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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi CXII.
tör vény

a jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl  szóló
1997. évi XXX. tör vény módosításáról*

1.  § (1) A jel zá log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl
 szóló 1997. évi XXX. tör vény (a továb biak ban: Jht.)
3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„3.  § (1) Jel zá log-hi tel in té zet pénz köl csönt nyújt
 Magyarország vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg ál la po dás ban ré szes más ál lam nak (a továb biak ban:
EGT-ál lam) te rü le tén lévõ in gat la non ala pí tott jel zá log -
jog, ide ért ve az ön ál ló zá log jog ként ala pí tott jel zá log jo got 
is (a továb biak ban együtt: jel zá log jog) fe de ze te mel lett,
amely hez for rá sa it alap ve tõ en jel zá log le vél ki bo csá tá sá -
val gyûj ti.”

(2) A Jht. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) pénz köl csön nyúj tá sa Ma gyar or szág vagy EGT-ál -
lam te rü le tén lévõ in gat la non ala pí tott jel zá log jog fe de ze te 
mel lett (a továb biak ban: jel zá log hi tel);”

(3) A Jht. 3.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A jel zá log-hi tel in té zet a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott pénz ügyi, be fek te té si, il let ve ki egé szí tõ be fek te té si
szol gál ta tá son kí vül üz let sze rû en ki zá ró lag in gat la nok for -
gal mi és hi tel biz to sí té ki ér té ké nek meg ha tá ro zá sát vé gez -
he ti. Az in gat la nok for gal mi és hi tel biz to sí té ki ér té ké nek
meg ha tá ro zá sát név jegy zék ben sze rep lõ, fel sõ fo kú vég -
zett sé gû és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te le -
ket tel je sí tõ in gat lan ér té ke lõk vé gez he tik.”

2.  § A Jht. a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § (1) A jel zá log-hi tel in té zet EGT-ál lam te rü le tén

lévõ in gat lan fe de zet mel lett ak kor nyújt hat pénz köl csönt
(a továb biak ban: EGT-jel zá log hi tel), il let ve vá sá rol hat
meg, elõ le gez het meg és szá mí tol hat le jel zá log hi telt
(a továb biak ban: EGT-jel zá log hi tel-vá sár lás), ha a fe de -
zet ként szol gá ló in gat lant a jel zá log-hi tel in té zet ja vá ra
ala pí tott olyan jel zá log jog ter he li, amely a zá log jo go sult
ré szé re a ma gyar jog sze rin ti jel zá log jog gal azo nos biz ton -
sá got nyújt. Az EGT-ál lam te rü le tén lévõ in gat la non ala pí -
tott jel zá log jog kü lö nö sen ak kor nyújt a ma gyar jog sze rin -
ti jel zá log jog gal azo nos biz ton sá got, ha

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 4-i ülés nap ján fo gad ta el.

a) a jel zá log jog köz hi te les nyil ván tar tás ba be jegy zés re
ke rül, és

b) a jel zá log-hi tel in té zet a ja vá ra be jegy zett jel zá log -
jog alap ján a zá log tárgy ból mind a bí ró sá gi vég re haj tás,
mind pe dig fel szá mo lá si vagy egyéb fi ze tés kép te len sé gi
el já rás ese tén más kö ve te lé se ket meg elõ zõ en ke res het ki -
elé gí tést.

(2) Az EGT-jel zá log hi tel nyúj tá sá nak, ille tõ leg vá sár lá -
sá nak to váb bi fel té te le, hogy a jel zá log-hi tel in té zet

a) írá sos elem zé se hi telt ér dem lõ en alá tá massza, hogy
az érin tett EGT-ál lam jel zá log jog ra, bí ró sá gi vég re haj tás -
ra, va la mint a fel szá mo lá si vagy egyéb fi ze tés kép te len sé gi 
el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo zá sa az (1) be kez dés ben fog -
lalt fel té te lek nek meg fe lel, és

b) mód szer ta ni és le író sza bály za tot ké szít sen az érin -
tett EGT-ál lam te rü le tén lévõ in gat la non ala pí tott jel zá log -
jog fe de ze te mel lett tör té nõ EGT-jel zá log hi tel-nyúj tás,
 illetve -vá sár lás fel té te le i rõl, to váb bá

c) be nyújt sa a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le -
té nek (a továbbiak ban: Fel ügye let) az a)–b) pont ban meg -
je lölt do ku men tu mo kat, va la mint a va gyon el len õr írás be li
ál lás fog la lá sát ar ról, hogy a mód szer ta ni és le író sza bály -
zat ban fog lal tak nak meg fe le lõ EGT-jel zá log hi tel-nyúj tás
és -vá sár lás az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek ele get tesz.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti sza bály zat tar tal -
maz za a jel zá log-hi tel in té zet ál tal az EGT-jel zá log hi -
tel-nyúj tás, il let ve -vá sár lás so rán al kal maz ni kí vánt szer -
zõ dé ses fel té te lek rész le tes be mu ta tá sát, a fe de ze tül szol -
gá ló in gat la nok hi tel biz to sí té ki ér té ke meg ál la pí tá sá nak
mód ját, a hi te le zé si fo lya mat be mu ta tá sát, to váb bá a fe de -
ze tül ki kö tött jel zá log jog ren del ke zés re ál lá sa el len õr zé sé -
nek, va la mint a jel zá log jog ér vé nye sí té sé nek mód ját.

(4) A jel zá log-hi tel in té zet az érin tett EGT-ál lam te rü le -
tén lévõ in gat lan fe de zet mel lett tör té nõ jel zá log hi tel-nyúj -
tást, il let ve -vá sár lást a (2) be kez dés sze rin ti do ku men tu -
mok Fel ügye let hez tör té nõ be ér ke zé sé tõl szá mí tott egy
hó nap el tel té vel kezd he ti meg, ha a Fel ügye let nem emel
ki fo gást.

(5) A jel zá log-hi tel in té zet kö te les fo lya ma to san fi gye -
lem mel kí sér ni az érin tett EGT-ál lam jog rend jé nek vál to -
zá sát. A hi te le zést érin tõ lé nye ges vál to zás ról a jel zá -
log-hi tel in té zet a Fel ügye le tet és a va gyon el len õrt ha la -
dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni.

(6) Ha az EGT-ál lam jog rend jé nek vál to zá sa  miatt a
mód szer ta ni és le író sza bály za tot mó do sí ta ni kell, a sza -
bály zat mó do sí tá sá ra a (2)–(4) be kez dés ben fog lal tak ér te -
lem sze rû en irány adók.

(7) A tel jes hi tel ál lo mány ban az EGT-jel zá log hi te lek
ará nya nem le het több 15%-nál.”

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

„(2) Ugyan azon in gat lan ra, ille tõ leg in gat la nok ra ala pí -
tott jel zá log jog fe de ze te mel lett nyúj tott egyes jelzálog -
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hitelek és a ban ká ri kö te le zett sé gek együt tes össze ge nem
ha lad hat ja meg a fe de ze tül le kö tött va la mennyi in gat lan
hi tel nyúj tás alap ját ké pe zõ ér té ké nek össze gét (a továb -
biak ban: hi tel biz to sí té ki ér ték).”

4.  § (1) A Jht. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) A tel jes hi tel ál lo mány ban a köl csön szer zõ dé -
sek meg kö té se kor, a jel zá log hi te lek meg vá sár lá sa kor, va -
la mint az ön ál ló zá log jog vá sár lá sok idõ pont já ban a leg -
alább öt éves fu tam ide jû jel zá log-hi tel in té ze ti kö ve te lé sek
ará nya nem le het ke ve sebb nyolc van szá za lék nál.”

(2) A Jht. 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A jel zá log hi te lek bõl, va la mint ön ál ló zá log jog
vissza vá sár lá sá ból ere dõ tõ ke kö ve te lé sek ál lo má nyá nak
mér té ke – ide nem ért ve a kap cso ló dó köl csön rész bõl ere -
dõ tõ ke kö ve te lé se ket, to váb bá a vissza vá sár lá si vé tel ár
kap cso ló dó köl csön rész re esõ össze gét – nem ha lad hat ja
meg a fe de ze tül szol gá ló in gat la nok együt tes hi tel biz to sí -
té ki ér té ké nek het ven szá za lé kát.”

(3) A Jht. 5.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A hi tel biz to sí té ki ér ték meg ál la pí tá sá nak mód szer -
ta ni el ve it jog sza bály ha tá roz za meg. En nek alap ján a jel -
zá log-hi tel in té zet ér ték meg ál la pí tá si sza bály za tot ké szít,
ame lyet a Fel ügye let hagy jóvá.”

5.  § A Jht. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § A jel zá log-hi tel in té zet ál tal kö tött jel zá log hi tel

szer zõ dést – a köl csön szer zõ dés és a zá log szer zõ dés kü lön 
ok irat ba fog la lá sa ese tén mind ket tõt – köz jegy zõi ok irat ba 
kell fog lal ni. Ele gen dõ azon ban csu pán tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat ba fog lal ni azt a köl csön szer zõ dést, il -
let ve zá log szer zõ dést,

a) amellyel a jel zá log-hi tel in té zet ja vá ra ki zá ró lag ke -
ret biz to sí té ki jel zá log jo got ala pí tot tak, vagy

b) amely nek összes kö te le zett je a köl csön fo lyó sí tá sá -
nak meg kez dé sét – szer zõ dés mó do sí tás ese tén a mó do sí tás 
ha tály ba lé pé sét – meg elõ zõ en köz jegy zõi ok irat ba fog lalt
egy ol da lú kö te le zett ség vál la lást tesz a szer zõ dés, il let ve a
szer zõ dés mó do sí tás sze rin ti kö te le zett sé ge fenn ál lá sá ról
és a jel zá log-hi tel in té zet kö ve te lé sei e szer zõ dé sek alap ján 
tör té nõ ki elé gí té sé nek tû ré sé rõl.”

6.  § (1) A Jht. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Jel zá log-hi tel in té zet olyan jel zá log hi tel-szer zõ dés -
bõl vagy kap cso ló dó köl csön szer zõ dés bõl ere dõ kö ve te -
lést vá sá rol hat meg pénz ügyi in téz mény tõl, il let ve bizto -
sító rész vény tár sa ság tól,

a) amely szer zõ dést Ma gyar or szág vagy EGT-ál lam te -
rü le tén lévõ in gat la non ala pí tott jel zá log jog biz to sít és a
jo go sult ja vá ra el ide ge ní té si és ter he lé si ti lal mat kö töt tek
ki, vagy a jel zá log jo got ala pí tó szer zõ dés ben sze re pel az a

tá jé koz ta tás, hogy ha a jel zá log-hi tel in té zet az ere de ti jo -
go sult he lyé be lép, a jel zá log-hi tel in té zet ja vá ra el ide ge ní -
té si és ter he lé si ti la lom áll fenn, és a kap cso ló dó köl csön -
rész ese té ben a 3.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sza -
bá lyok sze rint kö töt tek,

b) amely az el adó pénz ügyi in téz mény vagy biz to sí tó
rész vény tár sa ság könyv vizs gá ló ja sze rint prob lé ma men -
tes mi nõ sí té sû,

c) amely nek fe de ze té ül szol gá ló in gat lan hi tel biz to sí té -
ki ér té két a jel zá log-hi tel in té zet az erre vo nat ko zó sza bá -
lyok be tar tá sá val ál la pí tot ta meg, és a jel zá log hi tel tõ ke -
össze ge nem ha lad ja meg a hi tel biz to sí té ki ér té ket, a kap -
cso ló dó köl csön rész tõ ke össze ge és ka ma ta pe dig nem ha -
lad ja meg az ál la mi kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás sal biz to sí -
tott össze get, és

d) amely szer zõ dé se ket tar tal ma zó ok ira tok meg fe lel -
nek a 6.  §-ban fog lalt kö ve tel mé nyek nek füg get le nül at tól, 
hogy a 6.  § b) pont ja sze rin ti egy ol da lú kö te le zett ség vál la -
ló nyi lat ko za tot a köl csön fo lyó sí tá sa elõtt vagy azt köve -
tõen tett ék.”

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

„(3) Ha a fe lek a jel zá log hi tel-vá sár lás ról  szóló szer zõ -
dés ben más ként nem ál la pod nak meg, úgy a jel zá log hi -
tel-vá sár lás sal az en nek tár gyát ké pe zõ, il let ve az ezt biz -
to sí tó szer zõ dé ses jog vi szony ból szár ma zó és az el adó
pénz ügyi in téz ményt vagy biz to sí tó rész vény tár sa sá got
meg il le tõ va la mennyi jog át száll a jel zá log-hi tel in té zet re.”

(3) A Jht. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Jel zá log-hi tel in té zet olyan Ma gyar or szág te rü le tén
lévõ in gat la non ala pí tott ön ál ló zá log jo got vá sá rol hat
meg,

a) ame lyet az el adó hi tel in té zet jel zá log hi tel biz to sí té -
ka ként a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott va la mennyi
egyéb fel té tel nek meg fele lõen ala pí tott, és

b) ame lyet az el adó hi tel in té zet – az el adás sal egy ide jû -
leg – rész let vé tel ke re té ben vagy ha lasz tott fi ze tés mel lett
az zal a fel té tel lel vá sá rol vissza, hogy a jel zá log jog a
vissza vá sár ló hi tel in té zet re a tel jes vé tel ár meg fi ze té se
nap ján száll át.”

(4) A Jht. 8.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Ha a vissza vá sár ló hi tel in té zet a jel zá log-hi tel in té -
zet tel meg kö tött vissza vá sár lá si szer zõ dés bõl, ille tõ leg
szer zõ dé sek bõl ere dõ bár mely fi ze té si kö te le zett sé gét
meg sze gi, to váb bá, ha a Fel ügye let a vissza vá sár ló hi tel in -
té zet fel szá mo lá sát kez de mé nyez te, a fel szá mo lás irán ti
ké re lem bí ró ság hoz tör té nõ be nyúj tá sá nak nap já val va la -
mennyi vissza vá sár lá si szer zõ dés sel érin tett, ön ál ló zá log -
jog gal biz to sí tott jel zá log hi tel és a kap cso ló dó köl csön -
rész a (3) be kez dés sze rin ti jog kö vet kez ménnyel a jel zá -
log-hi tel in té ze tet il le ti meg, amely – tör vényi en ged mé -
nyes ként – e tény rõl maga is jo go sult a kö te le zet tet az en -
ged mé nye zõ ér te sí té si kö te le zett sé gé nek ha tá lyá val [Ptk.
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328.  § (4) bek.] tá jé koz tat ni. Eb ben az eset ben a jel zá -
log-hi tel in té zet az el szá mo lás so rán csak a vissza vá sár lá si
vé tel ár nak azt a ré szét kö te les a hi tel in té zet nek ki ad ni,
amellyel az – a vissza vá sár lá si vé tel ár ed dig tör lesz tett és a 
jel zá log-hi tel in té ze tet meg il le tõ hi tel, il let ve az ab ból még
fenn ál ló, a hi tel in té zet ál tal el szá molt ér ték vesz tés sel
csök ken tett kö ve te lés együt tes össze gét figye lembe véve – 
töb bet tel je sí tett.”

7.  § A Jht. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„9.  § (1) Jel zá log-hi tel in té zet köz vet len tu laj do ni ré sze -
se dést – más hi tel in té zet, biz to sí tó rész vény tár sa ság, be -
fek te té si alap ke ze lõ, be fek te té si vál lal ko zás, il let ve já ru lé -
kos vál lal ko zás ki vé te lé vel – csak olyan gaz da sá gi tár sa -
ság ban sze rez het, il let ve tart hat meg, amely ki zá ró lag a
10.  § (2) be kez dé se alap ján meg szer zett in gat la nok ke ze lé -
sé vel, hasz no sí tá sá val, ér té ke sí té sé vel össze füg gõ te vé -
keny sé get vé gez.”

8.  § (1) A Jht. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A jel zá log le vél re a köt vény rõl  szóló jog sza bály
ren del ke zé se it az e törvény ben fog lalt el té ré sek kel kell al -
kal maz ni.”

(2) A Jht. 11.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A jel zá log le vél nek tar tal maz nia kell:]
„d) a jel zá log le vél tu laj do no sá nak meg ne ve zé sét;”

9.  § A Jht. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„12.  § (1) Egy so ro zat ban csak azo nos jo go kat meg tes -
te sí tõ, azo nos név ér té kû jel zá log le ve lek bo csát ha tók ki.
Az azo nos so ro zat hoz tar to zó jel zá log le ve le ket – a de ma -
te ri a li zált for má ban ki bo csá tott jel zá log le ve lek ki vé te lé -
vel – fo lya ma tos sor szá mo zás sal kell el lát ni, és azo nos for -
má tum ban kell ki bo csá ta ni. Az azo nos so ro zat ban ki bo -
csá tott jel zá log le ve lek össze vont cím let ként is kibocsát -
hatók.”

10.  § A Jht. 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a jel zá log le vél ki bo csá tá sa so rán a Tpt.
45.  §-ának (2) be kez dé se sze rint is mer te tõ ke rül köz zé té -
tel re, an nak a Tpt. elõ írásain túl me nõ en tar tal maz nia kell a
ki bo csá tás alap já ul szol gá ló ren des és pót fe de zet ér té két
is.”

11.  § (1) A Jht. 14.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ren des fe de zet ként azon jel zá log hi tel bõl ere dõ tõ -
ke kö ve te lés és a szer zõ dés alap ján járó ka mat, va la mint a
fenn ál ló tõ ke kö ve te lés szá za lé ká ban meg ha tá ro zott, a köl -
csön szer zõ dés sze rint a fu tam idõ alatt rend sze re sen fel szá -
mít ha tó ke ze lé si költ ség (a továb biak ban: ka mat jel le gû

be vé tel) ve he tõ figye lembe, amely fe de ze té ül ki kö tött jel -
zá log jog az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zés re ke rült.
Ren des fe de zet ként a vissza vá sár lá si vé tel ár, va la mint a
kap cso ló dó köl csön rész bõl ere dõ tõ ke kö ve te lés és a szer -
zõ dés alap ján járó ka mat, va la mint ka mat jel le gû be vé tel,
to váb bá a szár maz ta tott (de ri va tív) ügy let (6) be kez dés
sze rin ti ér té ke is figye lembe ve he tõ.”

(2) A Jht. 14.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A jel zá log le ve lek min den ko ri fe de ze tét – a (2) be -
kez dés sze rin ti meg fe le lés mel lett – a jel zá log-hi tel in té zet
a je len ér ték alap ján is biz to sí ta ni kö te les.”

(3) A Jht. 14.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Ha a jel zá log-hi tel in té zet az ál ta la ki bo csá tott jel -
zá log le ve le ket, ille tõ leg azok fe de ze tét érin tõ szár maz ta -
tott (de ri va tív) ügy le tet köt, úgy ezen szár maz ta tott (de ri -
va tív) ügy le tet jo go sult a de ri va tív part ner szer zõ dés ben
meg adott elõ ze tes hoz zá já ru lá sa ese tén – az erre vo nat ko -
zó kü lön jog sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint – a jel zá log le -
ve lek ren des fe de ze te ként figye lembe ven ni. A de ri va tív
part ner a fe de zet be vont szár maz ta tott (de ri va tív) ügy let
te kin te té ben fel mon dá si jo gát a jel zá log-hi tel in té zet fi ze -
tés kép te len sé ge ese tén nem gya ko rol hat ja. Ren des fe de -
zet ként a szár maz ta tott (de ri va tív) ügy let bõl szár ma zó kö -
ve te lés nek vagy kö te le zett ség nek az ezek fe de ze té ül szol -
gá ló biz to sí ték kal kor ri gált össze gét kell nyil ván tar tás ba
ven ni. Ha a kor ri gált összeg a jel zá log-hi tel in té zet szá má -
ra kö te le zett ség, ak kor azt ne ga tív elõ jel lel kell a fe de ze tek 
kö zött szám ba ven ni. A ren des fe de zet be vont szár maz ta -
tott (de ri va tív) ügy le tek bõl fenn ál ló kö ve te lé sek és kö te le -
zett sé gek je len ér té ken szá mí tott egyen le ge nem ha lad hat ja 
meg a for ga lom ban lévõ jel zá log le ve lek bõl szár ma zó kö -
te le zett sé gek je len ér té ké nek 12%-át.”

