,00
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MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG–BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE 

60,00 100,00

 
Csongrád megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LENGYEL 
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE 2,50 50,00

MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG 2,50 50,00

MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG–BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE 

5,00 100,00

 
Fejér megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL 
KULTURÁLIS EGYESÜLET 5,00 50,00

MAGYARORSZÁGI LENGYEL KATOLIKUSOK 
SZT. ADALBERT EGYESÜLETE 5,00 50,00

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL 
KULTURÁLIS EGYESÜLET–MAGYARORSZÁGI 
LENGYEL KATOLIKUSOK SZT. ADALBERT 
EGYESÜLETE 

10,00 100,00

 
Győr-Moson-Sopron megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LENGYEL 
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE 0,50 10,00

JAN SOBIESKI LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET 4,00 80,00
MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG 0,50 10,00

MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG–BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE 

1,00 20,00
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Heves megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG 5,00 100,00

 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
LENGYEL–MAGYAR KLUB 5,00 100,00

 
Komárom-Esztergom megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
ESZTERGOMI MAGYAR–LENGYEL BARÁTI 
TÁRSASÁG 5,00 33,33

MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG 5,00 33,33

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL 
KULTURÁLIS EGYESÜLET 2,50 16,67

MAGYARORSZÁGI LENGYEL KATOLIKUSOK 
SZT. ADALBERT EGYESÜLETE 2,50 16,67

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL 
KULTURÁLIS EGYESÜLET–MAGYARORSZÁGI 
LENGYEL KATOLIKUSOK SZT. ADALBERT 
EGYESÜLETE 

5,00 33,33

 
Pest megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG 15,00 75,00

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL 
KULTURÁLIS EGYESÜLET 2,50 12,50

MAGYARORSZÁGI LENGYEL KATOLIKUSOK 
SZT. ADALBERT EGYESÜLETE 2,50 12,50

MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL 
KULTURÁLIS EGYESÜLET–MAGYARORSZÁGI 
LENGYEL KATOLIKUSOK SZT. ADALBERT 
EGYESÜLETE 

5,00 25,00
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Somogy megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYAR–LENGYEL BARÁTI TÁRSASÁG 2,50 50,00
MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG 2,50 50,00

MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG–MAGYAR–LENGYEL BARÁTI 
TÁRSASÁG 

5,00 100,00

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LENGYEL 
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE 2,50 50,00

MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG 2,50 50,00

MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG–BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI 
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE 

5,00 100,00

 
Vas megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG 5,00 100,00

 
Veszprém megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYAR–LENGYEL PILSUDSKI TÖRTÉNELMI 
TÁRSASÁG 5,00 100,00
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Német kisebbség 
 

Országos 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE 486,00 25,71
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE, EGYESÜLET 228,00 12,06
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS 
ELEKTOROK KÖZÖSSÉGE 310,00 16,40

 
Budapest főváros 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
NÉMET ÓVODA ÉS ISKOLAEGYESÜLET 51,00 46,36
PESTSZENTLŐRINC–PESTSZENTIMRE 
NÉMETSZÁRMAZÁSÚ POLGÁRAINAK EGYESÜLETE 31,00 28,18

 
Baranya megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE 456,00 95,00

 
Bács-Kiskun megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BÁCS-
KISKUN MEGYEI SZÖVETSÉGE 124,00 99,20

 
Békés megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
BÉKÉS-CSONGRÁD MEGYEI NÉMET 
ISKOLAEGYESÜLET 29,00 72,50
ELEKI NÉMETEK EGYESÜLETE 6,00 15,00
MEZŐBERÉNYI NÉMET HAGYOMÁNYÁPOLÓ 
EGYESÜLET 5,00 12,50
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI NÉMET 
ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGI EGYESÜLETE 47,00 94,00

 
Csongrád megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK CSONGRÁD MEGYEI 
EGYESÜLETE 5,00 50,00
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BÁCS-
KISKUN MEGYEI SZÖVETSÉGE 5,00 50,00

 
Fejér megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS 
ELEKTOROK KÖZÖSSÉGE 75,00 100,00