(4) A Jht. 14.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Ha a jel zá log hi tel bõl ere dõ tõ ke kö ve te lés, il let ve
vissza vá sár lá si vé tel ár össze ge a fe de ze tül le kö tött in gat -
lan hi tel biz to sí té ki ér té ké nek hat van szá za lé kát meg ha lad -
ja, ren des fe de zet ként leg fel jebb 60% mér té ké ig  vehetõ
figye lembe. Amennyi ben a fe de ze tül le kö tött in gat lan
 lakóingatlan [a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi
LIII. tör vény 147.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja], ak kor a
jel zá log hi tel bõl ere dõ tõ ke kö ve te lés, il let ve vissza vá sár lá -
si vé tel ár össze ge a hi tel biz to sí té ki ér ték 70%-áig ve he tõ
ren des fe de zet ként figye lembe.”

(5) A Jht. 14.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott arányt a jel zá -
log-hi tel in té zet nek mû kö dé se har ma dik nap tá ri évé tõl kell 
el ér nie.”

(6) A Jht. 14.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:
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„(11) A pót fe de zet a ren des fe de zet ki egé szí té sé re szol -
gál és a kö vet ke zõ esz kö zök bõl áll hat:

a) a Ma gyar Nem ze ti Bank nál el kü lö ní tett, zá rolt bank -
szám lán tar tott pénz,

b) a Ma gyar Ál lam ál tal ki bo csá tott ér ték pa pír,
c) az Eu ró pai Unió tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai

Gaz da sá gi Tér ség és a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej -
lesz té si Szer ve zet (OECD) tag ál la mai, il let ve tel jes jogú
tag jai ál tal ki bo csá tott ér ték pa pír,

d) az Eu ró pai Be fek te té si Bank (EIB), a Nem zet kö zi
Új já épí té si és Fej lesz té si Bank (IBRD), az Eu ró pa Ta nács
Fej lesz té si Bank ja (CEB) és az Eu ró pai Új já épí té si és Fej -
lesz té si Bank (EBRD) ál tal ki bo csá tott azon ér ték pa pí rok,
me lyek kö te le zett je a ki bo csá tó,

e) a Ma gyar Ál lam kész fi ze tõ ke zes ség vál la lá sa mel -
lett ki bo csá tott ér ték pa pír,

f) azon ér ték pa pí rok, ame lyek tõ ke- és ka mat tör lesz té -
sé ért a c) és d) pont ban fel so rolt ki bo csá tók va la me lyi ke
ke zes sé get vál lalt,

g) a Ma gyar Ál lam kész fi ze tõ ke zes ség vál la lá sa mel -
lett nyúj tott – a 3.  § (3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott kör be
nem tar to zó – hi tel.”

(7) A Jht. 14.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (12)–(14) be kez dés je lö lé se
(13)–(15) be kez dés re vál to zik:

„(12) A (11) be kez dés c), d) és f) pont ja i ban fel so rolt
egya zon kö te le zet tel szem be ni összes kö ve te lés mér té ke
nem ha lad hat ja meg az adott idõ pont ban fenn ál ló összes
pót fe de zet 2%-át.”

12.  § A Jht. a kö vet ke zõ 14/A.  §-sal egé szül ki:
„14/A.  § (1) EGT-jel zá log hi tel ak kor von ha tó ren des fe -

de zet be, ha a jel zá log-hi tel in té zet
a) a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az adott tag ál lam ban jel -

zá log hi telt nyúj tott, vá sá rolt, elõ le ge zett meg, szá mít olt le;
b) a fe de zet hez kap cso ló dó koc ká za tok ról kel lõ kép pen 

meg gyõ zõ dött; és
c) fe de zet-nyil ván tar tá si sza bály za ta le he tõ vé te szi

az adott tag ál lam te rü le tén lévõ in gat la non ala pí tott jel -
zálogjog fe de ze te mel lett nyúj tott jel zá log hi tel fe de zet be
vo ná sát.

(2) Az (1) be kez dés c) pont já nak meg fe le lõ fe de -
zet-nyil ván tar tá si sza bály za tot a Fel ügye let ab ban az eset -
ben hagy ja jóvá, ha az (1) be kez dés a)–b) pont já ban fog lalt 
fel té te lek az adott tag ál lam te rü le tén lévõ in gat la non ala pí -
tott jel zá log jog fe de ze te mel lett nyúj tott jel zá log hi tel ese -
té ben tel je sül nek.”

13.  § (1) A Jht. 15.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„15.  § (1) A jel zá log-hi tel in té zet, át ala kí tá sa vagy fel -
szá mo lá sa ese tén, a Fel ügye let en ge dé lyé vel a jel zá log le -
vél bõl és a fe de zet be vont szár maz ta tott (de ri va tív) ügy let -
bõl ere dõ kö te le zett sé gét egész ben vagy rész ben más jel -
zá log-hi tel in té zet re át ru ház hat ja.”

(2) A Jht. 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Jel zá log le vél bõl és szár maz ta tott (de ri va tív) ügy -
let bõl ere dõ kö te le zett ség át ru há zá sa so rán a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Ptk.) tar to zás át vál la lás ra vo nat ko zó sza bá lya it kell
al kal maz ni az zal az el té rés sel, hogy az át ru há zás hoz nem
szük sé ges a jel zá log le vél-tu laj do nos és a fe de zet be vont
szár maz ta tott (de ri va tív) ügy let szer zõ dött part ne ré nek
hoz zá já ru lá sa. Az át ru há zás sal – az en ge dély kéz hez vé te -
lé nek idõ pont já tól – a jel zá log le vél bõl és a fe de zet be vont
szár maz ta tott (de ri va tív) ügy let bõl ere dõ kö te le zett ség az
át ve võ jel zá log-hi tel in té ze tet ter he li.”

(3) A Jht. 15.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) Az át ru há zás en ge dé lye zé se irán ti ké re lem leg -
alább az aláb bi a kat tar tal maz za:]

„c) az át ru há zan dó jel zá log le ve lek hez kap cso ló dó fe de -
ze tek té te les meg je lö lé sét, ezen be lül a fe de zet be vont
szár maz ta tott (de ri va tív) ügy le tek re vo nat ko zó rész le tes
in for má ci ó kat, va la mint a fe de ze tül le kö tött in gat la nok
 hitelbiztosítéki ér té ké nek fel tün te té sét;”

(4) A Jht. 15.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont -
tal egé szül ki:

[(3) Az át ru há zás en ge dé lye zé se irán ti ké re lem leg -
alább az aláb bi a kat tar tal maz za:]

„f) rész le ges át ru há zás ese tén an nak iga zo lá sát, hogy az
át ru há zás a jel zá log-hi tel in té zet fi ze tõ ké pes sé gé nek fo lya -
ma tos fenn tar tá sa és a jel zá log le vél-tu laj do no sok ki elé gí -
té se ér de ké ben szük sé ges, il let ve a va gyon el len õr írás be li
nyi lat ko za tát ar ról, hogy az át ru há zás sal nem érin tett jel -
zá log le ve lek tu laj do no sai az át ru há zást köve tõen nem ke -
rül nek hát rá nyo sabb hely zet be.”

(5) A Jht. 15.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A Fel ügye let az át ru há zás en ge dé lye zé sét meg ta -
gad ja, ha az ve szé lyez te ti az át ru há zás sal érin tett jel zá log -
le ve lek bõl ere dõ kö te le zett sé gek tel je sí té sét. A Fel ügye let
rész le ges át ru há zás ese tén az át ru há zás en ge dé lye zé sét ak -
kor is meg ta gad hat ja, ha az az át ru há zás sal nem érin tett
jel zá log le ve lek bõl ere dõ kö te le zett sé gek tel je sí té sét ve -
szé lyez te ti.”

14.  § A Jht. 18.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A köz zé té tel, il let ve a be je len tés a fe de zet re vo nat -
ko zó an tar tal maz za]

„b) a 14.  § (11) be kez dé se sze rint rész le te zett pótfede -
zeti ér té ke ket.”

15.  § A Jht. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„20.  § (1) Jel zá log-hi tel in té zet el le ni fel szá mo lá si el já -
rás so rán a hi tel in té ze tek fel szá mo lá sá ra vo nat ko zó sza bá -
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lyo kat a (2)–(6) be kez dés ben, va la mint a 20/A.  §-ban fog -
lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A jel zá log le ve lek bõl és a fe de zet be vont szár maz ta -
tott (de ri va tív) ügy le tek bõl ere dõ kö ve te lé sek tel je sí té se
ér de ké ben a bí ró ság – a fel szá mo lást el ren de lõ vég zé sé -
ben – a fel szá mo lón túl fe de ze ti gond no kot is ki ren del, a
fe de ze ti gond nok pe dig e fel adat el lá tá sá ra a vele lé te sí tett
mun ka vi szony, tag sá gi vi szony vagy meg bí zá si jog vi -
szony alap ján a ne vé ben el já ró ter mé sze tes sze mélyt ne vez 
ki, aki nem le het azo nos a fel szá mo ló ál tal a jel zá log-hi tel -
in té zet fel szá mo lá sá nak le foly ta tá sá ra ki ne ve zett fel szá -
mo ló biz tos sal.

(3) Jel zá log-hi tel in té zet el le ni fel szá mo lá si el já rás ese -
tén a jel zá log le ve lek bõl és a fe de zet be vont szár maz ta tott
(de ri va tív) ügy le tek bõl ere dõ kö ve te lé sek a fel szá mo lás
kez dõ idõ pont já ban nem vál nak le járt tá (ese dé kes sé).

(4) A jel zá log le ve lek bõl ere dõ kö ve te lé se ket a fe de ze ti
gond nok – a fel szá mo ló nak tör té nõ be je len té sük re te kin tet 
nél kül – a jel zá log-hi tel in té zet (5) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott va gyon tár gyai ter hé re, a fel szá mo lá si el já rá son kí -
vül, a jel zá log le vél ben fog lalt ka mat fi ze té si és be vál tá si
(tör lesz té si) idõ pon tok ban elé gí ti ki. A ren des fe de ze tek
nyil ván tar tá sá ba be jegy zett szár maz ta tott (de ri va tív) ügy -
le tek szer zõ dött part ne re it a fe de zet be vont ügy let bõl ere -
dõ kö ve te lé se ik ere jé ig a jel zá log le vél-tu laj do no sok kal
azo nos jo gok il le tik, ezen kö ve te lé se ik ki elé gí té sé re a jel -
zá log le ve lek bõl ere dõ kö ve te lé sek ki elé gí té sé re irány adó
sza bá lyo kat ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

(5) Jel zá log-hi tel in té zet fel szá mo lá sa ese tén – a fe de ze ti 
gond nok dí já nak, és a je len be kez dés ben meg ha tá ro zott
egyes kö ve te lé sek nyil ván tar tá sá val és ér vé nye sí té sé vel,
va la mint a va gyon el len õr te vé keny sé gé vel kap cso la tos
költ sé gek ki egyen lí té sét köve tõen – ki zá ró lag a jel zá log le -
vél-tu laj do no sok kal szem ben fenn ál ló kö te le zett ség ki elé -
gí té sé re hasz nál ha tó fel

a) a fel szá mo lás kez dõ idõ pont já ban a fe de zet-nyil ván -
tar tás ba be jegy zett ren des és pót fe de zet,

b) a ren des fe de ze tek nek a 14.  § (7) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott mér té két meg ha la dó, fe de zet be nem von ha tó
há nya da, va la mint a jel zá log-hi tel in té zet nek a fel szá mo lás 
kez dõ idõ pont já ban meg lé võ, de fe de zet be nem vont lik -
vid esz kö ze i nek az a ré sze, amely meg fe lel a je len tör vény
pót fe de ze tek kel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye i nek.

Az a) és b) pont ban meg ha tá ro zott fe de ze ti és lik vid
esz kö zök nem ké pe zik a fel szá mo lá si va gyon ré szét.

(6) Ha a jel zá log le ve lek bõl, és a fe de zet be vont szár -
maz ta tott (de ri va tív) ügy le tek bõl ere dõ kö ve te lé sek ki elé -
gí té sé re a kö ve te lé sek meg nyíl ta kor a jel zá log-hi tel in té zet
(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott va gyon tár gyai nem ele -
gen dõ ek, a jel zá log le ve lek tu laj do no sa i nak, és a fe de zet be 
vont szár maz ta tott (de ri va tív) ügy le tek szer zõ dött part ne -
re i nek kö ve te lé sei a fe de zet bõl kö ve te lé sük ará nyá ban ke -
rül nek ki elé gí tés re. Ha a kö ve te lés le já ra ta kor ará nyos ki -
elé gí tés tör tént, úgy az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott va -
gyon tár gyak ból szár ma zó ké sõb bi be vé te lek ter hé re és
ere jé ig a fe de ze ti gond nok kö te les a ki nem elé gí tett kö ve -

te lé se ket – a le já ra tok sor rend jé ben, azo nos le já ra tú kö ve -
te lé sek te kin te té ben kö ve te lés ará nyo san – ki fi zet ni. Ké se -
del mes tel je sí tés ese tén a jel zá log le vél-tu laj do nos az érin -
tett jel zá log le vél re vo nat ko zó ki bo csá tá si fel té te lek ben
meg ha tá ro zott mér ték ben ké se del mi ka mat ra is jo go sult.
Az ere de ti le já ra ti idõ tõl kez dõ dõ en járó ké se del mi ka ma -
tot a jel zá log le ve lek bõl ere dõ tõ ke- és ka mat kö ve te lé sek
ki elé gí té sét köve tõen kell ki egyen lí te ni.”

16.  § A Jht. a kö vet ke zõ 20/A.  §-sal egé szül ki:
„20/A.  § (1) A fe de ze ti gond nok ra a pénz ügyi in téz -

mény fel szá mo ló já ra, a fe de ze ti gond no ki fel ada tok el lá tá -
sá ra ki ne ve zett ter mé sze tes sze mély re pe dig a fel szá mo ló -
biz tos ra irány adó sza bá lyo kat kell meg fele lõen alkal -
mazni.

(2) A fe de ze ti gond nok a fel szá mo lás kez dõ idõpont -
jától kez dõ dõ en ki zá ró la go san jo go sult a 20.  § (5) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott va gyon tár gyak te kin te té ben – a va -
gyon el len õri jo go sult sá gok vál to zat lan fenn ál lá sa mel -
lett – a jel zá log-hi tel in té zet ne vé ben el jár ni.

(3) A fe de ze ti gond nok jo go sult a 15.  § sze rin ti jel zá log -
le vél-át ru há zást vagy a for ga lom ban lévõ jel zá log le ve lek
vissza vá sár lá sát kez de mé nyez ni, to váb bá kö te les a fe de -
ze tül szol gá ló kö ve te lé se ket a jel zá log-hi tel in té zet ne vé -
ben ér vé nye sí te ni. A fe de ze ti gond nok jo go sult to váb bá
fe de ze ti célú szár maz ta tott (de ri va tív) ügy le tet köt ni, az
ilyen ügy let fe de zet be vont szár maz ta tott (de ri va tív) ügy -
let nek mi nõ sül. A fel szá mo lás kez dõ idõ pont já tól a 14.  §
(8) be kez dé sé nek ren del ke zé sét nem kell al kal maz ni az -
zal, hogy amennyi ben a fe de ze ti gond nok a 20.  § (5) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott va gyon tár gyat ér té ke sí ti, úgy a
va gyon tárgy he lyé be lépõ ér ték ki zá ró lag a jel zá log le -
vél-tu laj do no sok kal szem ben fenn ál ló kö te le zett ség ki elé -
gí té sé re hasz nál ha tó fel. A jel zá log-hi tel in té zet 20.  §
(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va gyon tár gya i nak a fel -
szá mo lá si va gyon tól el kü lö nült nyil ván tar tá sá ért a fede -
zeti gond nok a fe le lõs.

(4) A fe de ze ti gond nok kö te les min dent meg ten ni an nak 
ér de ké ben, hogy a 20.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
va gyon tár gyak ból min den kor biz to sí tott le gyen a kö ve te -
lé sek ese dé kes ség kor tör té nõ tel jes körû ki elé gí té se (fi ze -
tõ ké pes ség fo lya ma tos fenn tar tá sa). Ha ez ma ra dék ta la nul
nem biz to sít ha tó, úgy a fe de ze ti gond nok úgy kö te les el -
jár ni, hogy – a jel zá log le ve lek le já ra ti idõ pont já tól füg get -
le nül – a jel zá log le vél-tu laj do no sok ki elé gí té se tõ ke kö ve -
te lé sük ará nyá ban tör tén jen.

(5) A fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját köve tõen a 20.  §
(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va gyon tár gyak kal ki zá -
ró lag a fe de ze ti gond nok ren del kez het, ezen va gyon tár -
gyak te kin te té ben a fel szá mo ló ren del ke zé se sem mis.
A jel zá log le vél-tu laj do no sok, va la mint a ren des fe de ze tek
nyil ván tar tá sá ba be jegy zett szár maz ta tott (de ri va tív) ügy -
le tek szer zõ dött part ne rei va la mennyi kö ve te lé sé nek ki -
elé gí té sét vagy más jel zá log-hi tel in té zet re tör té nõ át ru há -
zá sát köve tõen a 20.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va -
gyon tár gyak a fel szá mo lá si va gyon ba ke rül nek.
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(6) A fe de ze ti gond nok a 3.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt 
pénz ügyi szol gál ta tá si, be fek te té si szol gál ta tá si, il let ve ki -
egé szí tõ be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé gek vég zé sé -
re nem jo go sult.

(7) A fe de ze ti gond nok vagy bár mely jelzáloglevél-
 tulajdonos a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját kö ve tõ két éven
be lül kö ve tel he ti, hogy a bí ró ság a fel szá mo lá si va gyon
ter hé re ren del je el a 20.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
va gyon tár gyak ki egé szí té sét, ha bi zo nyít ja, hogy e va -
gyon tár gyak a jel zá log le vél-tu laj do no sok kö ve te lé se i nek
ki elé gí té sét nem fe de zik. A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz -
tõ. Ha a bí ró ság a 20.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
va gyon tár gyak ból álló va gyon ki egé szí té sé rõl ha tá roz,
úgy e ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét köve tõen az érin tett
va gyon fe let ti ren del ke zé si jog ki zá ró lag a fe de ze ti gond -
no kot il le ti meg.

(8) A bí ró ság – ide nem ért ve a fel szá mo lá si zá ró mér leg
el fo ga dá sát – azt köve tõen jo go sult a fel szá mo lás be fe je -
zé sé rõl, és a jel zá log-hi tel in té zet meg szün te té sé rõl dön te -
ni, hogy a jel zá log le ve lek bõl, va la mint a fe de zet be vont
szár maz ta tott (de ri va tív) ügy le tek bõl ere dõ va la mennyi
kö ve te lést ki elé gí tet ték, más jel zá log-hi tel in té zet re át ru -
ház ták, vagy az ezek fe de ze té re szol gá ló va gyon tel jes
mér ték ben fel hasz ná lás ra ke rült.”

17.  § (1) A Jht. 21.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A jel zá log-hi tel in té zet 20.  § (5) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott va gyon tár gya i ra – kö ve te lé se ik ere jé ig – ki zá -
ró lag a jel zá log le vél-tu laj do no sok, va la mint a fe de zet be
vont szár maz ta tott (de ri va tív) ügy le tek bõl fenn ál ló kö ve -
te lé sek te kin te té ben ezen ügy le tek szer zõ dött part ne rei ve -
zet het nek vég re haj tást.”

(2) A Jht. 21.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A jel zá log le vél-tu laj do no sok kal, il let ve a fe de zet -
be vont szár maz ta tott (de ri va tív) ügy le tek szer zõ dött part -
ne re i vel szem ben fenn ál ló kö te le zett ség ki elé gí té sé re a
vég re haj tá si költ sé gek ki egyen lí té sét köve tõen ke rül sor.”

18.  § A Jht. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„22.  § A Fel ügye let a jel zá log-hi tel in té zet fe lett a
Hpt.-ben és a Tpt.-ben meg ha tá ro zot ta kon túl kü lön le ges
fel ügye le tet gya ko rol. A kü lön le ges fel ügye let ke re té ben a 
Fel ügye let az ál ta la össze ál lí tott vizs gá la ti terv sze rint a
jel zá log-hi tel in té zet nél éven ként hely szí ni el len õr zést vé -
gez.”

19.  § A Jht. 24.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és e) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A Fel ügye let a Hpt.-ben és a Tpt.-ben meg ha tá ro -
zot ta kon túl az aláb bi ese tek ben al kal maz hat bír sá got:]

„a) a jel zá log-hi tel in té zet a 14.  § (13) be kez dé sé ben
fog lalt je len té si, il let ve a 18. és 19.  §-ban fog lalt tá jé koz ta -

tá si kö te le zett sé gé nek nem vagy nem a tör vénynek meg -
fele lõen tesz ele get;”

„e) a jel zá log-hi tel in té zet meg sér ti a 14.  § (8) be kez dé se 
sze rin ti arányt.”

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

„(2) E tör vény az át ru ház ha tó ér ték pa pí rok kal foglal -
kozó kol lek tív be fek te té si vál lal ko zá sok ra (ÁÉKBV)
 vonatkozó tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si rendel -
kezések össze han go lá sá ról  szóló 85/611/EGK (1985.
 december 20.) ta ná csi irány el vet mó do sí tó 88/220/EGK
(1988. már ci us 22.) ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést
szol gál ja.”

21.  § A Jht. 27.  §-ának (2) be kez dé se az aláb bi c) pont tal 
egé szül ki:

[(2) Fel ha tal ma zást kap a pénz ügy mi nisz ter, hogy:]
„c) az in gat lan ér té ke lõk re vo nat ko zó sze mé lyi fel té te le -

ket”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

22.  § (1) E tör vény 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Jht. e tör vény 5.  §-ával mó do sí tott 6.  §-át a tör -
vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en meg kö tött jel zá log hi tel
szer zõ dé sek mó do sí tá sa ese tén is al kal maz ni kell.

(3) A Jht. e tör vény 6.  §-ának (4) be kez dé sé vel mó do sí -
tott 8.  §-ának (6) be kez dé sét a tör vény ha tály ba lé pé sét
köve tõen in dult fel szá mo lá si el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Jht. 2.  §-ának (4) be kez dé se, 3.  §-ának (4) be kez -
dé se, 5.  §-ának (6) be kez dé se, 11.  § (3) be kez dé sé nek
c) pont ja, va la mint a 23.  §-a b) pont já nak utol só mon da ta.

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 CXIII.
tör vény

a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról  szóló 1991. évi IV. tör vény módosításáról*

1.  § A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek 
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak ban:
Flt.) 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján fo gad ta el.
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„(1) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szer ven kí vül mun ka köz -
ve tí tést (a továb biak ban: ma gán-mun ka köz ve tí tés) bel föl -
di szék hellyel, il le tõ leg fi ók te lep pel ren del ke zõ jogi sze -
mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár -
sa ság, va la mint egyé ni vál lal ko zó foly tat hat, fel té ve, ha a
jog sza bály ban elõ írt fel té te lek kel ren del ke zik, és az ille té -
kes ál la mi fog lal koz ta tá si szerv nyil ván tar tás ba vet te.”

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

[Nincs szük ség en ge dély re]
„b) az EGT vagy az Eu ró pai Unió ál lam pol gá rá nak és

tar tóz ko dás ra jo go sult hoz zá tar to zó já nak ma gyar or szá gi
mun ka vég zé sé hez.”

(2) Az Flt. 7.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a 7.  § (2) be -

kez dé se b) pont já nak ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek fog lal -
koz ta tá sa te kin te té ben, nem zet kö zi szer zõ dés ben vagy
 európai kö zös sé gi jogi ak tus ban fog lal tak sze rint a 2.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott egyen lõ bá nás mód kö ve -
tel mé nyé tõl el té rõ sza bá lyo kat ál la pít son meg.”

3.  § (1) Az Flt. 10/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A MAT tag ja it a mun ka adók kép vi se lõi te kin te té -
ben az OÉT-ben kép vi se let tel ren del ke zõ or szá gos mun -
ka adói szö vet sé gek, a mun ka vál la lók kép vi se lõi te kin te té -
ben az OÉT-ben kép vi se let tel ren del ke zõ or szá gos mun -
ka vál la lói szö vet sé gek je lö lik, egyéb meg egye zés hi á nyá -
ban az ál ta luk kép vi sel tek ré szé rõl tel je sí tett mun ka adói,
il let ve mun ka vál la lói já ru lék fi ze tés ará nyá nak figye -
lembe véte lével. A MAT tag ja it a mi nisz ter bíz za meg, va -
la mint von ja vissza a meg bí zást. A Kor mány kép vi se le tét
el lá tó ta gok kö zül a meg bí zás ra, il le tõ leg a meg bí zás
vissza vo ná sá ra egy tag ese té ben az ál lam ház tar tá sért fe le -
lõs mi nisz ter tesz ja vas la tot, to váb bi öt tag ese té ben a meg -
bí zás ról, il le tõ leg a meg bí zás vissza vo ná sá ról a mi nisz ter a 
sa ját ha tás kö ré ben dönt.”

(2) Az Flt. 10/A.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (7) be kez dés szá mo -
zá sa (8) be kez dés re vál to zik:

„(7) A MAT köz szol gá la ti jog vi szony ban nem álló tag -
jai a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott tisz te let díj ban része -
sülnek.”

4.  § Az Flt. 11.  §-át meg elõ zõ „Me gyei (fõ vá ro si) mun -
ka ügyi ta nács” al cím he lyé be a „Mun ka ügyi ta nács” al -
cím, va la mint az Flt. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„11.  § (1) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szer vek ille té -
kességi te rü le tén a fog lal koz ta tá si és a mun ka erõ-pi a ci
kép zé si, va la mint a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé -
lyek fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ó ját elõ se gí tõ tá mo ga tá sok
nyúj tá sá val kap cso la tos he lyi ér de ke gye ze tés el lá tá sá ra a
mun ka adók, a mun ka vál la lók, va la mint az ön kor mány za -

tok kép vi se le tét el lá tó ta gok ból álló tes tü let ként mun ka -
ügyi ta nács (a továb biak ban: mun ka ügyi ta nács) mû kö dik. 
A mun ka ügyi ta nács meg bí za tá sa négy évre szól.

(2) Ha a mun ka ügyi ta nács a meg bí za tá sá nak le jár tát
kö ve tõ mun ka na pig nem ala kul meg, a ha tás kö ré be tar to zó 
kér dé sek ben az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ve ze tõ je
dönt.”

5.  § (1) Az Flt. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mun ka ügyi ta nács nak a mun ka adók kép vi se le tét
el lá tó ta gok ból álló mun ka adói ol da lá ba az OÉT-ben kép -
vi se let tel ren del ke zõ or szá gos mun ka adói szö vet sé gek, a
mun ka vál la lók kép vi se le tét el lá tó ta gok ból álló mun ka -
vál la lói ol da lá ba az OÉT-ben kép vi se let tel ren del ke zõ
mun ka vál la lói szö vet sé gek egy-egy ta got je löl nek, il let ve
von ják vissza a je lö lést. A ta go kat – je lö lés, il le tõ leg an nak 
vissza vo ná sa alap ján – az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ve -
ze tõ je bíz za meg a mun ka ügyi ta nács meg bí za tá sá nak le -
jár tá ig ter je dõ idõ tar tam ra, to váb bá hív ja vissza. A mun ka -
ügyi ta nács ön kor mány za ti ol da lá nak egy-egy tag ját a mû -
kö dé si te rü le tén mû kö dõ me gyék ben és fõ vá ros ban lévõ
több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok el nök sé ge, va la mint me gyei
jogú vá ros(ok) kép vi se lõ-tes tü le te vá laszt ja, il le tõ leg hív ja 
vissza. A Re gi o ná lis Te rü let fej lesz té si Ta ná csok 1 fõt de -
le gál nak a mun ka ügyi ta ná csok ba. A vá lasz tás, il let ve
vissza hí vás alap ján a ta gok ré szé re a meg bí zó le ve let az ál -
la mi fog lal koz ta tá si szerv ve ze tõ je adja át, il let ve von ja
vissza.”

(2) Az Flt. 12.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha a ta go kat ki je lö lõ, il le tõ leg vá lasz tó szer ve ze tek 
kö zött vita me rül fel, a vi tás kér dé sek ben az ál la mi fog lal -
koz ta tá si szerv ve ze tõ je a MAT-hoz for dul hat.”

(3) Az Flt. 12.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A mun ka ügyi ta nács a fog lal koz ta tá si fel ada tok
el lá tá sa ér de ké ben együtt mû kö dik az ille té kességi te rü le -
tén mû kö dõ me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok kal, va la -
mint re gi o ná lis te rü let fej lesz té si ta náccsal.”

6.  § Az Flt. 13.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„13.  § A mun ka ügyi ta nács
a) vé le mé nye zi a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si

alap ré szé nek az ille té kességi te rü le tén ren del ke zés re álló
esz kö zei fel hasz ná lá sá nak el ve it és az egyes tá mo ga tá sok
ará nyát,

b) az ille té kességi te rü le tén fi gye lem mel kí sé ri és ér té -
ke li a Mun ka erõ pi a ci Alap pénz esz kö ze i nek felhaszná -
lását,

c) kez de mé nye zi és vé le mé nye zi az ille té kességi te rü -
le te fog lal koz ta tá si hely ze té vel kap cso la tos rö vid és
hosszú távú prog ra mo kat, és fi gye lem mel kí sé ri azok vég -
re haj tá sát,
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d) vé le mé nye zi az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv mû kö -
dé sét,

e) a b)–d) pont ban fog lal tak ról tá jé koz ta tást kér az ál la -
mi fog lal koz ta tá si szerv ve ze tõ jé tõl,

f) elõ ze tes vé le mé nye zé si jo got gya ko rol az ál la mi fog -
lal koz ta tá si szerv ve ze tõ jé nek ve ze tõi meg bí zá sá val, il le -
tõ leg a ve ze tõi meg bí zás vissza vo ná sá val kap cso lat ban,

g) el lát ja más jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta it.”

7.  § Az Flt. 14.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) A ke re set pót ló jut ta tás össze ge a meg ál la pí tá sa kor
ha tá lyos kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér nek meg fe le lõ
összeg. Az ál lás ke re sé si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mély
ré szé re az ál lás ke re sé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sa alatt meg -
kez dett, az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál tal tá mo ga tott
kép zés idõ tar ta má ra – az ál lás ke re sé si tá mo ga tás fo lyó sí -
tá sá nak szü ne tel te té se mel lett – ke re set pót ló jut ta tást kell
meg ál la pí ta ni.”

8.  § Az Flt. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„16.  § A mun ka adó ré szé re kü lön jog sza bály ban meg -

ha tá ro zott hát rá nyos hely ze tû sze mély mun ka vi szony ke -
re té ben tör té nõ fog lal koz ta tá sá hoz a mun ka bér és já ru lé ka
öt ven szá za lé ká nak, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze -
mély ese té ben hat van szá za lé ká nak meg fe le lõ össze gû tá -
mo ga tás nyújt ha tó egy évi idõ tar tam ra, ha a mun ka adó

a) a fog lal koz ta tást leg alább 12 hó nap idõ tar tam ban
vál lal ja, és

b) a tá mo ga tás irán ti ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hat
hó nap ban azo nos vagy ha son ló mun ka kör ben fog lal koz ta -
tott mun ka vál la ló mun ka vi szo nyát a mû kö dé si kö ré ben
fel me rü lõ ok ból ren des fel mon dás sal nem szün tet te meg,
és

c) kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a mun ka vi szonyt a
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt a b) pont ban
meg ha tá ro zott ok ból nem szün te ti meg.”

9.  § Az Flt. 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17.  § Tá mo ga tás nyújt ha tó an nak az ál lás ke re sõ nek,

aki mun ka vi szo nyon kí vü li te vé keny ség gel gon dos ko dik
ön ma ga fog lal koz ta tá sá ról, ide ért ve azt is, aki vál lal ko zást 
in dít, vagy vál lal ko zás hoz csat la ko zik.”

10.  § Az Flt. 19/B.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo -
zá sa (4) be kez dés re vál to zik:

„(3) Mun ka erõ-pi a ci prog ram ke re té ben a mun ka adó ré -
szé re a mun ka vi szony ban fog lal koz ta tott sze mély mun ka -
bé re és já ru lé kai leg fel jebb száz szá za lé ká nak meg fe le lõ
össze gû tá mo ga tás nyújt ha tó.”

11.  § Az Flt. 27.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

[Az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta mát
(a továb biak ban: fo lyó sí tá si idõ) – a 25.  § (4) be kez dé sé -

ben fog lal tak figye lembe véte lével – an nak az idõ tar tam -
nak az ala pul vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni, amennyit az ál -
lás ke re sõ az ál lás ke re sõ vé vá lást meg elõ zõ négy év alatt
mun ka vi szony ban töl tött. A mun ka vi szony idõ tar ta má ba
nem szá mít ha tó be a mun ka vi szony nak az az idõ tar ta ma,
amely alatt az ál lás ke re sõ ál lás ke re sé si já ra dék ban ré sze -
sült. Az elõb bi ek ben meg ha tá ro zott négy éves idõ tar tam
meg hosszab bo dik a kö vet ke zõ idõ tar ta mok kal vagy azok
egy ré szé vel, ha ezen idõ tar ta mok alatt a mun ka vi szony
nem állt fenn:]

„h) a nap pa li ta go za ton tör té nõ ta nul má nyok foly ta tá sá -
nak”
[idõ tar ta má val.]

12.  § Az Flt. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Meg kell szün tet ni az ál lás ke re sé si já ra dék fo lyó sí tá -
sát, ha az ál lás ke re sõ:]

„b) ál lás ke re sé si já ra dék ban ré sze sül, és tör lik a nyil -
ván tar tás ból,”

13.  § Az Flt. 30.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (5)–(9) be kez dés szá -
mo zá sa (6)–(10) be kez dés re vál to zik:

„(5) Ha a (4) be kez dés a)–b) pont ja alap ján meg ál la pí -
tott ál lás ke re sé si se gély fo lyó sí tá sa a (8) be kez dés ben, va -
la mint a 28.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban, to váb bá
e)–f) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból, a fo lyó sí tá si idõ ki -
me rí té sét meg elõ zõ en meg szün te tés re ke rül, is mé telt ál -
lás ke re sõ vé vá lás ese tén az ál lás ke re sé si se gélyt a fo lyó sí -
tá si idõ tar tam ból még hát ra lé võ idõ tar tam ra fo lyó sí ta ni
kell, fel té ve, hogy az ál lás ke re sõ ál lás ke re sé si já ra dék ra,
vál lal ko zói já ra dék ra nem jo go sult. A fo lyó sí tá si idõ tar -
tam ki me rí té sét köve tõen az ál lás ke re sé si se gély meg ál la -
pí tá sát meg ala po zó mun ka vi szony idõ tar ta ma az e tör vény 
alap ján járó el lá tá sok ra való jo go sult ság szem pont já ból
nem ve he tõ figye lembe.”

14.  § (1) Az Flt. 39.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja az
aláb bi ak sze rint mó do sul:

[A Mun ka erõ pi a ci Ala pon be lül – a pénz esz kö zök fel -
hasz ná lá sá nak cél ja sze rint – a kö vet ke zõ alap ré sze ket
kell el kü lö ní te ni:]

„a) szo li da ri tá si alap részt az ál lás ke re sé si já ra dék, az ál -
lás ke re sé si se gély, a mun ka nél kü li já ra dék, a pá lya kez dõk
mun ka nél kü li se gé lye, az elõ nyug díj, a nyug díj elõt ti mun -
ka nél kü li se gély, az ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás, a költ -
ség té rí tés (31.  §), va la mint ezek jut ta tá sá val kap cso la tos
pos ta költ ség, to váb bá a ki fi ze tett el lá tá so kat ter he lõ, a tár -
sa da lom biz to sí tá si sza bá lyok ban meg ha tá ro zott já ru lék,
és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egész ség ügyi
hoz zá já ru lás, va la mint vi zit díj-kom pen zá ció fi nan szí ro zá -
sá ra. Ezt az alap részt ter he li to váb bá a nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szer vek ál tal meg ál la pí tott és fo lyó sí tott kor en -
ged mé nyes nyug dí jak fe de ze té re be fi ze tett össze gek és fo -
lyó évi ki adá sok kü lön bö ze té nek fi nan szí ro zá sa;”
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(2) Az Flt. 39.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Mun ka erõ pi a ci Ala pon be lül – a pénz esz kö zök fel -
hasz ná lá sá nak cél ja sze rint – a kö vet ke zõ alap ré sze ket
kell el kü lö ní te ni:]

„c) fog lal koz ta tá si alap részt a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ
tá mo ga tá sok, a nem az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál tal
nyúj tott mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra, az ál la -
mi fel nõtt kép zé si in téz mény mun ka rõ pi a ci kép zés sel kap -
cso la tos fel ada ta i nak fi nan szí ro zá sá ra, a MAT mû köd te té -
sé re, a tár sa dal mi pár be széd in téz mé nye i nek mû kö dé sé -
hez és fej lesz té sé hez való hoz zá já ru lás ra, a mun ka ügyi ta -
ná csok mû kö dé sé hez való hoz zá já ru lás ra, az Eu ró pai Szo -
ci á lis Alap ból a Mun ka erõ pi a ci Alap társ fi nan szí ro zá sá val 
meg va ló su ló in téz ke dé se ket le bo nyo lí tó köz re mû kö dõ
szer ve zet mû kö dé sé hez való hoz zá já ru lás ra, va la mint a
ke re set pót ló jut ta tás sal kap cso la tos pos ta költ ség fi nan szí -
ro zá sá ra;”

(3) Az Flt. 39.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Mun ka erõ pi a ci Ala pon be lül – a pénz esz kö zök fel -
hasz ná lá sá nak cél ja sze rint – a kö vet ke zõ alap ré sze ket
kell el kü lö ní te ni:]

„g) mû kö dé si alap részt az ál la mi fog lal koz ta tá si szer -
vek jog sza bály ban meg ha tá ro zott alap fel ada tai el lá tá sá -
hoz, to váb bá fej lesz té sé hez tör té nõ hoz zá já ru lás ra, a Mun -
ka erõ pi a ci Alap pénz esz kö ze it ke ze lõ szer ve zet mû köd te -
té sé re és fej lesz té sé re, a szak kép zé si és fel nõtt kép zé si fel -
ada tot el lá tó szer ve zet mû köd te té sé re és fej lesz té sé re, to -
váb bá a mun ka ügyi ha tó ság mun ka erõ-pi a ci el len õr zé si
fel ada ta i hoz tör té nõ hoz zá já ru lás hoz, va la mint fog lal koz -
ta tá si és kép zé si célú köz ala pít vá nyok mû kö dé sé hez való
hoz zá já ru lás hoz;”

(4) Az Flt. 39.  §-a (3) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Mun ka erõ pi a ci Ala pon be lül – a pénz esz kö zök fel -
hasz ná lá sá nak cél ja sze rint – a kö vet ke zõ alap ré sze ket
kell el kü lö ní te ni:]

„h) vál lal ko zói alap részt az ál lás ke re sõ vé vált vál lal ko -
zók el lá tá sá ra, tá mo ga tá sá ra, va la mint a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott vi zit díj-kom pen zá ció finanszírozá -
sára.”

(5) Az Flt. 39.  §-a egy új (7) be kez dés sel egé szül ki, ez -
zel egy ide jû leg a je len le gi (7)–(9) be kez dés szá mo zá sa
(8)–(10) be kez dés re vál to zik:

„(7) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szer vek köz re mû kö dé sé -
vel, uni ós for rá sok be vo ná sá val meg va ló su ló prog ra mok,
tá mo ga tá sok, va la mint já ru lék át vál la lás te kin te té ben a
Mun ka erõ pi a ci Alap mint köz pon ti prog ra mok ked vez mé -
nye zett je fi nan szí roz za az elõb bi ek ben em lí tett in téz ke dé -
sek vég re haj tá sa ér de ké ben tel je sí tett ki fi ze té se ket.”