 
Győr-Moson-Sopron megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK GYŐR-MOSON-SOPRON 
MEGYEI EGYESÜLETE 75,00 100,00

 
Hajdú-Bihar megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZABOLCS- 
SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZÖVETSÉG 10,00 100,00

 
Heves megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE, EGYESÜLET 10,00 100,00
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Komárom-Esztergom megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI NÉMET KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE 100,00 90,91

 
Nógrád megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE, EGYESÜLET 10,00 100,00

 
Pest megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK 
SZÖVETSÉGE, EGYESÜLET 208,00 94,55

 
Somogy megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
BARANYAI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE 30,00 100,00

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI NÉMET 
ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGI EGYESÜLETE 10,00 25,00
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK SZABOLCS- 
SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZÖVETSÉG 6,00 15,00
SZATMÁRI NÉMETEK EGYESÜLETE 24,00 60,00

 
Tolna megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
TOLNA MEGYEI NÉMET KISEBBSÉGI 
ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE 182,00 98,38
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Vas megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK VAS-ZALA 
MEGYEI SZÖVETSÉGE 50,00 100,00

 
Veszprém megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS 
ELEKTOROK KÖZÖSSÉGE 235,00 97,92

 
Zala megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK VAS-ZALA 
MEGYEI SZÖVETSÉGE 20,00 100,00

 
 
 

Örmény kisebbség 
 

Országos 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET 27,00 17,42
ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 61,00 39,35

MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET 52,50 33,87
ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET–
MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET 25,00 16,13

 
Budapest főváros 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET 12,00 12,00
ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 56,00 56,00

MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET 25,00 25,00
ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET–
MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET 10,00 10,00
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MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET–
ÖRMÉNY KULTÚRA BARÁTAINAK 
ERZSÉBETVÁROSI EGYESÜLETE 

10,00 10,00

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET 7,50 75,00
MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET 2,50 25,00
ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET–
MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET 5,00 50,00

 
Csongrád megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 5,00 100,00

 
Fejér megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET 5,00 100,00

 
Győr-Moson-Sopron megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
„HAJASZTAN” ÖRMÉNY KULTURÁLIS EGYESÜLET 2,50 50,00
ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET 2,50 50,00
„HAJASZTAN” ÖRMÉNY KULTURÁLIS EGYESÜLET–
ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET 5,00 100,00

 
Hajdú-Bihar megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET 2,50 50,00
MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET 2,50 50,00
ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET–
MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET 5,00 100,00
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Komárom-Esztergom megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET 5,00 100,00
 

Pest megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYAR–ÖRMÉNY KULTURÁLIS EGYESÜLET 5,00 100,00
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET 2,50 50,00
MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET 2,50 50,00
ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET–
MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET 5,00 100,00

 
Veszprém megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET 10,00 100,00

 
 

Román kisebbség 
 

Országos 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET 25,00 10,87
FŐVÁROSI ROMÁN ORTODOX NŐK EGYESÜLETE 47,33 20,58
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS 
ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLETE 140,00 60,87

 
Budapest főváros 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET 15,00 20,00
FŐVÁROSI ROMÁN ORTODOX NŐK EGYESÜLETE 18,00 24,00
MAGYAR–ROMÁN DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉG 15,00 20,00
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MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS 
ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLETE 27,00 36,00

 
Békés megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
FŐVÁROSI ROMÁN ORTODOX NŐK EGYESÜLETE 16,33 25,13
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS 
ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLETE 46,00 70,77

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET 5,00 100,00

 
Csongrád megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
FŐVÁROSI ROMÁN ORTODOX NŐK EGYESÜLETE 10,00 40,00
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS 
ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLETE 15,00 60,00

 
Hajdú-Bihar megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS 
ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLETE 52,00 94,55

 
Pest megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
BUDAPESTI ROMÁN EGYESÜLET 5,00 100,00
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Ruszin kisebbség 
 

Országos 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN 
ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET 48,00 18,46