(6) Az Flt. 39.  §-a – e tör vénnyel meg ál la pí tott –
(10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Az el kü lö ní tett alap ré szek be vé te le it és ki adá sa it
az éves költ ség ve té si tör vény cí men ként, il let ve al cí men -

ként tar tal maz za. A (3) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro -
zott cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges pénz esz kö zök a
mû kö dé si alap ré szen be lül cé lon ként ön ál ló elõ irány za tot
ké pez nek.”

(7) Az Flt. 39.  §-a a kö vet ke zõ (11)–(12) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) A Mun ka erõ pi a ci Ala pon be lül – az alap ré sze ken
kí vül – kü lön-kü lön elõ irány zat tar tal maz za:

a) az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács EU-tag ál lam -
ként Mû kö dés Prog ram já ból adó dó fel ada tai el lá tá sá hoz,
va la mint az ága za ti pár be széd bi zott sá gok szak mai prog -
ram jai tá mo ga tá sá hoz szük sé ges pénz esz kö zö ket, to váb bá

b) azo kat a pénz esz kö zö ket, ame lyek nek cél ja az Eu ró -
pai Unió ál tal, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból tá mo ga tott
ope ra tív prog ra mok ra – a be nyúj tott zá ró je len té sek alap -
ján – nyúj tan dó utol só tá mo ga tá si rész let nek az ál la mi fog -
lal koz ta tá si szerv ré szé re tör té nõ elõ fi nan szí ro zá sa.

(12) Ha az Eu ró pai Unió a (11) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti utol só tá mo ga tá si rész le tet meg fi ze ti, a ked vez mé -
nye zett kö te les azt a Mun ka erõ pi a ci Alap ja vá ra vissza fi -
zet ni. Az Eu ró pai Unió felé el szá molt, de az Eu ró pai Unió
ál tal meg nem té rí tett összeg kö zöt ti kü lön bö zet a Mun ka -
erõ pi a ci Ala pot ter he li.”

15.  § (1) Az Flt. 39/A.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A MAT a Mun ka erõ pi a ci Alap te kin te té ben]
„c) vé le mé nye zi a Mun ka erõ pi a ci Alap éves költ ség ve -

té sét,”

(2) Az Flt. 39/A.  §-ának (2) be kez dé se e) pont já nak
1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A MAT a Mun ka erõ pi a ci Alap te kin te té ben
e) ér té ke li]
„1. rend sze re sen, de leg alább fél éven ként a Mun ka erõ -

pi a ci Alap pénz esz kö ze i nek fel hasz ná lá sát,”

(3) Az Flt. 39/A.  §-a (8) 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:

„(8) A mi nisz ter a Mun ka erõ pi a ci Alap év végi egyen le -
gé nek meg óvá sa ér de ké ben a MAT vé le mé nyé nek meg -
hall ga tá sá val dönt het”

(4) Az Flt. 39/A.  §-ának (9)–(10) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(9) A Mun ka erõ pi a ci Alap pénz esz kö ze i nek fel hasz -
ná lá sá ról e tör vény, va la mint kü lön jog sza bály sze rint a
fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz té ri um, va la mint az 
ál la mi fog lal koz ta tá si szer vek gon dos kod nak.

(10) A Mun ka erõ pi a ci Alap be vé te li és ki adá si elõ -
irány za tát és an nak alap ré szek kö zöt ti meg osz tá sát az Or -
szág gyû lés cí men ként és al cí men ként a költ ség ve té si tör -
vény ben hagy ja jóvá. Az alap ré szen be lü li to váb bi jog cí -
me ket a mi nisz ter ál la pít ja meg.”

16.  § Az Flt. 39/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(1) A Mun ka erõ pi a ci Alap egyes alap ré sze i nek pénz -
esz kö zei a MAT, il le tõ leg a mi nisz ter dön té se sze rint – a
mû kö dé si alap részt il le tõ en a tör vény ben meg ha tá ro zott
mó don – egy más közt át cso por to sít ha tók, fel té ve, ha erre
az ere de ti elõ irány za to kon fe lül kép zõ dõ több let be vé te lek
fe de ze tet biz to sí ta nak, vagy egyes alap ré szek tény le ges
ki adá sa i nak az elõ irány za tok tól való el ma ra dá sa várha -
tóan fe de ze tet nyújt.”

17.  § (1) Az Flt. 39/C.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 
g) pont tal egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi
g)–h) pont meg je lö lé se h)–i) pont ra vál to zik:

[Mun ka erõ pi a ci Alap be vé te lei:]
„g) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szer vek köz re mû kö dé sé -

vel, uni ós for rá sok be vo ná sá val meg va ló su ló prog ra mok,
tá mo ga tá sok, va la mint já ru lék át vál la lás vég re haj tá sa ér -
de ké ben be fo lyó be vé te lek;”

(2) Az Flt. 39/C.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A Mun ka erõ pi a ci Alap ja vá ra fenn ál ló kö ve te lé sek
a kö ve te lést nyil ván tar tó szer vek dön té se alap ján be hajt -
ha tat lan nak mi nõ sít he tõk. E szer vek a be hajt ha tat lan kö -
ve te lé se ket tör lik a nyil ván tar tá sa ik ból.”

18.  § Az Flt. egy új 43/C.  §-sal egé szül ki:
„43/C.  § Az ál la mi fog lal koz ta tá si szer vek köz re mû kö -

dé sé vel, uni ós for rá sok be vo ná sá val meg va ló su ló prog ra -
mok, tá mo ga tá sok, va la mint já ru lék át vál la lás te kin te té ben 
a Mun ka erõ pi a ci Alap a tá mo ga tá so kat elõ fi nan szí roz za,
me lyet az Eu ró pai Unió az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
 szóló el szá mo lás el fo ga dá sát köve tõen meg té rít. Az Eu ró -
pai Unió felé el szá molt, de az Eu ró pai Unió ál tal meg nem
té rí tett összeg kö zöt ti kü lön bö zet a Mun ka erõ pi a ci Ala pot
ter he li.”

19.  § Az Flt. 47.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„47.  § (1) A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren -
de let ben je löl je ki az ál la mi fog lal koz ta tá si szer vet. Az ál -
la mi fog lal koz ta tá si szer vek fel ada ta i ra, egy más kö zöt ti
kap cso la tá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a Kor mány ren de let -
ben ha tá roz za meg.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben ál -
la pít sa meg az ál la mi fog lal koz ta tá si szer vek ille té kességi
te rü le tét.”

20.  § (1) Az Flt. 54.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) Az 58.  § (5) be kez dé se d) pont já nak 5. al pont já ban
meg ha tá ro zott együtt mû kö dé si kö te le zett ség ke re té ben az
ügy fél

a) kéri az ál lás ke re sõ ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te -
lét, és

b) az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv nél az ál ta la meg ha tá -
ro zott idõ pont ban, de leg alább há rom ha von ta je lent ke zik,
és

c) az 58.  § (5) be kez dés d) pont já nak 1–4. al pont ja i ban
be kö vet ke zett vál to zást – an nak be kö vet ke zé sé tõl szá mí -
tott 8 na pon be lül – be je len ti az ál la mi fog lal koz ta tá si
szerv nek, és

d) maga is ak tí van ke res mun ka he lyet, és
e) a meg fe le lõ mun ka hely re  szóló ál lás aján la tot el fo -

gad ja.”

(2) Az Flt. 54.  §-a a kö vet ke zõ (10)–(13) be kez dés sel
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (10) be kez dés szá -
mo zá sa (14) be kez dés re vál to zik:

„(10) Ál lás ke re sé si meg ál la po dást kell köt ni az zal az
ügy fél lel

a) aki nek ré szé re ál lás ke re sé si tá mo ga tás meg ál la pí tá -
sá ra ke rül sor,

b) rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sül, és a be il -
lesz ke dé si prog ram ban fog lal tak alap ján el he lyez ke dé se
ér de ké ben az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv vel kö te les
együtt mû köd ni.

(11) Ál lás ke re sé si meg ál la po dás köt he tõ az zal az ügy -
fél lel, aki nek az együtt mû kö dé si kö te le zett sé gét ál lás ke re -
sé si meg ál la po dás ban cél sze rû sza bá lyoz ni.

(12) Tö röl ni kell az ál lás ke re sõk nyil ván tar tá sá ból azt
az ügy fe let, aki

a) je lent ke zé si kö te le zett sé gé nek is mé tel ten, fel szó lí -
tás el le né re nem tesz ele get, vagy

b) a meg fe le lõ mun ka he lyet nem fo gad ja el, il le tõ leg a
mun ka vi szony lét re jöt te neki fel ró ha tó ok ból meg hi ú sul
és mu lasz tá sát nem men ti ki.

(13) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ha tó sá gi el len õr zé si 
te vé keny sé gé re a Ket. 87–94.  §-ában fog lal ta kat kell al kal -
maz ni az zal, hogy az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv a sze -
mély azo nos ság meg ál la pí tá sá ra al kal mas ok mány fel mu -
ta tá sá ra szó lít hat ja fel azt az ügy fe let, aki nek sze mély azo -
nos sá gát meg kell ál la pí ta nia.”

21.  § Az Flt. 55.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„55.  § (1) Ha a tá mo ga tás pénz ügyi fe de ze té ül a Mun ka -
erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si, va la mint re ha bi li tá ci ós
alap ré szé nek

a) köz pon ti ke re te szol gál, a mi nisz té ri um vagy az ál la -
mi fog lal koz ta tá si szerv,

b) a de cent ra li zált pénz ügyi ke re te szol gál, az ál la mi
fog lal koz ta tá si szerv
köt a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vel ha tó sá gi szer zõ dést.

(2) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv szer ve ze ti egy sé ge a
fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tás sal kap cso la tos ügyek -
ben a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vel a ha tó sá gi szer zõ dést az
ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ne vé ben köti meg, mó do sít ja,
il le tõ leg szün te ti meg.”

22.  § Az Flt. 56.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az e tör vény ben és a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ügyek ben mér le ge lé si jog -
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kör ben ho zott ha tá ro zat el len ké re lem alap ján – a ki ja ví tás
ki vé te lé vel – ak kor van he lye jog or vos lat nak, ha a ké re lem 
el uta sí tá sá ra a jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek hi á -
nya  miatt ke rült sor, vagy a ha tá ro za tot hozó szerv a mér le -
ge lé si jog kör gya kor lá sá ra irány adó jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott sza bá lyo kat meg sér tet te.”

23.  § Az Flt. 56/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A be fi ze tett rend bír ság hat van szá za lé ka a Mun ka -
erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré szét nö ve li, negy ven
szá za lé ka a rend bír ság ki sza bá sá ra jo go sult szerv sa ját be -
vé te le, amely sze mé lyi jut ta tá sok ra nem hasz nál ha tó fel.”

24.  § Az Flt. 57.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„57.  § Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ha tá ro za ta – ide
nem ért ve az 56.  § (3) be kez dé se sze rin ti ha tá ro za tot – bí -
ró ság ál tal meg vál toz tat ha tó. Az 56.  § (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott eset ben a bí ró ság a jog sér tõ ha tá ro za tot ha -
tá lyon kí vül he lye zi, és a ha tó sá got új el já rás le foly ta tá sá ra 
uta sít ja.”

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

„(1) A fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té ri um, az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv és a
mun ka ügyi ha tó ság az ál lás ke re sé si tá mo ga tás sal, a fog lal -
koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok kal, a mun ka erõ pi a ci szol -
gál ta tá sok kal, to váb bá a kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal -
koz ta tá sá val kap cso la tos te vé keny sé ge, va la mint ha tó sá gi
el len õr zé se so rán, va la mint a mun ka ügyi adat szol gál ta tás -
ra kö te le zett mun ka adó e te vé keny sé gé vel össze füg gés ben 
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott TAJ-szá mot al kal -
maz hat ja.”

(2) Az Flt. 57/A.  §-ának (2) 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:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer vek a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá val össze füg -
gés ben a kö vet ke zõ ada tok nyil ván tar tá sá ra jo go sul tak:”

(3) Az Flt. 57/A.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi h) pont
meg je lö lé se i) pont ra vál to zik:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer vek a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá val össze füg -
gés ben a kö vet ke zõ ada tok nyil ván tar tá sá ra jo go sul tak:]

„h) a meg vál to zott mun ka ké pes ség gel kap cso la tos ada -
tok,”

(4) Az Flt. 57/A.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) A meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lót
fog lal koz ta tó mun ka adó nyil ván tar tást ve zet, amely tar tal -
maz za a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló ter -
mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it, a tár sa da lom biz to sí tá -
si és adó azo no sí tó je lét, a mun ka ké pes ség vál to zá sá nak

mér té két, il le tõ leg a fo gya té kos ság té nyét, to váb bá az ezek 
iga zo lá sá ra szol gá ló ok irat má so la tát. A nyil ván tar tást a
mun kál ta tó a fog lal koz ta tás meg szû né sét kö ve tõ öt évig
kö te les meg õriz ni.”

26.  § Az Flt. 58.  §-a (5) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„d) ál lás ke re sõ: az a sze mély, aki

1. a mun ka vi szony lé te sí té sé hez szük sé ges fel té te lek -
kel ren del ke zik, és

2. ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán nem foly tat ta -
nul má nyo kat, és

3. öreg sé gi nyug díj ra nem jo go sult, és

4. az al kal mi fog lal koz ta tás nak mi nõ sü lõ jog vi szony
ki vé te lé vel mun ka vi szony ban nem áll, és egyéb ke re sõ te -
vé keny sé get sem foly tat, és

5. el he lyez ke dé se ér de ké ben az ál la mi fog lal koz ta tá si
szerv vel együtt mû kö dik, és akit

6. az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál lás ke re sõ ként nyil -
ván tart.

Az 1. pont ban fog lalt ren del ke zés al kal ma zá sa so rán a
sza bad moz gás és be uta zás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek
be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény alap ján sza -
bad be uta zá si és tar tóz ko dá si jog gal ren del ke zõ sze mély
ál lás ke re sõ ként ak kor is nyil ván tar tás ba ve he tõ, ha Ma -
gyar or szá gon en ge dély alap ján vé gez het mun kát,”

27.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. Ez zel egy ide -
jû leg az Flt. 12.  §-ának (3) be kez dé se, az Flt. 14/A.  §-át
meg elõ zõ en az „In ten zív ál lás ke re sés tá mo ga tá sa” al cím,
az Flt. 16/B.  §-át meg elõ zõ en az „Ál lás ke re sõk mun ka -
erõ-köl csön zés ke re té ben tör té nõ fog lal koz ta tá sá nak tá -
mo ga tá sa” al cím, az Flt. 15.  §-a, 16/B.  §-a, 18/A.  §-ának
(1) be kez dé se, az Flt. 19.  §-át köve tõen a „Fi a tal ál lás ke re -
sõk fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa” al cím, az Flt.
19/A.  §-a, az Flt. 27.  §-a (4) és (7) be kez dé sé ben az „(il le -
tõ leg an nak ki ren delt sé gé nél)” szö veg rész, az Flt.
39/A.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja, 39/A.  §-ának
(11) be kez dé se, az Flt. 47.  §-át meg elõ zõ en az „ÁLLAMI
FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT” cím, va la mint az
„Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat össze té te le” al cím, a
48.  §-t meg elõ zõ en a „Fog lal koz ta tá si Hi va tal” al cím, a
49.  §-t meg elõ zõ en a „Me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz -
pont” al cím, 50/A.  §-át meg elõ zõ en az „A mun ka ügyi köz -
pont ki ren delt sé ge” al cím, to váb bá 53.  §-át meg elõ zõ en a
„Re gi o ná lis kép zõ köz pont” al cím, az Flt. 48–50/A.  §-a,
52.  §-a, 53.  §-ának (1)–(2) be kez dé se, va la mint 58.  §-a
(8) be kez dé sé nek f) pont ja, va la mint (10) be kez dé se, to -
váb bá a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról ren -
del ke zõ 1996. évi CVII. tör vény 37.  §-ának (4) be kez dé se,
va la mint a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü -
li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról
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ren del ke zõ 2005. évi LXX. tör vény 19.  §-ának (10) be kez -
dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) A tör vény 2.  §-a, va la mint 14.  §-ának (2) be kez dé se
a ki hir de tés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg az Flt.
2.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta ha tá lyát vesz ti.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Flt.

– 7.  §-a (1) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta tás po li ti kai és
mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „fog lal koz ta -
tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz -
ter)” szö veg rész,

– 7.  §-ának (3) és (6) be kez dé sé ben, 10.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben, 13/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 19.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 19/B.  §-ának – e tör vény 9.  §-ával meg -
ál la pí tott – (4) be kez dé sé ben, 20.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, 22.  §-ában, 36/A.  §-ában, 39.  §-a (5) be kez dé sé nek
b) pont já ban, 39/A.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve -
gé ben, (2) be kez dé sé nek d) pont já ban, (4)–(7) be kez dé sé -
ben, 39/D.  § (1) be kez dé sé ben, 43.  §-a (8) be kez dé sé ben,
53.  §-a (1) és (3) be kez dé sé ben, 56/A.  §-a (4) be kez dé sé -
ben, va la mint 58.  §-a (8) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
ben a „fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg rész,

– 8.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont já ban, va la mint
41/A.  §-a (6) be kez dé sé ben, 51/A.  §-ának (7) be kez dé sé -
ben a „Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Miniszté -
rium” szö veg rész he lyé be a „fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um” szö veg rész,

– 42.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Fog lal koz ta tá si és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um mal” szö veg rész he lyé be a „fog -
lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té ri um mal” szö veg rész,

– 58.  §-a (8) be kez dé sé nek g) pont já ban a „pénz ügy mi -
nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „adó po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel” szö veg rész,

– 51/A.  § (7) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs
mi nisz té ri um” szö veg rész,

– 42.  §-ának (9) be kez dé sé ben az „Adó-és Pénz ügyi
El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be „ál la mi adó ha tó -
ság” szö veg rész, a „Fog lal koz ta tá si és Mun ka ügyi Mi nisz -
té ri u mot” szö veg rész he lyé be a „fog lal koz ta tás po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri u mot” szö veg -
rész,

– 7.  §-a (7) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) mun ka -
ügyi ta nács” szö veg rész he lyé be a „mun ka ügyi ta nács”
szö veg rész,

– 16/A.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já ban a „me gyé ben
tör té nõ fel hasz ná lás ra el kü lö ní tett” szö veg rész he lyé be a
„de cent ra li zált” szö veg rész,

– 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „or szá go san ki épí tett
mun ka erõ pi a ci szol gál ta tást nyúj tó ál la mi szer ve zet
(a továb biak ban: Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat)” szö -
veg rész he lyé be az „ál la mi fog lal koz ta tá si szerv” szö veg -
rész,

– 3.  §-ának (3)–(5) be kez dé sé ben, 4.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, 8.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont já ban, (5) be kez -
dé sé nek b) pont já ban, 13/A.  §-a (1) be kez dé sé ben, 39.  §-a
(2) be kez dé sé nek h) pont já ban, 39/A.  §-a (2) be kez dé se
e) pont já nak 3. al pont já ban az „Ál la mi Fog lal koz ta tá si
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „ál la mi fog lal koz ta tá si
szerv” szö veg rész,

– 10/A.  §-a (3) be kez dé sé ben az „Ál la mi Fog lal koz ta -
tá si Szol gá lat szer ve i vel” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
fog lal koz ta tá si szerv vel” szö veg rész,

– 39/A.  §-a (2) be kez dé se b) pont já nak 5. al pont já ban
az „Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak” szö veg rész he -
lyé be az „ál la mi fog lal koz ta tá si szerv nek” szö veg rész,

– 42.  § (5) be kez dé sé ben az „az Ál lam ház tar tá si Hi va -
tal lal to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár Rész vény tár sa ság -
gal” szö veg rész he lyé be a „to váb bá a kincs tár ral” szö veg -
rész, va la mint a „négy ol da lú” szö veg rész he lyé be „há rom -
ol da lú” szö veg rész,

– 51/A.  §-a (1) be kez dé sé ben az „A mun ka ügyi köz -
pont” szö veg rész he lyé be az „Az ál la mi fog lal koz ta tá si
szerv” szö veg rész, 12.  §-a (2) be kez dé sé ben, 14.  §-a (1) és
(8) be kez dé sé ben, 16/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban és (4) be kez dé sé ben, 20.  §-a (4) be kez dé sé ben, 25.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban, 27.  §-a (9) be kez dé sé ben,
31.  §-ában, 44.  §-a (2) be kez dé sé ben, 46.  §-a (5) be kez dé -
sé ben, 51/A.  §-a (2), (4) és (6) be kez dé sé ben, 54.  §-a
(3) be kez dé sé ben, 58.  §-a (5) be kez dé sé nek k) és l) pont já -
ban az „a mun ka ügyi köz pont” szö veg rész he lyé be „az ál -
la mi fog lal koz ta tá si szerv” szö veg rész,

– 51/A.  §-a (3) és (5) be kez dé sé ben, 58.  §-a (7) be kez -
dé sé ben az „a mun ka ügyi köz pon tot” szö veg rész he lyé be
az „az ál la mi fog lal koz ta tá si szer vet” szö veg rész,

– 27.  §-a (4) és (7) be kez dé sé ben, 46.  §-a (4) be kez dé -
sé ben az „a mun ka ügyi köz pont nál” szö veg rész he lyé be az 
„az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv nél” szö veg rész,

– 31.  §-ában az „a mun ka ügyi köz pont hoz” szö veg rész
he lyé be az „ál la mi fog lal koz ta tá si szerv hez” szö veg rész,
36.  §-a (1) be kez dé sé ben, 37.  §-a (6) be kez dé sé ben az
„a mun ka ügyi köz pont nak” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
fog lal koz ta tá si szerv nek” szö veg rész,

– 25.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban az „ille té kes
mun ka ügyi köz pont” szö veg rész he lyé be az „ál la mi fog -
lal koz ta tá si szerv” szö veg rész,

– 8.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont já ban az „ille té kes
mun ka ügyi köz pon tot” szö veg rész he lyé be az „ál la mi fog -
lal koz ta tá si szer vet” szö veg rész,

– 14.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban az „a te lep hely
sze rint ille té kes mun ka ügyi köz pont tal” szö veg rész he lyé -
be az „ál la mi fog lal koz ta tá si szerv vel” szö veg rész,

– 37.  §-a (5) be kez dé sé ben az „A mun ka ügyi köz pont
igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be az „Az ál la mi fog lal koz ta -
tá si szerv ve ze tõ je” szö veg rész,
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– 29.  §-a (3) be kez dé sé ben az „A mun ka ügyi köz pont
ki ren delt sé ge” szö veg rész he lyé be az „Az ál la mi fog lal -
koz ta tá si szerv” szö veg rész, 36.  §-a (2) be kez dé sé ben az
„a mun ka ügyi köz pont ki ren delt sé ge” szö veg rész he lyé be
az „az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv” szö veg rész,

– 57/A.  §-a (6)–(7) be kez dé sé ben az „a Fog lal koz ta tá si
Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „az ál la mi fog lal koz ta tá si
szerv” szö veg rész,

– 39/A.  §-a (2) be kez dé se b) pont já nak 4. al pont já ban a
„pro jek tek nek a Nem ze ti Se gély ko or di ná tor hoz tör té nõ”
szö veg rész he lyé be a „pro jek tek” szö veg rész,

– 39/B.  § (4) be kez dé sé ben „A me gyei (fõ vá ro si) mun -
ka ügyi köz pon tok” szö veg rész he lyé be „Az ál la mi fog lal -
koz ta tá si szer vek” szö veg rész, 43.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben az „a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pon tok” szö -
veg rész he lyé be az „az ál la mi fog lal koz ta tá si szer vek”
szö veg rész,

– 30.  §-ának e tör vény 11.  §-ával meg ál la pí tott (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,

– 43.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „re gi o ná lis kép zõ köz -
pon tok” szö veg rész he lyé be az „ál la mi fel nõtt kép zé si in -
téz mé nyek” szö veg rész, 53.  § (3) be kez dé sé ben a „kép zõ
köz pont” szö veg rész he lyé be az „ál la mi fel nõtt kép zé si in -
téz mény” szö veg rész,

– 12.  §-a (4) be kez dé sé ben az „a mun ka ügyi köz pont
igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be az „az ál la mi fog lal koz ta -
tá si szerv ve ze tõ je” szö veg rész,

– 46/B.  §-a (3) be kez dé sé ben az „ille té kes ál la mi adó -
ha tó ság nak” szö veg rész he lyé be, az „ál la mi adó ha tó ság -
nak” szö veg rész,

– 57/A.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban a „nyug díj-
és egész ség biz to sí tás szer vei” szö veg rész he lyé be a
„nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv és az egész ség biz to sí -
tá si szerv” szö veg rész,

– 57/A.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban az „ál la mi
adó ha tó ság szer vei” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha -
tó ság” szö veg rész

lép.

(4) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt mû kö dõ me gyei
(fõ vá ro si) mun ka ügyi ta ná csok e tör vény ha tály ba lé pé sé -
vel meg szûn nek. Ha a mun ka ügyi ta nács a meg szû nést kö -
ve tõ mun ka na pig nem ala kul meg, a ha tás kö ré be tar to zó
kér dé sek ben az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ve ze tõ je dönt.

(5) Az e tör vény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban fo lya -
mat ban lévõ köz igaz ga tá si ügyek ben a ké re lem be nyúj tá -
sá nak idõ pont já ban ha tá lyos sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

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 CXIV.
tör vény

egyes szakképzési és felnõttképzési tárgyú tör vények
módosításáról*

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról  szóló 1991. évi IV. tör vény módosítása

1.  § A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek 
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak ban:
Flt.) 39.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[A Mun ka erõ pi a ci Ala pon be lül – a pénz esz kö zök fel -
hasz ná lá sá nak cél ja sze rint – a kö vet ke zõ alap ré sze ket
kell el kü lö ní te ni:]

„e) a kép zé si alap részt, a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és
a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény ben,
va la mint a fel nõtt kép zés rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zott fel ada tok, tá mo ga tá si prog ra mok fi nan szí ro zá sá ra;”

2.  § Az Flt. 39/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Mun ka erõ pi a ci Alap pal a fog lal koz ta tás po li ti kai és
mun ka ügyi mi nisz ter ren del ke zik. Ren del ke zé si jo gát]

„b) a Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap ré sze te kin te té -
ben – a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té -
sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zot tak
sze rint – az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter rel meg oszt va gya -
ko rol ja.”

A szakképzésrõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
módosítása

3.  § A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
(a továb biak ban: Szt.) 1.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény ha tá lya – a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si tör vény)
11.  § (1)–(2) be kez dé sé ben és (3) be kez dé sé nek b) pont já -
ban sza bá lyo zott kép zés, va la mint az is ko la rend sze ren kí -
vü li ha tó sá gi jel le gû kép zé sek ki vé te lé vel – ki ter jed min -
den olyan is ko lai rend sze rû és a fel nõtt kép zés rõl  szóló
2001. évi CI. tör vény (a továb biak ban: fel nõtt kép zé si tör -
vény) alap ján fel nõtt kép zé si te vé keny ség nek mi nõ sü lõ is -
ko la rend sze ren kí vü li szak mai kép zés re, amely]

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján fo gad ta el.
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„a) a szak kép zést meg ala po zó szak mai alap kép zés re, a
ta nul má nyok ba és a szak mai vizs gá ba tör té nõ be szá mí tás
te kin te té ben a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: köz ok ta tá si tör vény) ál tal sza bá lyo -
zott szak is ko lai gya kor la ti ok ta tás ra, pá lya ori en tá ci ó ra és
szak mai ala po zó el mé le ti és gya kor la ti ok ta tás ra, va la mint
szak kö zép is ko lai szak mai el mé le ti és gya kor la ti szak ma -
cso por tos ala po zó ok ta tás ra,”

4.  § (1) Az Szt. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szak kép zés irá nyí tá sát a szak kép zé sért és fel nõtt -
kép zé sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) lát -
ja el.”

(2) Az Szt. 4.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ok ta tá si mi nisz ter]
„b) lét re hoz za és mû köd te ti – az ok ta tá sért fe le lõs mi -

nisz ter rel együtt, és az or szá gos gaz da sá gi ka ma rák és az
or szá gos gaz da sá gi ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek, va la -
mint az ága zat egé szé ben ér de kelt szak mai ka ma rák kép -
vi se lõ i nek rész vé te lé vel – a szak kép zé si szer ke zet fo lya -
ma tos fej lesz té sét és kor sze rû sí té sét szol gá ló bi zott sá got.
A bi zott ság fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a szak kép zé -
si szer ke zet fej lesz té sét, és ja vas la tot te het az OKJ mó do -
sí tá sá ra,”

(3) Az Szt. 4.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A mi nisz ter az is ko lai rend szer ben ok ta tott szak ké -
pe sí té sek te kin te té ben a (2) be kez dés a), b), d), e), g) és
h) pont já ban meg ha tá ro zott ha tás kö rét az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben gya ko rol ja.”

5.  § (1) Az Szt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter az ága za tá ba tar -
to zó szak ké pe sí té sek te kin te té ben]

„b) meg ha tá roz za a kép zés idõ tar ta mát, a szak ké pe sí tés
szak mai tan tár gya it, il let ve tan anyag egy sé ge it (modul -
jait), az eh hez tar to zó mo dul tér ké pet, to váb bá ki dol goz tat -
ja azok köz pon ti prog ram ja it (tan ter ve it) és gon dos ko dik
nyil vá nos ság ra ho za ta luk ról,”

(2) Az Szt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„i) el ké szít te ti és jó vá hagy ja a szak mai vizs ga egyes ré -
sze i nek írás be li és szó be li té te le it.”

6.  § Az Szt. 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„6.  § (1) Az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet
a) köz re mû kö dik az or szá gos mo dul tér kép össze ál lí tá -

sá ban és nyil vá nos ság ra ho za ta lá ban,
b) mû köd te ti a nem ze ti re fe ren cia- és tá jé koz ta tá si köz -

pon tot, va la mint a szak kép zé si in for má ci ós köz pon tot,

c) ve ze ti a szak mai vizs gák ada ta it tar tal ma zó köz pon ti
nyil ván tar tást,

d) el lát ja a szak kép zé si hoz zá já ru lás sal, va la mint a
szak kép zé si és fel nõtt kép zé si tá mo ga tá sok ke ze lé sé vel
össze füg gõ kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to -
kat,

e) el lát ja a Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let
ea) ha tás kö ré be tar to zó akk re di tá ci ós ügyek el bí rá lá sá -

nak elõ ké szí té sét,
eb) tit kár sá gi fel ada ta it;
f) nyil ván tar tást ve zet az akk re di tált in téz mé nyek rõl és

prog ra mok ról, va la mint
g) el lát ja a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada -

to kat.
(2) Az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet fel -

ada ta i nak el lá tá sa so rán együtt mû kö dik az 5.  § (3) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ku ta tó- és fej lesz tõ-szol gál ta tó in -
té ze tek kel.”

7.  § Az Szt. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az or szá gos gaz da sá gi ka ma rák (a továb biak ban:
gaz da sá gi ka ma ra) a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter rel
kö tött meg ál la po dás alap ján – az or szá gos gaz da sá gi ér -
dek-kép vi se le ti szer ve ze tek kel együtt mû köd ve – ki dol -
goz zák és gon doz zák a szak mai és vizs ga kö ve tel ményt, és
e szak ké pe sí té sek te kin te té ben el lát ják az 5.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada tot, va la mint gya -
ko rol ják az 5.  § (2) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro -
zott jog kört. A szak mai és vizs ga kö ve tel ményt a szak ké -
pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter jog sza bály ban ha tá roz za meg.
A szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter és a gaz da sá gi ka ma ra 
kö zött lét re jött meg ál la po dás tar tal maz za a gaz da sá gi ka -
ma ra és az or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer vek meg ál la po -
dá sát a 14.  § (2) be kez dés sze rin ti vizs ga bi zott sá gi tag ki -
vá lasz tá sá nak mód já ról. A meg ál la po dást a szak ké pe sí té -
sért fe le lõs mi nisz ter min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ mó -
don a hon lap ján köz zé te szi.”

8.  § Az Szt. 10.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az OKJ-ben meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés hez – az el -
len õr zé si, mé ré si és ér té ke lé si rend szer ki ala ku lá sát és
mû kö dé sét biz to sí tó – szak mai és vizs ga kö ve tel ményt kell
elõ ír ni. A szak mai és vizs ga kö ve tel mény a kö vet ke zõ ket
tar tal maz za:]

„d) a szak ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges kép zés
ma xi má lis idõ tar ta mát (a szak kép zé si év fo lya mok szá mát,
az óra szá mot), az el mé le ti és gya kor la ti kép zé si idõ ará -
nyát, szak kép zõ is ko lá ban a szak kép zé si év fo lya mok szá -
mát, a szak mai alap kép zés idõ tar ta mát, a gya kor la ti kép -
zés ered mé nyes sé gét mérõ szint vizs ga (a továb biak ban:
szint vizs ga) szer ve zé sé nek le he tõ sé gét,”

9.  § Az Szt. 11.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:
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„(3) A köz ok ta tá si tör vény ben sza bá lyo zott
a) szak is ko lai gya kor la ti ok ta tás, pá lya ori en tá ció,

szak mai ala po zó el mé le ti és gya kor la ti ok ta tás, va la mint
b) szak kö zép is ko lai szak mai el mé le ti és gya kor la ti

szak ma cso por tos ala po zó ok ta tás so rán el sa já tí tott és iga -
zolt is me re tek ta nul má nyok ba tör té nõ be szá mí tá sá ról a
szak kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ je dönt.”

10.  § Az Szt. 12.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„12.  § (1) Szak ké pe sí tést iga zo ló bi zo nyít ványt az kap -
hat, aki a szak mai vizs gán tel je sí tet te a szak mai és vizs ga -
kö ve tel mény ben meg ha tá ro zott va la mennyi kö ve tel -
ményt. A szak mai és vizs ga kö ve tel mény ben meg ha tá ro -
zott szak mai kö ve tel mény mo dul hoz vagy -mo du lok hoz
kap cso ló dó vizs ga ré szek szak mai vizs gán tör té nõ tel je sí -
té sé vel rész-szak ké pe sí tés sze rez he tõ. A rész-szak ké pe sí -
tés re egye bek ben a szak ké pe sí tés re vo nat ko zó sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni.

(2) A szak mai vizs ga ál la mi vizs ga. A szak is ko lá ban és
a szak kö zép is ko lá ban a szak kép zé si év fo lya mo kon szak -
ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai vizs gá ra tör té -
nõ fel ké szí tés fo lyik. A spe ci á lis szak is ko lá ban rész-szak -
ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tés is foly hat.

(3) A szak mai vizs gán csak olyan bi zo nyít vány, il let ve
nyom tat vány hasz nál ha tó, ame lyet a mi nisz ter hagy jóvá.
A bi zo nyít vány, ille tõ leg a nyom tat vány elõ ál lí tá sá hoz és
for gal ma zá sá hoz a mi nisz ter en ge dé lye szük sé ges.”

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

„(5) A szak mai vizs gát szer ve zõ in téz mény a szak mai
vizs ga jog sza bály ban meg ha tá ro zott do ku men tu ma it – az
ott meg ha tá ro zot tak sze rint – meg kül di a me gyei (fõ vá ro -
si) ön kor mány zat fõ jegy zõ je, il let ve az ál la mi szak kép zé si
és fel nõtt kép zé si in té zet ré szé re. A jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott kö te le zett ség el mu lasz tá sa az 5.  § (4) be kez dé sé -
ben fog lalt jog kö vet kez ményt von hat ja maga után.”

12.  § Az Szt. 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A vizs ga bi zott ság füg get len szak mai tes tü let. A
vizs ga bi zott ság mun ká já ban az el nök, a szak mai vizs gát
szer ve zõ in téz mény, to váb bá a szak ké pe sí tés sze rint ille té -
kes te rü le ti gaz da sá gi ka ma rá nak (a to váb bi ak ban: ille té -
kes te rü le ti gaz da sá gi ka ma ra) a gaz da sá gi ér dek-kép vi se -
le ti szer ve ze tek kel együtt mû köd ve ki je lölt kép vi se lõ je
vesz részt. Ha a szak ké pe sí tés nem tar to zik egyik gaz da sá -
gi ka ma ra ha tás kö ré be sem, ak kor a vizs ga bi zott ság mun -
ká já ban a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt
szak mai szer ve zet (a továb biak ban: szak mai szer ve zet),
ille tõ leg az ága zat egé szé ben ér de kelt szak mai ka ma rák
kép vi se lõ je vesz részt. A vizs ga bi zott ság mû kö dé sé hez az
el nö kön kí vül leg alább két tag szük sé ges. Az el nö köt a
szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter je lö li ki, a 7.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel. Ha az el nö köt a 7.  § (1) be -

kez dés sze rint a gaz da sá gi ka ma ra je lö li ki, ak kor a vizs ga -
bi zott ság mun ká já ban az or szá gos gaz da sá gi ér dek-kép vi -
se le ti szer ve ze tek kép vi se lõ je vesz részt.”

13.  § (1) Az Szt. 19.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ta nu ló gya kor la ti kép zé se a szak kép zést foly ta tó in -
téz mé nyek (szak kép zõ is ko la, gaz dál ko dó szer ve zet) kö zöt -
ti együtt mû kö dé si meg ál la po dás alap ján ab ban az eset ben 
foly tat ha tó, ha]

„c) a gya kor la ti kép zés szer ve zõ je csak rész ben ren del -
ke zik a gya kor la ti kép zés fel té te le i vel, ezért a ta nu ló ki -
egé szí tõ gya kor la ti kép zé sé re – a mû vé sze ti szak ké pe sí té -
sek ki vé te lé vel – a gya kor la ti kép zé si idõ leg fel jebb öt ven
szá za lé ká ban más, ugyan azon gya kor la ti kép zést szer ve -
zõ nél,”
[ke rül sor.]

(2) Az Szt. 19.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) At tól a tan év tõl, amely ben az (1) be kez dés c) pont ja 
sze rin ti ki egé szí tõ gya kor la ti kép zés ará nya meg ha lad ja a
gya kor la ti kép zé si idõ öt ven szá za lé kát, együtt mû kö dé si
meg ál la po dás nem köt he tõ. E ren del ke zést nem kell al kal -
maz ni a mû vé sze ti szak ké pe sí té sek te kin te té ben.”

14.  § Az Szt. 37.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A gaz dál ko dó szer ve zet a gya kor la ti kép zés ta nu ló -
szer zõ dés alap ján tör té nõ meg kez dé sét kö ve tõ 3 hó na pon
be lül je lez he ti a szak kép zõ is ko la és az ille té kes gaz da sá gi
ka ma ra ré szé re, ha a ta nu ló tan mû he lyen kí vü li gya kor la ti
kép zé sét azért nem tud ja el lát ni, mert hi á nyoz nak a ta nu ló -
nak a gya kor la ti kép zés elõ fel té te lét je len tõ kom pe ten ci ái.
A hi á nyos ság pót lá sá ra a szak kép zõ is ko la kö te les. Ha az
is ko la a szük sé ges kom pe ten ci á kat a meg kez dett fél év vé -
gé ig nem pó tol ja és – a gaz da sá gi ka ma rá val együtt mû -
köd ve – a ta nu ló ré szé re más gya kor la ti kép zõ hely rõl gon -
dos ko dik, a gaz dál ko dó szer ve zet a ta nu ló szer zõ dést fel -
mond hat ja. E ren del ke zés nem al kal maz ha tó, ha a 15.  § (4) 
és (5) be kez dé se sze rin ti szint vizs gán a ta nu ló ered mé nyes 
szint vizs gát tett.”