MAGYARORSZÁGI RUSZINOK SZERVEZETE 104,67 40,26
RUKISÖSZ A RUSZIN KISEBBSÉGI ÖSSZEFOGÁS 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 44,17 16,99

RUSZIN KULTURÁLIS EGYESÜLET 51,00 19,62
HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN 
ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET–RUSZIN KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 

30,00 11,54

 
Budapest főváros 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN 
ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET 33,00 41,25

MAGYARORSZÁGI RUSZINOK SZERVEZETE 29,00 36,25
RUSZIN KULTURÁLIS EGYESÜLET 12,00 15,00

 
Baranya megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN 
ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET 2,50 50,00

RUSZIN KULTURÁLIS EGYESÜLET 2,50 50,00
HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN 
ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET–RUSZIN KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 

5,00 100,00

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI RUSZINOK SZERVEZETE 20,67 24,31
RUKISÖSZ A RUSZIN KISEBBSÉGI ÖSSZEFOGÁS 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 44,17 51,96

RUSZIN KULTURÁLIS EGYESÜLET 14,00 16,47
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Fejér megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI RUSZINOK SZERVEZETE 5,00 100,00
 

Heves megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI RUSZINOK SZERVEZETE 15,00 100,00
 

Komárom-Esztergom megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI RUSZINOK SZERVEZETE 10,00 100,00
 

Nógrád megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI RUSZINOK SZERVEZETE 5,00 100,00
 

Pest megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN 
ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET 10,00 33,33

MAGYARORSZÁGI RUSZINOK SZERVEZETE 10,00 33,33
RUSZIN KULTURÁLIS EGYESÜLET 10,00 33,33
HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN 
ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET–RUSZIN KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 

20,00 66,67

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN 
ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET 2,50 10,00

MAGYARORSZÁGI RUSZINOK SZERVEZETE 10,00 40,00
RUSZIN KULTURÁLIS EGYESÜLET 12,50 50,00
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MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN 
ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET–RUSZIN KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 

5,00 20,00

 
 

Szerb kisebbség 
 

Országos 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYŐRZŐ KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 55,00 27,50

PÉCS-BARANYAI SZERB EGYESÜLET 25,00 12,50
SRPSKI FORUM EGYESÜLET 63,00 31,50
SZEGEDI HELYI SZERB KÖZÖSSÉG 25,00 12,50
SZENTENDREI SZERB KLUB KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 23,00 11,50

 
Budapest főváros 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYŐRZŐ KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 13,00 18,57

SRPSKI FORUM EGYESÜLET 52,00 74,29
 

Baranya megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

PÉCS-BARANYAI SZERB EGYESÜLET 15,00 75,00
SRPSKI FORUM EGYESÜLET 5,00 25,00

 
Bács-Kiskun megye 

 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

BAJAI SZERBEK VALLÁSI ÉS KULTURÁLIS 
EGYESÜLETE 5,00 50,00

PÉCS-BARANYAI SZERB EGYESÜLET 5,00 50,00
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Békés megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

SZEGEDI HELYI SZERB KÖZÖSSÉG 5,00 100,00
 

Csongrád megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

SZEGEDI HELYI SZERB KÖZÖSSÉG 20,00 100,00
 

Fejér megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYŐRZŐ KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 15,00 100,00

 
Pest megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYŐRZŐ KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 27,00 49,09

SRPSKI FORUM EGYESÜLET 6,00 10,91
SZENTENDREI SZERB KLUB KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 22,00 40,00

 
Tolna megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
PÉCS-BARANYAI SZERB EGYESÜLET 5,00 100,00
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Szlovák kisebbség 
 

Országos 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE 77,00 13,28
DOLINA PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE 77,00 13,28

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE 87,33 15,06
NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS 
REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA 87,33 15,06

OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI SZLOVÁK 
KÓRUS 77,00 13,28

PILISI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA 87,33 15,06

ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE 77,00 13,28
DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE–DOLINA 
PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE–OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI 
SZLOVÁK KÓRUS–ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK 
EGYESÜLETE 

308,00 53,10

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE–
NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS 
REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA–PILISI 
SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA 