15.  § Az Szt. 44.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ta nu ló szer zõ dés alap ján a ta nu ló pénz be li jut ta tá -
sá nak havi mér té ke a szak kép zé si év fo lyam elsõ fél évé ben 
– füg get le nül az el mé le ti, ille tõ leg a gya kor la ti kép zé si na -
pok szá má tól – a hó nap elsõ nap ján ér vé nyes kö te le zõ havi 
leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) leg alább húsz szá za lé -
ka. A ta nul má nyi kö te le zett sé gé nek ered mé nye sen ele get
tett ta nu ló pénz be li jut ta tá sá nak mér té két a szak kép zé si
év fo lyam má so dik, il let ve to váb bi fél éve i ben – a ta nu ló ta -
nul má nyi elõ me ne te lé nek és szor gal má nak figye lembe -
véte lével – emel ni kell. A pénz be li jut ta tás össze gé rõl tá jé -
koz tat ni kell a ta nu ló ta nu lói jog vi szo nya sze rint ille té kes
szak kép zõ is ko lát.”
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16.  § Az Szt. 52.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés vo nat ko zá -
sá ban a to váb bi sza bá lyo kat kü lön jog sza bá lyok ha tá roz -
zák meg.

(2) Az ál la mi fel nõtt kép zé si in téz mény a szak kép zõ is -
ko la fenn tar tó já val kö tött meg ál la po dás alap ján részt ve -
het az is ko lai rend sze rû gya kor la ti kép zés ben is.”

17.  § Az Szt. 57.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„57.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az ál la mi
szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té ze tet vagy in té ze te ket
ren de let ben je löl je ki.”

A felnõttképzésrõl  szóló 2001. évi CI. tör vény módosítása

18.  § A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény
(a to váb bi ak ban: Fktv.) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban fel nõtt kép zé si te vé keny -
ség:]

„a) az is ko la rend sze ren kí vü li kép zés, amely cél ja sze -
rint meg ha tá ro zott kép zett ség meg szer zé sé re, kom pe ten -
cia el sa já tí tá sá ra irá nyu ló ál ta lá nos, nyel vi vagy szak mai
kép zés, to váb bá”

19.  § (1) Az Fktv. 4.  §-a a kö vet ke zõ új (1) be kez dés sel
egé szül ki és egy út tal a je len le gi (1) és (2) be kez dés szá -
mo zá sa (2) és (3) be kez dés re vál to zik:

„(1) A Kor mány a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek
nyil ván tar tá sá val, va la mint el len õr zé sé vel kap cso la tos
egyes fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs szer vet ren de let ben je -
lö li ki.”

(2) Az Fktv. 4.  §-a (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és egy út tal a be kez -
dés a kö vet ke zõ új c) pont tal egé szül ki:

„A szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) ren de let ben ha tá roz za meg:”

„c) a gya kor la ti fog lal ko zás tel je sí té sé nek rész le tes sza -
bá lya it.”

20.  § Az Fktv. 5.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be az „A Nem -
ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Ta nács” cím lép, és
egy út tal 5.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § A Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Ta nács
(a továb biak ban: Ta nács) a mi nisz ter fel nõtt kép zés sel és
szak kép zés sel kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sát se gí tõ,
szak mai dön tés-elõ ké szí tõ, vé le mé nye zõ és ja vas lat te võ
or szá gos tes tü le te ként mû kö dik. A Ta nács össze té te lét,
fel ada ta it kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.”

21.  § Az Fktv. 7.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be az „Az ál la -
mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet” cím lép, és egy -
út tal 7.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.  § Az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet el -
lát ja az e tör vény ben, va la mint a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel ada to kat.”

22.  § (1) Az Fktv. 9.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sa
tar tal maz za:]

„g) nyel vi kép zés ese tén a nyelv(ek) meg ne ve zé sét, va -
la mint azt, hogy a kép zés mi lyen szin tû nyelv tu dás meg -
szer zé sé re irá nyul,”

(2) Az Fktv. 9.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A fel nõtt kép zé si te vé keny sé get foly ta tó in téz mé -
nyek jegy zé ke nyil vá nos, azt a mi nisz ter az ál ta la ve ze tett
mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) hon lap ján
ha von ta köz zé te szi. A nyil ván tar tás ada ta it és a nyil ván tar -
tás ba vé tel irán ti ké re lem hez mel lé kelt ok ira to kat a nyil -
ván tar tás he lyén egyéb ként bár ki meg te kint he ti, azok ról
fel jegy zést, il let ve – igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ellené -
ben – má so la tot ké szít het.”

23.  § (1) Az Fktv. 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv el len õr zi, hogy a
fel nõtt kép zé si te vé keny sé get foly ta tó in téz mény

a) nyil ván tar tás ba vé te li kö te le zett sé gé nek ele get
tett-e, így kü lö nö sen

aa) sze re pel-e a nyil ván tar tás ban,

ab) a va ló ság nak meg fe lel nek-e a nyil ván tar tás ban sze -
rep lõ ada tok,

ac) ele get tesz-e a 9.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
kö te le zett sé gé nek,

ad) fenn áll nak-e to vább ra is a nyil ván tar tás ba vé tel fel -
té te lei,

ae) ele get tett-e a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
be szá mo lá si kö te le zett sé gé nek,

b) fel nõtt kép zé si te vé keny sé ge meg fe lel-e a jog sza bá -
lyi fel té te lek nek, így kü lö nö sen, hogy

ba) ren del ke zik-e az e tör vénynek meg fe le lõ kép zé si
terv vel, az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben (a továb biak ban: 
OKJ) sze rep lõ kép zé sek ese tén a vo nat ko zó szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ kép zé si prog ram mal,
és kép zé se it ezek nek meg fele lõen foly tat ja-e,

bb) ren del ke zik-e a kép zé sek – kép zé si prog ram nak
meg fe le lõ – le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi és tár gyi 
fel té te lek kel,

bc) meg kö töt te-e a kép zés ben részt ve võk kel az e tör -
vénynek meg fe le lõ tar tal mú fel nõtt kép zé si, il let ve a 20.  §
(4) be kez dés sze rin ti szer zõ dést, és sze mé lyi ada ta ik ke ze -
lé se meg fe lel-e a 28.  §-ban fog lal tak nak,

bd) ve ze ti-e meg fele lõen a kép zés meg va ló sí tá sá val
össze füg gõ, a 10/A.  §-ban elõ írt do ku men tu mo kat,
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be) biz to sít ja-e az in téz mény fel nõtt kép zé si te vé keny -
sé gé re vo nat ko zó tá jé koz ta tók, va la mint a ba) pont ban
meg ha tá ro zott do ku men tu mok hoz való hoz zá fé rést,

bf) biz to sít ja-e – a 17.  § (2) be kez dés alap ján – az elõ -
ze tesen meg szer zett tu dás mé ré sét, ér té ke lé sét, és en nek
ered mé nyét figye lembe ve szi-e a kép zés tar tal má nak, il let -
ve fo lya ma tá nak egyén re sza bott ala kí tá sá ban.”

(2) Az Fktv. 10.  §-ának (2) és (3) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv a fel nõtt kép zé si te -
vé keny sé get nyil ván tar tás ba vé tel nél kül foly ta tó in téz -
ménnyel szem ben a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni -
mál bér) és a ga ran tált bér mi ni mum meg ál la pí tá sá ról  szóló
316/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 2.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mi ni mál bér nyolc szo ro sá nak meg fe le lõ
össze gû bír sá got szab ki, és el tilt ja a fel nõtt kép zé si te vé -
keny ség tõl.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti in téz mény a jog el le nes te vé -
keny ség ész le lé sé tõl szá mí tott két évig nyil ván tar tás ra vo -
nat ko zó ké rel met nem nyújt hat be.”

24.  § Az Fktv. 10.  §-a a kö vet ke zõ új 10/A.  §-sal egé szül 
ki:

„10/A.  § A fel nõtt kép zé si in téz mény nek a kép zés ben
részt vevõ fel nõt tel meg kö tött fel nõtt kép zé si szer zõ dés ben 
vál lalt kép zés tel je sí té sé vel össze füg gés ben az aláb bi do -
ku men tu mo kat kell ve zet nie, nyil ván tar ta nia és – az ál la mi 
fog lal koz ta tá si szerv el len õr zé si jog kö re gya kor lá sá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben – öt évig meg õriz nie:

a) az el mé le ti tan órán, gya kor la ti fog lal ko zá son, il let ve 
kon zul tá ci ón ve ze tett, a kép zés ben részt vevõ fel nõtt ál tal
alá írt je len lé ti íve ket, va la mint a kép zés ben részt ve võ vel
eset le ge sen elekt ro ni kus úton foly ta tott szak mai fel ké szí -
tést, el len õr zést iga zo ló do ku men tu mot,

b) a kép zés ben részt vevõ fel nõtt Fktv. 28.  §-a alap ján
ke zelt sze mé lyi ada ta it, va la mint a kép zés meg kez dé sé hez
és foly ta tá sá hoz – a részt ve võ ol da lá ról – szük sé ges fel té -
te lek meg lé tét iga zo ló ere de ti do ku men tu mo kat vagy
azok nak a fel nõtt kép zé si in téz mény ál tal hi te le sí tett má so -
la ta it,

c) a kép zés nek a kép zé si prog ram sze rin ti meg va ló sí tá -
sát, va la mint a részt ve võk hi ány zá sa it do ku men tá ló ha la -
dá si nap lót,

d) a kép zés ben részt vevõ fel nõtt nek a si ke res vizs ga
le té te lét, il let ve a kép zés el vég zé sét iga zo ló bi zo nyít vá -
nyá nak (ok le vél, ta nú sít vány, iga zo lás stb.) an nak ki ál lí tó -
ja ál tal hi te le sí tett má so la tát, il let ve a bi zo nyít vány át vé te -
lé rõl  szóló el is mer vény ere de ti pél dá nyát,

e) a kép zés meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi és
tár gyi fel té te lek biz to sí tá sát szol gá ló (al vál lal ko zói, meg -
bí zá si, bér le ti stb.) szer zõ dé sek egy ere de ti pél dá nyát,

f) a 28.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt sta tisz ti kai adat szol -
gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sét iga zo ló adat lap ere de ti
pél dá nyát.”

25.  § (1) Az Fktv. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 8.  §-ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tás ban sze rep -
lõ fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján kér he tik akk re di tá lá -
su kat. Az in téz mé nyi akk re di tá ció cél ja – a kép zés ben
részt vevõ fel nõt tek és egyéb érin tet tek ér de ké ben – an nak
biz to sí tá sa, hogy az in téz mény az ál ta la meg hir de tett fel -
nõtt kép zé si te vé keny sé get az akk re di tá ci ó ra vo nat ko zó
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ma ga sabb mi nõ sé gi
kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen vé gez ze.”

(2) Az Fktv. 12.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az akk re di tá ci ós el já rás alap fel té te le, hogy a fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mény leg alább egy, ál ta la már
meg va ló sí tott akk re di tált kép zé si prog ram mal, va la mint a
14.  §-ban sze rep lõ, a szak mai ta nács adó tes tü let ál tal jó vá -
ha gyott éves kép zé si terv vel ren del kez zen, to váb bá, hogy
a kép zés mel lett fel nõtt kép zé si te vé keny ség hez kap cso ló -
dó szol gál ta tást is nyújt son.”

(3) Az Fktv. 12.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A FAT a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó – más jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott – szak kép zõ in téz mény in téz -
mény-akk re di tá ci ós ké rel me ese tén egy sze rû sí tett el já rást
foly tat le. Az egy sze rû sí tett in téz mény-akk re di tá ci ós el já -
rás alap já ul szol gá ló egyéb ese tek kö rét és az el já rás rész -
le tes sza bá lya it kor mány ren de let ha tá roz za meg.”

26.  § (1) Az Fktv. 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A FAT el len õr zi az akk re di tált fel nõtt kép zést foly -
ta tó in téz mé nyek fel nõtt kép zé si te vé keny sé gét, és az el -
len õr zés ered mé nyé hez ké pest dönt az in téz mé nyi, il let ve
a prog ram akk re di tá ci ó já nak vissza vo ná sá ról. Az akk re di -
tá ció vissza vo ná sa ese tén – az erre okot adó kö rül mény
fel tá rá sá tól szá mí tott – egy évig a fel nõtt kép zé si in téz -
mény in téz mény-akk re di tá ció irán ti, va la mint ugyan azon
tar ta lom mal és meg ne ve zés sel prog ram-akk re di tá ció irán -
ti ké rel met nem nyújt hat be.”

(2) Az Fktv. 13.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A FAT leg fel jebb 15 tag ból áll. Tag ja it a mi nisz ter
kéri fel – az el nök ki vé te lé vel – há rom éves idõ tar tam ra. A
FAT a mi nisz ter, va la mint az egy há zak, a gaz da sá gi ka ma -
rák, a mun ka adók, a mun ka vál la lók, a he lyi ön kor mány za -
tok, a fel nõtt kép zé si szak mai szer ve ze tek kép vi se lõ i bõl,
to váb bá a fel nõtt kép zés el is mert szak ér tõi kö zül fel kért
sze mé lyek bõl áll.”

(3) Az Fktv. 13.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A FAT el nö két – a ta gok kö zül – a mi nisz ter kéri fel 
négy éves idõ tar tam ra.”
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27.  § Az Fktv. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az OKJ sze rin ti szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá -
nyu ló, va la mint az akk re di tált kép zé si prog ram fel épí té se
mo du lá ris szer ke ze tû.”

28.  § Az Fktv. 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 8.  §-ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tás ban sze rep -
lõ fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján kér he tik kép zé si
prog ram ja ik akk re di tá lá sát. A prog ram-akk re di tá ció cél ja, 
hogy – a kép zés ben részt vevõ fel nõt tek és egyéb érin tet -
tek ér de ké ben – a kép zé si prog ram biz to sít sa a meg sze rez -
ni kí vánt kom pe ten ci á nak az akk re di tá ci ó ra vo nat ko zó kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ma ga sabb mi nõ sé gi kö -
ve tel mé nyek sze rint tör té nõ el sa já tí tá sát.”

29.  § (1) Az Fktv. 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fel nõtt kép zé si szer zõ dés nek tar tal maz nia kell:
a) a kép zés cél ját, a kép zés sel meg sze rez he tõ (szak)ké -

pe sí tést, il le tõ leg az el sa já tít ha tó is me re te ket, kompeten -
ciákat,

b) a részt ve võ nek a kép zés so rán nyúj tott tel je sít mé nye
el len õr zé sé nek, ér té ke lé sé nek mód ját, a vizs gá ra tör té nõ
bo csá tás fel té te le it,

c) az el mé le ti tan órák ról, a gya kor la ti fog lal ko zá sok -
ról, il let ve a kon zul tá ci ók ról való meg en ge dett hi ány zás
mér té két, és en nek túl lé pé se ese tén a kép zés ben részt ve võt 
érin tõ kö vet kez mé nye ket,

d) a kép zés he lyét, idõ tar ta mát, üte me zé sét, figye lembe 
véve az elõ ze te sen meg szer zett tu dás be szá mí tá sát,

e) a vizs ga szer ve zé sé nek mód ját, for má ját; OKJ sze -
rin ti, ha tó sá gi, il let ve nyel vi kép zés ese tén a ja va solt vizs -
ga szer ve zõ in téz mény meg ne ve zé sét,

f) a kép zé si díj – kü lön ki e mel ten a vizs ga díj és az eset -
le ge sen szük sé ges pót vizs ga dí já nak – mér té két és fi ze té -
sé nek mód ját, figye lembe véve az elõ ze tesen meg szer zett
tu dás be szá mí tá sát,

g) ál la mi, il let ve eu ró pai uni ós for rá sok ter hé re tá mo -
ga tás ban ré sze sü lõ kép zés ese tén a tá mo ga tás té nyét, meg -
ne ve zé sét, a tá mo ga tás össze gét,

h) a kép zés ben részt vevõ fel nõtt, il let ve a fel nõtt kép -
zést foly ta tó in téz mény szer zõ dés sze gé sé nek kö vet kez mé -
nye it,

i) mind azt, amit más kor mány ren de let elõ ír.”

(2) Az Fktv. 20.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (2) és (3) be kez dé sek ben meg ha tá ro zot tak alap -
ján a fel nõtt kép zé si in téz mény nek azon részt ve võk kel is
– a pol gá ri jog ál ta lá nos sza bá lyai sze rint – szer zõ dést kell
köt nie a kép zés re vo nat ko zó an, akik a tan kö te le zett sé gük
tel je sí té se, il let ve is ko la rend sze rû kép zés ben való rész vé -
te lük mel lett fel nõtt kép zés ben is részt vesz nek. Tan kö te les 

ta nu ló val ál la mi lag el is mert szak ké pe sí tés meg szer zé sé re
irá nyu ló kép zés re fel nõtt kép zé si szer zõ dés nem köt he tõ.”

30.  § (1) Az Fktv. 21.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott, va la mint az
 európai uni ós for rá sok ter hé re – a (4) és (5) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – ki zá ró lag olyan fel nõtt kép zé si
in téz mény tá mo gat ha tó, amely

a) ren del ke zik a FAT ál tal ki ál lí tott in téz mé nyakk re di -
tá ci ós ta nú sít vánnyal, és

b) a kü lön jog sza bály ban elõ írt sta tisz ti kai adat szol gál -
ta tá si kö te le zett sé gét tel je sí tet te.

(4) A (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel té tel a
29.  § 13. pont já ban meg ha tá ro zott bel sõ kép zé sek tá mo ga -
tá sa ese té ben nem al kal maz ha tó.

(5) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té telt a szak -
kép zé si hoz zá já ru lás ra kö te le zett sa ját mun ka vál la lói ré -
szé re a szak kép zé si hoz zá já ru lás ter hé re szer ve zett kép zés
költ sé gei el szá mo lá sa so rán ak kor kell al kal maz ni, ha a
kép zés – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint –
rész ben vagy egész ben kül sõ kép zés for má já ban va ló sul
meg.”

(2) Az Fktv. 21.  §-a a kö vet ke zõ új (6) és (7) be kez dé -
sek kel egé szül ki:

„(6) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott for rá sok ter hé re
nyúj tott kép zé si célú tá mo ga tá sok ese té ben a – kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott – rész-szak ké pe sí tés nem mi nõ -
sül az elsõ, ál lam ál tal el is mert szak ké pe sí tés nek.

(7) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott for rá sok ter hé re
tá mo ga tás nyújt ha tó olyan nem ma gyar ál lam pol gár nak is, 
aki

a) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint a sza bad moz gás hoz és tar -
tóz ko dás hoz való jo gát Ma gyar or szá gon gya ko rol ja, vagy

b) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és
tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zik és be ván -
do rolt, le te le pe dett, be fo ga dott, ille tõ leg hon ta lan, vagy

c) a me ne dék jog ról  szóló tör vény alap ján me ne kült
vagy me ne dé kes jog ál lá sú.”

31.  § Az Fktv. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„22.  § (1) Az ál lam a fo gya ték kal élõ fel nõt tek kép zé sé -
hez a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott mér té kû
nor ma tív tá mo ga tást nyújt hat. En nek ke re té ben a fo gya -
ték kal élõk szá má ra – a költ ség ve tés ben meg ha tá ro zott
elõ irány zat mér té ké ig, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek és a tá mo ga tá si igé nyek ki elé gí té sé re meg -
ha tá ro zott sor rend sze rint – díj men te sen biz to sít ja a fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mény ben fo lyó, szak mai, nyel vi
és ál ta lá nos kép zést.

(2) Fel nõtt kép zé si nor ma tív tá mo ga tás ban ki zá ró lag a
12.  § sze rint akk re di tált és – kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint – a mi nisz té ri um mal a fel nõtt kép zé si tá -
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mo ga tás ról  szóló meg ál la po dást meg kö tött fel nõtt kép zést
foly ta tó in téz mény ré sze sül het.

(3) Ál ta lá nos, nyel vi, va la mint az OKJ-ban nem sze rep -
lõ szak ké pe sí tés meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai kép zés
ese tén a nor ma tív tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le a
fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény kép zé si prog ram já nak
akk re di tá lá sa is.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tott kép zés ben részt vevõ és
ezt köve tõen si ke res vizs gát tevõ fo gya ték kal élõ fel nõt tek 
szá ma nem éri el a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mér té ket, úgy a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint a tá mo ga tás
vissza fi ze té sé re kö te les.

(5) Fo gya ték kal élõ fel nõtt egy ide jû leg egy tá mo ga tott
kép zés ben ve het részt, és há rom nap tá ri év alatt leg fel jebb
két kép zé sé hez nyújt ha tó fel nõtt kép zé si nor ma tív tá mo ga -
tás az (1)–(4) be kez dés alap ján. Az ér tel mi, hal mo zot tan
fo gya té kos, au tis ta sze mé lyek ál ta lá nos célú kép zé sé re a
kor lá to zás nem vo nat ko zik.”

32.  § Az Fktv. 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész
lép:

„26.  § Az MPA kép zé si alap ré sze köz pon ti ke re té nek
fel nõtt kép zé si cél ra for dít ha tó ré sze – kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint – fel hasz nál ha tó

a) az e tör vény ha tá lya alá tar to zó kép zé sek tá mo ga tá -
sá ra,

b) a fel nõtt kép zést foly ta tó akk re di tált in téz mé nyek
tech ni kai fel té te lei fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ra,

c) a fel nõtt kép zés ér de ké ben vég zett fej lesz tõ te vé -
keny ség tá mo ga tá sá ra,

d) az Eu ró pai Unió fel nõtt kép zé si prog ram ja i hoz való
csat la ko zás ha zai pénz ügyi for rá sa i hoz.”

33.  § (1) Az Fktv. 29.  §-ának 7. és 8. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7. A fel nõtt kép zés hez kap cso ló dó szol gál ta tás: olyan
szol gál ta tás, amely a kép zé sek egyén re sza bott ki ala kí tá -
sá nak elõ se gí té sé re, a kép zés ha té kony sá gá nak ja ví tá sá ra
vagy a mun ka vál la lás elõ se gí té sé re irá nyul. For mái kü lö -
nö sen az elõ ze tesen meg szer zett tu dás fel mé ré se, a pá lya -
ori en tá ci ós és -kor rek ci ós ta nács adás, a kép zé si szükség -
letek fel mé ré se és a kép zé si ta nács adás, va la mint az el he -
lyez ke dé si ta nács adás és az ál lás ke re sé si tech ni kák okta -
tása.

8. Fo gya ték kal élõ fel nõtt: a fo gya té kos sze mé lyek jo -
ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi
XXVI. tör vény 4.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott, a
141/2000. (VIII. 9.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té -
ben sze rep lõ mér té kû fo gya té kos ság gal ren del ke zõ sze -
mély, amennyi ben e tör vény al kal ma zá sá ban fel nõtt nek
mi nõ sül.”

(2) Az Fktv. 29.  §-ának 12. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„12. El mé le ti tan óra: a kép zés nek a meg sze rez ni kí -
vánt ké pe sí tés hez, kom pe ten ciá hoz szük sé ges el mé le ti tu -

dás meg szer zé sét biz to sí tó, 45 per cet el érõ idõ tar ta mú
egy sé ge.”

(3) Az Fktv. 29.  §-ának 15. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„15. Gya kor la ti fog lal ko zás: a kép zés azon ré sze,
amely a meg sze rez ni kí vánt ké pe sí tés hez, kom pe ten ciá -
hoz szük sé ges el mé le ti is me re tek gya kor lat ban tör té nõ al -
kal ma zá sá nak el sa já tí tá sát biz to sít ja.”

(4) Az Fktv. 29.  §-a a kö vet ke zõ új 16–18. pon tok kal
egé szül ki:

„16. Kon zul tá ció: az el sa já tí tan dó is me ret át adá sát,
meg erõ sí té sét elõ se gí tõ, a kép zés ben részt vevõ fel nõtt(ek) 
és az ok ta tó (tu tor) kö zöt ti meg be szé lés, mely elekt ro ni kus 
for má ban is meg va ló sul hat.

17. Mo dul: Ta ní tá si vagy tan anyag egy ség, amely egy
lo gi ka i lag össze tar to zó is me ret anyag nak ön ál ló an ke zel -
he tõ, meg ha tá ro zott sze mé lyi és tár gyi fel té te lek kel be ha -
tá rolt, mér he tõ ki me ne tû, ön ál ló an is ta nít ha tó ré sze. A
mo dul is me ret anya gá nak el sa já tí tá sát köve tõen a kép zés -
ben részt vevõ sze mély ké pes lesz az is me re te ket, kész sé -
ge ket, ké pes sé ge ket, tu laj don sá go kat meg ha tá ro zott szin -
ten al kal maz ni, il let ve to váb bi ta nul má nyai so rán fel hasz -
nál ni.

18. Mo du lá ris rend szer: Meg ha tá ro zott, össze kap csol -
ha tó egy sé gek bõl (mo du lok ból) álló kép zé si prog ram, tan -
anyag, amely le he tõ vé te szi a kép zés ki me ne ti kö ve tel mé -
nyé nek tel je sí té sé hez szük sé ges is me re tek ré szen kén ti el -
sa já tí tá sát, biz to sít ja a szak mák köz ti át jár ha tó sá got, az el -
té rõ tu dás szin tek hez, mun ka ta pasz ta la tok hoz való al kal -
maz ko dást, a kép zé sek kü lön bö zõ irá nyú spe ci a li zá lá sát.
A mo du lok egy más hoz il lesz té sé vel, cse ré jé vel kü lön bö zõ 
mo du lá ris kép zé si prog ra mok, tan anya gok ál lít ha tók
össze.”

34.  § Az Fktv. 30.  §-a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) E tör vény
a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács az Unió pol gá ra i nak

és csa lád tag ja ik nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad
moz gás hoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az
1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK,
a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
2004/38/EK irány el vé nek,

b) a Ta nács a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si 
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2003/109/EK irány el vé nek,

c) a Ta nács a har ma dik or szá gok ál lam pol gá ra i nak, il -
let ve a hon ta lan sze mé lyek nek me ne kült ként vagy a más
ok ból nem zet kö zi vé de lem re jo go sult ként való el is me ré -
sé nek fel té te le i rõl és az e stá tu sok tar tal má ra vo nat ko zó
mi ni mum sza bá lyok ról  szóló 2004/83/EK irány el vé nek,

d) a Ta nács a fér fi ak és a nõk kö zöt ti egyen lõ bá nás -
mód el vé nek a mun ka vál la lás, a szak kép zés, az elõ me ne tel 
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és a mun ka kö rül mé nyek te rén tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló 76/207/EGK irány el vé nek
való meg fe le lést szol gál ja.”

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény

módosítása

35.  § A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz -
té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény
(a továb biak ban: Szht.) 1. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A szak kép zé si hoz zá já ru lás cél ja az is ko la rend sze -
ren kí vü li fel nõtt kép zés nek a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001.
évi CI. tör vény (a továbbiak ban: Fktv.) alap ján tör té nõ tá -
mo ga tá sa, va la mint a fog lal koz ta tot tak szak mai tu dá sá nak
to vább fej lesz té sé hez kép zé si for rá sok biz to sí tá sa.”

36.  § (1) Az Szht. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, aki a szak kép zé si
hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gé nek rész ben a (2) be kez dés
alap ján tett ele get, a még fenn ma ra dó kö te le zett sé gét a sa -
ját mun ka vál la lói szá má ra az Fktv. 20.  §-ában meg ha tá ro -
zott fel nõtt kép zé si szer zõ dés és a Mun ka Tör vény köny vé -
rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mun ka
Tör vény köny ve) sze rin ti ta nul má nyi szer zõ dés, vagy a ta -
nul má nyok foly ta tá sá ra tör té nõ mun kál ta tói kö te le zés
alap ján meg szer ve zett kép zés kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott költ sé gei el szá mo lá sá val tel je sít he ti. Az el szá -
molt költ sé gek össze ge nem ha lad hat ja meg a hoz zá já ru -
lás ra kö te le zett mik ro- és kis vál lal ko zá sok ese té ben a brut -
tó kö te le zett ség 60 szá za lé kát, egyéb hoz zá já ru lás ra kö te -
le zet tek ese té ben a brut tó kö te le zett ség 33 szá za lé kát.”

(2) Az Szht. 4.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az a hoz zá já ru lás ra kö te le zett, aki a szak kép zé si
hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gé nek a (2)–(4) be kez dé sek
alap ján nem tel jes egé szé ben tett ele get, a még fenn ma ra dó 
kö te le zett sé gét – fej lesz té si meg ál la po dás alap ján – szak -
kép zõ is ko la szá má ra a gya kor la ti ok ta tás és gya kor la ti
kép zés – az 1.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban fog lal tak
ki vé te lé vel –, a tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont ke re té -
ben mû kö dõ köz pon ti kép zõ hely (a továb biak ban: köz -
pon ti kép zõ hely) szá má ra szak kép zõ is ko lai ta nu lók gya -
kor la ti kép zé se, va la mint fel sõ ok ta tá si in téz mény szá má ra
az Ftv. ha tá lya alá tar to zó gya kor la ti kép zés tár gyi fel té te -
le i nek fej lesz té sét köz vet le nül szol gá ló fel hal mo zá si tá -
mo ga tás (a továb biak ban: fej lesz té si tá mo ga tás) nyúj tá sá -
val is tel je sít he ti. A fej lesz té si tá mo ga tást szak kép zé si
hoz zá já ru lás ként a bér já ru lé kok kö zött kell el szá mol ni. A
fej lesz té si tá mo ga tás össze ge csak a hoz zá já ru lás ra kö te le -
zett nél kép zõ dött brut tó kö te le zett ség 70 szá za lé ká nak
meg fe le lõ mér té kig ve he tõ figye lembe kö te le zett ség csök -
ken tõ té tel ként. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra

nyúj tott fej lesz té si tá mo ga tás a brut tó kö te le zett ség leg fel -
jebb 35 szá za lé ka le het.”

37.  § Az Szht. 4.  §-a a kö vet ke zõ új (12) be kez dés sel
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a (12)–(15) be kez dés szá mo -
zá sa (13)–(16)-ra vál to zik:

„(12) A szak kép zé si hoz zá já ru lás nyil ván tar tá sát, be -
sze dé sét, el len õr zé sét, a pénz ügyi ga ran ci ák ér vé nye sí té -
sét, az alap rész ke ze lé sét az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt -
kép zé si in té zet vég zi. Az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép -
zé si in té zet a vele el szá mo lók kal kap cso lat ban fel tárt sza -
bály ta lan sá gok ról a do ku men tá ció csa to lá sá val ne gyed -
éven te tá jé koz tat ja az ál la mi adó ha tó ság illeté kes igaz ga -
tó sá gát. Az ál la mi adó ha tó ság ille té kes igaz ga tó sá ga a kö -
te le zett ség tel je sí té sé nek el len õr zé se te kin te té ben az Art.
ren del ke zé sei sze rint jár el.”

38.  § Az Szht. 5.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti hoz zá já ru lás ra kö te le zett a 
brut tó kö te le zett sé gét an nak leg fel jebb 70 szá za lé kos mér -
té ké ig az aláb bi ak kal csök kent he ti:

a) szak kép zõ is ko la és köz pon ti kép zõ hely, va la mint
fel sõ ok ta tá si in téz mény szá má ra nyúj tott fej lesz té si tá mo -
ga tás össze gé vel, amely azon ban csak a hoz zá já ru lás ra kö -
te le zett nél kép zõ dött brut tó kö te le zett ség 70 szá za lé ká nak
meg fe le lõ mér té kig ve he tõ figye lembe kö te le zett ség csök -
ken tõ té tel ként. A fel sõ ok ta tá si in téz mény szá má ra nyúj -
tott fej lesz té si tá mo ga tás a brut tó kö te le zett ség leg fel jebb
35 szá za lé ka le het;

b) a hoz zá já ru lás ra kö te le zett sa ját mun ka vál la lói szá -
má ra az Fktv. 20.  §-ában meg ha tá ro zott fel nõtt kép zé si
szer zõ dés és a Mun ka Tör vény köny ve sze rin ti ta nul má nyi
szer zõ dés vagy a ta nul má nyok foly ta tá sá ra tör té nõ mun -
kál ta tói kö te le zés alap ján meg szer ve zett kép zés kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott költ sé ge i vel, a mik ro- és kis vál -
lal ko zá sok ese té ben a brut tó kö te le zett ség 60 szá za lé ka,
egyéb hoz zá já ru lás ra kö te le zet tek ese té ben a brut tó kö te -
le zett ség 33 szá za lé ka mér té ké ig.

(3) Ha a (2) be kez dés a) pont ja sze rint nyúj tott fej lesz té -
si tá mo ga tás és a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti kö te le zett -
ség csök ken tõ té te lek össze ge nem éri el a szak kép zé si hoz -
zá já ru lá si kö te le zett ség 70 szá za lé kát, ak kor en nek a kü -
lön bö ze té vel nö velt 30 szá za lé kot kell be fi zet ni az ál la mi
adó ha tó ság nál ve ze tett szak kép zé si hoz zá já ru lá si szám -
lára.”

39.  § Az Szht. 9.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„9.  § (1) Az alap rész bõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
szak kép zés sel össze füg gõ fel ada tai el lá tá sá hoz a
(4)–(7) be kez dé sek ben meg ha tá ro zot tak figye lembe véte -
lével szük sé ges for rást biz to sí ta ni az ok ta tá sért fe le lõs mi -
nisz ter, és a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi -
nisz ter ál tal éven te meg kö tött kü lön meg ál la po dás alap ján.
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(2) Az alap rész nek az (1) be kez dés sze rin ti meg osz tá sát
meg elõ zõ en az éves költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro -
zott „Szak kép zé si hoz zá já ru lás” és „Szak kép zé si egyéb
be vé tel” el ne ve zé sû ere de ti be vé te li elõ irány za tok
(a továb biak ban együtt: be vé te li elõ irány zat) együt tes
össze gét csök ken te ni kell:

a) a Nem ze ti Fej lesz té si Terv cél ja i ra a költ ség ve té si
tör vény ál tal elõ írt eu ró pai uni ós társ fi nan szí ro zá si kö te le -
zett ség ke re té ben a szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in téz ke -
dé sek re biz to sí tott összeg gel, va la mint a Kor mány ál tal el -
ren delt szak kép zés sel össze füg gõ, köz pon ti prog ram tel je -
sí té sét szol gá ló elõ irány zat tal,

b) a szak kép zé si hoz zá já ru lás ra kö te le zet tek vissza té rí -
té si igé nye i nek ki elé gí té sé re biz to sí tott ke ret összeg gel,

c) a fõ te vé keny ség ként gya kor la ti kép zést vég zõ hoz -
zá já ru lás ra kö te le zett tan mû he lyé ben a ta nu ló szer zõ dés sel 
ren del ke zõ szak kép zõ is ko lai ta nu ló – a gaz dál ko dó ré szé -
re nye re sé get nem ered mé nye zõ – a szak ké pe sí tés te kin te -
té ben meg ha tá ro zott kép zé si idõ fele idõ sza ká ban foly ta -
tott gya kor la ti kép zé sé nek tá mo ga tá sá ra biz to sí tott ke ret -
összeg gel,

d) a szak kép zé si hoz zá já ru lás, va la mint a szak kép zé si
és fel nõtt kép zé si célú tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sá val és ke -
ze lé sé vel össze füg gõ nyil ván tar tá si, fel hasz ná lá si, be sze -
dé si, szer zõ dés kö té si, fi nan szí ro zá si, el len õr zé si, a pénz -
ügyi ga ran ci ák ér vé nye sí té si fel ada ta it el lá tó szer ve zet
mû köd te té sé re és fej lesz té sé re, va la mint a szak kép zé si és
fel nõtt kép zé si ta nács mû köd te té sé re, to váb bá a Re gi o ná lis 
Fej lesz té si és Kép zé si Bi zott sá gok nak a 13.  §-ban elõ írt
fel ada tai el lá tá sá nak fi nan szí ro zá sá ra a tárgy évi ere de ti
be vé te li elõ irány zat 3 szá za lé ká nak meg fe le lõ összeg gel,

e) a ha tá ron túli ma gya rok szak kép zé se, fel sõ ok ta tá sa
és fel nõtt kép zé se tá mo ga tá sá ra a be vé te li elõ irány zat
2 szá za lé ká nak meg fe le lõ összeg gel,

f) a fel nõtt kép zé si cé lok tá mo ga tá sá ra szol gá ló, az
a)–e) pon tok le vo ná sát köve tõen fenn ma ra dó ke ret összeg -
nek az egy har ma dá val,

g) a szak is ko lai fej lesz té si prog ram ra és az Út ra va ló
Ösz tön díj prog ram Út a szak má hoz al prog ram já ra az ok ta -
tá sért fe le lõs mi nisz ter és a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé -
sért fe le lõs mi nisz ter ál tal együt te sen a költ ség ve té si évre
meg ál la pí tott ke ret összeg gel, va la mint

h) a ré gi ók szá má ra de cent ra li zált ke ret ként biz to sí tott, az 
a)–g) pon tok le vo ná sát köve tõen fenn ma ra dó ke ret összeg
fe lé vel.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti csök ken tõ té te lek le vo ná sát
köve tõen a be vé te li elõ irány zat fenn ma ra dó ke ret össze gé -
nek 70 szá za lé ka az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, 30 szá za -
lé ka a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter
ren del ke zé si jog kö ré ben hasz nál ha tó fel.

(4) A (2) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott ke ret -
összeg, va la mint a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke ret -
összeg együt te sen az alap rész nek a szak kép zé sért és fel -
nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter ren del ke zé si jog kö ré be tar -
to zó köz pon ti ke re tét ké pe zi.

(5) A be vé te li elõ irány za tot meg ha la dó több let be vé tel
55 szá za lé ka az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, 45 szá za lé ka a 
szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter ren del -
ke zé si jog kö ré ben hasz nál ha tó fel.

(6) A (3) és az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott arány tól
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter és a szak kép zé sért és fel -
nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter együt tes dön té sé vel el le het 
tér ni.

(7) A (2) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott ke ret -
össze get át kell cso por to sí ta ni a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott Szü lõ föld Alap ba.”

40.  § Az Szht. 10.  §-ának a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„10.  § (1) Az alap rész köz pon ti ke re te
a) az Fktv.-ben meg ha tá ro zott is ko la rend sze ren kí vü li

fel nõtt kép zé si cé lok ra, va la mint
b) a 14.  §-ban meg ha tá ro zott szak kép zé si cé lok ra

hasz nál ha tó fel.
(2) A be vé te li elõ irány zat ter hé re, az Alap mû kö dé si

alap ré szé bõl – a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott
összeg ben – kell biz to sí ta ni az ál la mi szak kép zé si és fel -
nõtt kép zé si in té zet alap fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges
pénz esz kö zö ket.

(3) Az alap rész nek az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ren -
del ke zé si jog kö ré be tar to zó ré sze

a) a Kt. ál tal sza bá lyo zott szak is ko lai gya kor la ti ok ta -
tás, pá lya ori en tá ció, szak mai elõ ké szí tõ is me re tek és ala -
po zó el mé le ti és gya kor la ti ok ta tás, va la mint szak kö zép is -
ko lai szak mai ori en tá ció, el mé le ti és gya kor la ti szak ma -
cso por tos ala po zó ok ta tás ke re té ben foly ta tott gya kor la ti
kép zés – be le ért ve a pár hu za mos kép zés el mé le ti és gya -
kor la ti kép zé sét – fej lesz té sé re, va la mint ezen fel ada tok
el lá tá sá hoz kap cso ló dó ku ta tá si, mo ni tor ing te vé keny ség -
re, ta nul má nyi ver se nyek re,

b) leg fel jebb négy szá za lé ka a gim ná zi um ban fo lyó in -
for ma ti kai, szá mí tás tech ni kai ok ta tás tár gyi fel té te le i nek
fej lesz té sé re,

c) leg fel jebb két szá za lé ka a Kt. 119.  §-ának (2) be kez -
dé se sze rin ti or szá gos köz ala pít vány tá mo ga tá sá ra,

d) leg fel jebb öt szá za lé ka a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
gya kor la ti kép zé sé nek tá mo ga tá sá ra,

e) leg fel jebb más fél szá za lé ka a szak kép zés sel össze -
füg gõ, a köz pon ti költ ség ve tés ben meg ha tá ro zott for rá sok
fel hasz ná lá sá hoz kap cso ló dó fel ada to kat el lá tó in téz mény
mû köd te té si költ sé ge i nek fi nan szí ro zá sá ra
hasz nál ha tó fel.”