262,00 45,17

 
Budapest főváros 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE 17,50 25,00
DOLINA PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE 17,50 25,00

OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI SZLOVÁK 
KÓRUS 17,50 25,00

ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE 17,50 25,00
DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE–DOLINA 
PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE–OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI 
SZLOVÁK KÓRUS–ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK 
EGYESÜLETE 

70,00 100,00
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Bács-Kiskun megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE 2,50 16,67
DOLINA PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE 2,50 16,67

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE 1,67 11,11
NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS 
REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA 1,67 11,11

OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI SZLOVÁK 
KÓRUS 2,50 16,67

PILISI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA 1,67 11,11

ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE 2,50 16,67
DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE–DOLINA 
PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE–OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI 
SZLOVÁK KÓRUS–ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK 
EGYESÜLETE 

10,00 66,67

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE–
NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS 
REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA–PILISI 
SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA 

5,00 33,33

 
Békés megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE 21,00 24,71
DOLINA PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE 21,00 24,71

OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI SZLOVÁK 
KÓRUS 21,00 24,71

ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE 21,00 24,71
DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE–DOLINA 
PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE–OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI 
SZLOVÁK KÓRUS–ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK 
EGYESÜLETE 

84,00 98,82
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE 11,25 17,31
DOLINA PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE 11,25 17,31

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE 6,67 10,26
NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS 
REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA 6,67 10,26

OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI SZLOVÁK 
KÓRUS 11,25 17,31

PILISI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA 6,67 10,26

ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE 11,25 17,31
DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE–DOLINA 
PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE–OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI 
SZLOVÁK KÓRUS–ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK 
EGYESÜLETE 

45,00 69,23

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE–
NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS 
REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA–PILISI 
SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA 

20,00 30,77

 
Csongrád megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE 3,75 25,00
DOLINA PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE 3,75 25,00

OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI SZLOVÁK 
KÓRUS 3,75 25,00

ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE 3,75 25,00
DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE–DOLINA 
PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE–OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI 
SZLOVÁK KÓRUS–ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK 
EGYESÜLETE 

15,00 100,00
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Fejér megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE 1,25 12,50
DOLINA PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE 1,25 12,50

FÁTRA KÖR 5,00 50,00
OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI SZLOVÁK 
KÓRUS 1,25 12,50

ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE 1,25 12,50
DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE–DOLINA 
PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE–OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI 
SZLOVÁK KÓRUS–ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK 
EGYESÜLETE 

5,00 50,00

 
Heves megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE 3,33 33,33
NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS 
REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA 3,33 33,33

PILISI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA 3,33 33,33

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE–
NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS 
REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA–PILISI 
SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA 

10,00 100,00

 
Komárom-Esztergom megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE 16,33 32,67
NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS 
REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA 16,33 32,67

PILISI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA 16,33 32,67

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE–
NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS 
REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA–PILISI 
SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA 

49,00 98,00
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Nógrád megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE 34,33 32,70
NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS 
REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA 34,33 32,70

PILISI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE és REGIONÁLIS 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA 34,33 32,70

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE–
NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS 
REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA–PILISI 
SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA 

103,00 98,10

 
Pest megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE 16,50 11,79
DOLINA PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE 16,50 11,79

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE 24,67 17,62
NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS 
REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA 24,67 17,62

OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI SZLOVÁK 
KÓRUS 16,50 11,79

PILISI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA 24,67 17,62

ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE 16,50 11,79
DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE–DOLINA 
PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE–OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI 
SZLOVÁK KÓRUS–ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK 
EGYESÜLETE 

66,00 47,14

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE–
NÓGRÁD-HEVESI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS 
REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA–PILISI 
SZLOVÁKOK EGYESÜLETE ÉS REGIONÁLIS 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA 

74,00 52,86

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
NYÍRSÉGI TIRPÁK KULTURÁLIS EGYESÜLET 5,00 100,00
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Veszprém megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE 2,50 25,00
DOLINA PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE 2,50 25,00

OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI SZLOVÁK 
KÓRUS 2,50 25,00

ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE 2,50 25,00
DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE–DOLINA 
PESTVIDÉKI SZLOVÁKOK REGIONÁLIS 
EGYESÜLETE–OZVENA (VISSZHANG) BUDAPESTI 
SZLOVÁK KÓRUS–ZEMPLÉNI SZLOVÁKOK 
EGYESÜLETE 

10,00 100,00

 
 

Szlovén kisebbség 
 

Országos 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGE 55,00 100,00
 

Budapest főváros 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGE 5,00 100,00
 

Fejér megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGE 5,00 100,00
 

Győr-Moson-Sopron megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGE 5,00 100,00
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Vas megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGE 40,00 100,00
 
 

Ukrán kisebbség 
 

Országos 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

KIJEVI RUSZ MAGYARORSZÁGI UKRÁN 
HAGYOMÁNY ŐRZŐ EGYESÜLET 36,00 37,89

MAGYARORSZÁGI UKRÁN KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 59,00 62,11

 
Budapest főváros 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
KIJEVI RUSZ MAGYARORSZÁGI UKRÁN 
HAGYOMÁNY ŐRZŐ EGYESÜLET 5,00 16,67

MAGYARORSZÁGI UKRÁN KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 25,00 83,33

 
Baranya megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
KIJEVI RUSZ MAGYARORSZÁGI UKRÁN 
HAGYOMÁNY ŐRZŐ EGYESÜLET 10,00 100,00

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
KIJEVI RUSZ MAGYARORSZÁGI UKRÁN 
HAGYOMÁNY ŐRZŐ EGYESÜLET 21,00 84,00

MAGYARORSZÁGI UKRÁN KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 4,00 16,00
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Csongrád megye 
 

MANDÁTUM 
 

JELÖLŐ SZERVEZET 
DB % 

MAGYARORSZÁGI UKRÁN KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 5,00 100,00

 
Fejér megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI UKRÁN KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 5,00 100,00

 
Komárom-Esztergom megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI UKRÁN KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 5,00 100,00

 
Pest megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI UKRÁN KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 5,00 100,00

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI UKRÁN KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 5,00 100,00

 
Veszprém megye 

 
MANDÁTUM 

 
JELÖLŐ SZERVEZET 

DB % 
MAGYARORSZÁGI UKRÁN KULTURÁLIS 
EGYESÜLET 5,00 100,00

 
 



Ké szült: 2006. év no vem ber hó nap 21. nap ján,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hi va ta li he lyi sé gé ben.

Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k., Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Dr. Ba lecz ky Tí mea s. k., Dr. Bor dás Vil mos s. k.,

Dr. Fa ze kas Ma ri an na s. k., Dr. Ivan csics Imre s. k.,

Dr. Mol nár Mik lós s. k., Dr. Pocz ko di Ba lázs s. k.,

Dr. Sán dor fi György s. k., Dr. Szo bosz lai György s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság tag jai
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Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
pályázati felhívása

Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um az egyes
köz rend vé del mi bír sá gok ból be fo lyó pénz össze gek fel -
hasz ná lá sá nak cél já ról és el já rá si sza bá lya i ról  szóló
138/1999. (IX. 1.) Korm. ren de let 6.  §-ának felhatalma -
zása alap ján az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter meg -
bízásából

pályázatokat

ír ki az aláb bi té mák ban:

I.

„A köz te rü le ten el kö ve tett jog sér té sek vissza szo rí tá sá ra 
ké szí tett prog ra mok meg va ló sí tá sá nak tá mo ga tá sá ra”
cím mel.

A pá lyá zat cél ja: a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti
stra té gi á ja cse lek vé si prog ram já ban ki tû zött cé lok kö zül
a köz te rü le tek, a köz utak, va la mint a nyil vá nos for ga lom
elõtt nyit va álló egyéb te rü le tek biz ton sá gá nak fo ko zá sa,
a la kos ság szub jek tív biz ton ság ér ze té nek erõ sí té se.

Pá lyá za tot nyújt hat nak be:
– me gyei jogú vá ro sok és a fõ vá ro si ke rü le tek ön kor -

mány za tai;
– me gyei rend õr-fõkapitányságok, Bu da pes ti Rendõr-

 fõkapitányság, me gyei jogú vá ro sok rend õrkapitányságai
és a fõ vá ro si ke rü le tek rend õrkapitányságai.

II.

„Az il le gá lis mig rá ció vissza szo rí tá sa és ke ze lé se ér de -
ké ben vég zett te vé keny ség tá mo ga tá sá ra” cím mel.

A pá lyá zat cél ja: a 138/1999. (IX. 1.) Korm. ren de let
4.  § c) pont ja ér tel mé ben az il le gá lis mig rá ció vissza szo rí -
tá sa, ke ze lé se ér de ké ben vég zett te vé keny ség, va la mint az
érin tet tek szár ma zá si or szá guk ba való vissza té ré se elõ se -
gí té sé hez kap cso ló dó te vé keny ség meg va ló sí tá sát ma gá ba 
fog la ló pro jek tek tá mo ga tá sa.

Pá lyá za tot nyújt hat nak be:

– Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga és re gi o ná lis
szer vei;

– Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal köz pon ti és 
te rü le ti szer vei;

– Igaz ság ügyi Hi va tal Ál do zat se gí tõ Szol gá lat;

– a mig rá ci ós prob lé ma ke ze lé sé vel hi va tás sze rû en
fog lal ko zó ci vil szer ve ze tek, ma gán sze mé lyek.

A rész le tes pá lyá za ti fel hí vá sok meg te kint he tõ ek az
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um hon lap ján

(www.irm.hu / Köz ér de kû in for má ci ók®Pá lyá za tok cím
alatt) és ugyan in nen a pá lyá za ti adat la pok le tölt he tõk.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium



A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:
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527292F
915255A
372074A
630293B
867314D
781121C
022491G
848979A
935863A
334176D
409801E
055253F
757407C
542678F
718302D
338860E
959485C
124251C
906881D
148698C
840218F
472097F
932612B
650138B
438871C
272523E
254247C
139269C
293295G
110260F
669058B
703808C
605355E

823518C
391397D
321535D
836630E
605553E
689838D
875344D
379881B
211161C
400112F
414062C
131856E
005271B
169163A
139247E
657144D
120402E
662863F
552251E
054711C
326334E
860664D
114978F
497347B
273834F
869374D
795015B
427399B
860496A
867191F
217942F
011378E
805636B

795167F
927652B
324394F
897095D
911829B
828520D
407510D
063171G
045106A
824778E
529346F
984797A
498172C
038200C
716556E
813214C
191500C
889246C
291454F
500811D
408196C
181257F
891237F
769959C
789474B
152478D
427035G
142155C
072873C
927172E
112151G
140410D
240556D

454015D
454122D
774989B
086656G
574043D
123264F
771542G
579805G
916471D
451149D
704349D
163077F
361192D
141437C
619185B
049578G
632210B
281262B
479928E
751256D
942581C
281981A
914691A
718493D
664877E
520210C
205527E
885403D
512490F
194404D
167275B
303099B
040195F

375672E
894632D
413024F
308721F
489895A
015057G
140787D
099294D
593047B
490167A
927039E
391794F
593525C
396562C
815153A
721597C
714631D
102824C
992042F
101696A
364261B
172804F
912944C
056848F
542121E
972441F
226938D
817457B
142919D
288488C
735208D
685604F
693083C

439606B
554463A
637034C
344076F
212968F
724115D
685547F
240561F
079957E
031102E
080402B
652797A
965686B
526239B
459987C
496274E
356664B
279712C
732814A
612930B
025283D
119586F
496115G
848963E
631004D
882056E
464704C
520752A
177658G
612094E
962024E
243103E
207339D

332578G

708004B

333912F

940978C

214318F

873336A

851283D

187373G

487327E

322595G

629487E

526114E

367045C

092677D

695455B

385302C

344817F

056789E

435632E

630828F

336931D

492586G

013444F

653034E

049519B

218466E

693391F

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály

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

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

HU ISSN 0076—2407

06.3750 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.
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