41.  § Az Szht. 11.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz -
ter

a) dönt az alap rész köz pon ti ke re té nek el osz tá sá ról,
szak kép zé si és – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – fel -
nõtt kép zé si célú fel hasz ná lá sá ról, a tá mo ga tá sok oda íté lé -
sé rõl, a de cent ra li zált ke ret mér té ké rõl,
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b) fe le lõs az alap rész
ba) pénz esz kö zei nyil ván tar tá sá ért, fel hasz ná lá sá nak

jog sze rû sé gé ért és el len õr zé sé ért – az ok ta tá sért fe le lõs
mi nisz ter ren del ke zé si jog kö ré be tar to zó ke ret összeg ki -
vé te lé vel –,

bb) be vé te lei be sze dé sé nek el ren de lé sé ért,
bc) kö ve te lé se i nek be haj tá sá ért, a pénz ügyi ga ran ci ák

ér vé nye sí té sé ért,
c) ha tá roz az alap rész köz pon ti ke re té nek fel hasz ná lá -

sá ra vo nat ko zó dön té sek nyil vá nos ság ra ho za ta lá nak
mód já ról,

d) kez de mé nye zi az alap rész pénz esz kö ze i nek fel hasz -
ná lá sá val kap cso la tos szak ér tõi vizs gá la to kat,

e) el lát ja az alap résszel kap cso la tos kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott egyéb fel ada to kat.

(3) Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
a) dönt az alap rész ren del ke zé si jog kö ré be tar to zó ré -

szé nek az el osz tá sá ról, fel hasz ná lá sá ról, a tá mo ga tá sok
oda íté lé sé rõl,

b) fe le lõs az alap rész ren del ke zé si jog kö ré be tar to zó
ré sze

ba) pénz esz kö zei fel hasz ná lá sá nak jog sze rû sé gé ért, el -
len õr zé sé ért,

bb) kö ve te lé se i nek be haj tá sá ért, a pénz ügyi ga ran ci ák
ér vé nye sí té sé ért,

c) ha tá roz az alap rész ren del ke zé si jog kö ré be tar to zó
ré szé nek fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó dön té sek nyil vá nos -
ság ra ho za ta lá nak mód já ról,

d) kez de mé nye zi az alap rész ren del ke zé si jog kö ré be
tar to zó ré szé nek fel hasz ná lá sá val kap cso la tos szak ér tõi
vizs gá la to kat.”

42.  § Az Szht. 12.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„12.  § (1) A kép zé si alap rész fel hasz ná lá sá val kap cso la -
tos dön tés-elõ ké szí tõ fel ada to kat a Nem ze ti Szak kép zé si
és Fel nõtt kép zé si Ta nács (a továb biak ban: Ta nács) lát ja el.

(2) A Ta nács a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs
mi nisz ter fel nõtt kép zés sel és szak kép zés sel kap cso la tos
fel ada ta i nak el lá tá sát se gí tõ, szak mai dön tés-elõ ké szí tõ,
vé le mé nye zõ és ja vas lat te võ or szá gos tes tü le te ként mû -
ködik.

(3) A Ta nács
a) vé le ményt nyil vá nít
aa) a szak kép zé si és fel nõtt kép zé si rend szer fej lesz té -

sét érin tõ stra té gi ai kér dé sek ben,
ab) a szak kép zé si és fel nõtt kép zé si tá mo ga tá si rend -

szer el ve i rõl,
ac) a szak kép zést és fel nõtt kép zést érin tõ jog sza bá lyok 

ter ve ze té rõl,
ad) az alap rész köz pon ti ke re té bõl nyúj tott tá mo ga tá -

sok fel hasz ná lá sá ról ké szí tett be szá mo lók ról,
ae) a meg sze rez he tõ szak ké pe sí té sek kö ré rõl;
b) ja vas la tot tesz
ba) az alap rész köz pon ti, va la mint a de cent ra li zált

pénz ügyi ke re te i nek el kü lö ní té sé re, a de cent ra li zált rész -

nek a ré gi ók kö zöt ti fel osz tá sá ra, és aján lást tesz a fel hasz -
ná lá si pri o ri tá sok ra,

bb) az alap rész köz pon ti ke re té nek és az ok ta tá sért fe -
le lõs mi nisz ter ren del ke zé si jog kö ré be tar to zó ré szé nek
fel hasz ná lá sá ra,

bc) a fel nõtt kép zés ben részt vevõ fel nõt tek el he lyez ke -
dé si le he tõ sé ge it elõ se gí tõ in téz ke dé sek re,

bd) szak mai kö ve tel mé nyek, tan anya gok, va la mint új
el já rá sok ki fej lesz té sé re és eh hez anya gi for rá sok biz to sí -
tá sá ra,

be) új szak ké pe sí tés be ve ze té sé re;
c) ér té ke li a szak kép zés és ta nács adás ered mé nyes sé -

gét, va la mint a tan anya gok és a szak mai kö ve tel mé nyek
al kal ma zá sát;

d) éven te fe lül vizs gál ja a szak kép zés ben szak ké pe sí -
tést szer zett pá lya kez dõ szak em be rek el he lyez ke dé si le he -
tõ sé ge i nek a ta pasz ta la ta it, kü lö nös te kin tet tel a pá lya kez -
dõ fi a ta lok mun ka nél kü li sé gé re, és aján lá so kat tesz a szak -
kép zést foly ta tó in téz mé nyek fenn tar tói szá má ra.

(4) A Ta nács tag ja i nak meg bí za tá sa há rom éves idõ tar -
tam ra szól.

A Ta nács
a) a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz té ri u mok egy-egy

kép vi se lõ jé bõl,
b) a ci vil szer ve ze tek ál tal ja va solt sze mély bõl,
c) a szak kép zés, a fel nõtt kép zés és a fel sõ ok ta tás te rü -

le tén el is mert egy-egy szak ér tõ bõl,
d) a szak kép zés te rü le tén mû kö dõ szak mai tár sa dal mi

szer ve zet kép vi se lõ jé bõl,
e) a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek ér dek-kép vi -

se le ti szer ve ze te i nek kép vi se lõ jé bõl,
f) az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ban (a továb -

biak ban: OÉT) kép vi se let tel ren del ke zõ or szá gos mun ka -
adói szö vet sé gek ki lenc, il let ve az or szá gos mun ka vál la lói 
szö vet sé gek hat kép vi se lõ jé bõl,

g) az or szá gos gaz da sá gi ka ma rák egy-egy kép vi se lõ -
jé bõl,

h) az is ko la fenn tar tók (egy fõ az ön kor mány za ti, egy fõ 
az ala pít vá nyi és egy fõ az is ko la fenn tar tó egy há zak ré szé -
rõl je lölt) kép vi se lõ i bõl áll.

(5) A Ta nács el nö két – a ta gok kö zül – és tag ja it a szak -
kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter kéri fel. A
ta gok név so rát a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs
mi nisz ter hi va ta los lap já ban és hon lap ján köz zé kell ten ni.

(6) A Ta nács ügy rend jét egy sze rû szó több ség gel maga
ha tá roz za meg és a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le -
lõs mi nisz ter hagy ja jóvá.

(7) A Ta nács mû kö dé sé hez szük sé ges fel té te lek biz to sí -
tá sá ról a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz -
ter gon dos ko dik.

(8) A (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti fel sõ ok ta tás te rü le -
tén el is mert szak ér tõ sze mé lyé re a Ma gyar Rek to ri Kon fe -
ren cia tesz ja vas la tot.”

43.  § Az Szht. 13.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(5) A Bi zott ság 50 szá za lé ka az OÉT-ben kép vi se let tel
ren del ke zõ or szá gos mun ka adói, mun ka vál la lói szö vet sé -
gek re gi o ná lis szer ve ze tei és a te rü le ti gaz da sá gi ka ma rák
ál tal de le gált ta gok ból, to váb bi 50 szá za lé ka a szak kép zõ
is ko lát fenn tar tók, a köz ok ta tás-fej lesz té si köz ala pít vá -
nyok ku ra tó ri u mai, az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv, a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek és a köz ok ta tá si fel adat kör ében el -
járó ok ta tá si hi va tal ál tal de le gált kép vi se lõk bõl áll. Tag -
jait a tes tü let mun ká já ban részt vevõ szer ve ze tek ál tal
 delegáltakból a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs
mi nisz ter kéri fel há rom éves idõ tar tam ra.”

44.  § (1) Az Szht. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da -
ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az alap rész pénz esz kö ze i bõl tá mo gat ha tó a hoz zá já ru -
lás ra kö te le zett nél, a szak kép zõ is ko lá ban, a köz pon ti kép -
zõ he lyen, az Szt. 52.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az ál la -
mi fog lal koz ta tá si szerv nél, il let ve a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben – szak ké pe sí tést nyúj tó kép zés, va la mint a szak -
mai ta nul má nyok ba az Szt. 11.  §-a alap ján be szá mít ha tó
szak mai ala po zás ke re té ben – foly ta tott gya kor la ti kép zés
el lá tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek nek a fej lesz té sé re
irá nyu ló be ru há zás (a továb biak ban: be ru há zá si célú tá -
mo ga tás).”

(2) Az Szht. 14.  §-ának (5)–(7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az alap rész pénz esz kö ze i bõl tá mo gat ni kell – a 9.  § 
(2) és (7) be kez dé sek re való fi gye lem mel – a ha tá ron túli
ma gya rok kép zé sét és fel sõ ok ta tá sát.

(6) Az alap rész bõl – ké re lem re – tá mo ga tás nyújt ha tó a
fõ te vé keny ség ként gya kor la ti kép zést vég zõ hoz zá já ru lás -
ra kö te le zett tan mû he lyé ben az Szt. 27.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ta nu ló szer zõ dés sel ren del ke zõ
szak kép zõ is ko lai ta nu ló nak a gaz dál ko dó ré szé re nye re -
sé get nem ered mé nye zõ, a szak ké pe sí tés te kin te té ben
meg ha tá ro zott kép zé si idõ fele idõ sza ká ban foly ta tott gya -
kor la ti kép zé se költ sé ge i nek rész be ni meg té rí té sé re, va la -
mint a ta nu lót az Szt. alap ján kö te le zõ en meg il le tõ pénz -
beli jut ta tás ra, ame lyet a tá mo ga tott vissza igény lés ese tén
nem ér vé nye sít het. Az alap rész bõl nyújt ha tó tá mo ga tás
fel hasz ná lá sá nak cél ját és mér té két a Ta nács ja vas la tá ra a
szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter ha tá -
roz za meg.

(7) Az alap rész pénz esz kö ze i bõl tá mo ga tás nyújt ha tó a
gaz da sá gi ka ma rák nak – a gaz da sá gi ka ma rák nak nyúj tott
tá mo ga tá si ke re ten be lül, a gaz da sá gi ka ma rák szak kép zé -
si fel adat el lát ásá ban meg ál la po dás alap ján együtt mû kö dõ
or szá gos gaz da sá gi ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek nek – a
szak kép zõ is ko lai ta nu ló gya kor la ti kép zé sé vel össze füg -
gõ és az Szt.-ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá hoz, ha
azo kat az Szt. 7.  §-ának (1) be kez dé se, 14.  § (2) be kez dé se, 
15.  §-ának (5) be kez dé se, 19/A.  §-ának (1) és (2) be kez dé -
se, va la mint 30.  §-ának (2)–(4) be kez dé se sze rint lát ják
el.”

(3) Az Szht. 14.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Az alap rész köz pon ti ke re té nek leg fel jebb két szá -
za lé ka fel hasz nál ha tó

a) az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv nek a szak kép zé si
hoz zá já ru lá si kö te le zett ség sa ját mun ka vál la lók kép zé sé re 
for dít ha tó kö te le zett ség há nya da fel hasz ná lá sá val, el len õr -
zé sé vel össze füg gõ, to váb bá a nyil ván tar tás ba vett fel nõtt -
kép zé si in téz mé nyek jog sze rû te vé keny sé gé nek el len õr zé -
sé vel kap cso lat ban kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fel ada tai el lá tá sá ra, va la mint

b) a Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let nek a fel nõtt -
kép zé si in téz mé nyek in téz mé nyi és prog ra makk re di tá ci ót
köve tõen fenn ál ló kö te le zett sé gei tel je sí té sé nek, il let ve az
akk re di tá ci ós fel té te lek fenn ál lá sá nak el len õr zé sé vel
össze füg gõ, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada tai
el lá tá sá nak fi nan szí ro zá sá ra.”

45.  § (1) Az Szht. 15.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az alap rész bõl nyúj tott tá mo ga tá sok rész le tes fel -
té te le i rõl – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik – szer -
zõ dés ben kell meg ál la pod ni. A szer zõ dést – a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel, az alap rész ke ze lé sé re
vo nat ko zó el já rás rend ben meg ha tá ro zot tak sze rint – az ál -
la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet köti meg.”

(2) Az Szht. 15.  §-a a kö vet ke zõ új (2) és (3) be kez dé -
sek kel egé szül ki, és egy út tal a (2) be kez dés szá mo zá sa
(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az alap rész bõl a kü lön jog sza bály alap ján nyúj tott
be ru há zá sösz tön zõ kép zé si célú tá mo ga tás ra vo nat ko zó an
a szer zõ dést a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um köti meg. A szak kép -
zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter fel ügye le te, irá -
nyí tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szer vek nek nyúj tott tá mo -
ga tás ra vo nat ko zó an – a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért
fe le lõs mi nisz ter dön té se alap ján – a szak kép zé sért és fel -
nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um, 
vagy az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet köti
meg a szer zõ dést.

(3) Az alap rész nek az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ren -
del ke zé si jog kö ré be tar to zó ré szé vel össze füg gõ, az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tot – az ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter szak mai irá nyí tá sá val –, az ál la mi szak -
kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet lát ja el.”

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

„(1) Az alap rész köz pon ti ke re te ter hé re nyúj tott tá mo -
ga tá sok ked vez mé nye zett je i nek a tá mo ga tá si prog ram
vég re haj tá sá val össze füg gés ben fel me rü lõ mû köd te té si
költ sé gei fi nan szí ro zá sá ra a tá mo ga tá si összeg leg fel jebb
5 szá za lé ka hasz nál ha tó fel.”

(2) Az Szht. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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„(3) Az alap rész köz pon ti ke re té nek más fél szá za lé ka
fel hasz nál ha tó az e for rás ter hé re egye di mi nisz te ri dön tés
alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó, a szak kép -
zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um ál tal el lá tott fel ada tok mû köd te té si költsé -
geinek a fi nan szí ro zá sá ra.”

(3) Az Szht. 16.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Tárgy éven túli fi ze té si kö te le zett sé get az ok ta tá sért 
fe le lõs mi nisz ter, il let ve a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé -
sért fe le lõs mi nisz ter az alap rész nek a – 9.  § alap ján – ren -
del ke zé si jog kö ré be tar to zó ré szé nek 40 szá za lé ka mér té -
ké ig vál lal hat.”

47.  § Az Szht. 19.  §-a a kö vet ke zõ új 5. pont tal egé szül
ki:

„5. Mik ro- és kis vál lal ko zás: a kis- és kö zép vál lal ko zá -
sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV.
tör vény 3.  §-ában meg ha tá ro zott vál lal ko zás.”

48.  § (1) Az Szht. 28.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz -
ter fel ha tal ma zást kap arra, hogy – az ál lam ház tar tá sért fe -
le lõs mi nisz ter rel és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben, a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter vé le -
mé nyé nek ki ké ré sé vel – ren de let ben ha tá roz za meg az
e tör vény 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben, va la mint 5.  §-ának
(2) be kez dés b) pont já ban sze rep lõ, a sa ját mun ka vál la lók
kép zé sé re vo nat ko zó költ sé gei el szá mo lá sá nak szabá -
lyait.”

(2) Az Szht. 28.  §-a (4) 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, és egy út tal a d) pont
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter
fel ha tal ma zást kap arra, hogy – az a)–c) és e) pon tok te kin -
te té ben az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben, a
d) pont te kin te té ben a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter,
va la mint az is ko lai rend sze rû szak kép zést érin tõ en az ok -
ta tá sért fe le lõs mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel, to -
váb bá az a)–e) pon tok te kin te té ben az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter rel és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – ren de let ben ha tá roz za meg:”

„d) az alap rész bõl fel nõtt kép zé si cél ra nyúj tott tá mo ga -
tá sok rész le tes sza bá lya it,”

49.  § (1) Az Szht. mel lék le te a kö vet ke zõ 3. pont tal egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a 3. és 4. pont já nak szá mo zá sa
4. és 5. pont ra vál to zik:

[El szá mol ha tó]
„3. a ta nu ló szer zõ dés, il let ve hall ga tói szer zõ dés alap -

ján gya kor la ti kép zés ben részt ve võk gya kor la ti kép zé sé -
vel és költ sé ge i nek el szá mo lá sá val össze füg gõ ad mi niszt -
ra tív költ ség, amely nek mér té ke nem ha lad hat ja meg éven -
te ta nul ón ként, il let ve hall gat ón ként a 15 ezer fo rin tot és

vál lal ko zá son ként a kö te le zõ leg ki sebb havi mun ka bér nek 
(mi ni mál bér) egy évre ki szá mí tott össze gét;”

(2) Az Szht. mel lék le té nek 4. b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A mel lék let 1–3. pont ja i ban sza bá lyo zot tak he lyett a
gya kor la ti kép zést az Szt. 27.  §-a sze rin ti ta nu ló szer zõ dés,
il let ve fel sõ fo kú szak kép zés ese tén hall ga tói szer zõ dés
alap ján meg szer ve zõ hoz zá já ru lás ra kö te le zett el szá mol -
hat ja]

„b) to váb bi költ sé ge i nek fe de ze té re ta nul ón ként, il let ve
hall gat ón ként éven te a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi -
ni mál bér) két száz szá za lé ká nak meg fe le lõ össze get.”

Záró rendelkezések

50.  § (1) Ez a tör vény – a (2) és (3) be kez dé sek ben fog -
lal tak ki vé te lé vel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 30.  §-ával meg ál la pí tott Fktv. 21.  § (7) be -
kez dé sé nek a) pont ja a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá -
val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról
 szóló tör vény, b) pont ja a har ma dik or szág be li ál lam pol gá -
rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ha tály -
ba lé pé sé vel egy ide jû leg lép ha tály ba.

(3) E tör vény 36.  §-ának (2) be kez dé se, 49.  §-a, va la -
mint e tör vény 38.  §-ával meg ál la pí tott Szht. 5.  §-a (2) be -
kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge és az a) pont ja, va la mint a
(3) be kez dé se 2007. áp ri lis 1-jén, e tör vény 25.  §-ának
(2) be kez dé se és a 31.  §-a 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(4) E tör vény 15.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket a tör -
vény ha tály ba lé pé sét köve tõen meg kö tés re ke rü lõ ta nu ló -
szer zõ dé sek te kin te té ben kell al kal maz ni.

(5) E tör vény 24. és 29.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket a 
tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen el in dí tott kép zé sek te -
kin te té ben kell al kal maz ni.

(6) E tör vény 27.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket OKJ-s
kép zé sek ese té ben az egyes szak ké pe sí té sek re vonatko -
zóan ki adás ra ke rü lõ szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki -
adá sát, nem OKJ-s kép zé sek ese té ben a tör vény ha tály ba -
lé pé sét köve tõen el in dí tott kép zé sek te kin te té ben kell al -
kal maz ni.

(7) Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en a szak kép -
zé si hoz zá já ru lás ra kö te le zett ál tal – kü lön jog sza bály
alap ján a sa ját mun ka vál la ló ja kép zé si költ sé ge i nek a
szak kép zé si hoz zá já ru lás ter hé re tör té nõ el szá mo lá sa tár -
gyá ban – be nyúj tott, az e tör vény ha tály ba lé pé sé nek idõ -
pont já ban a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi ta nács ál tal még 
el nem bí rált ké re lem rõl a mun ka ügyi ta nács dönt. Az
e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be nyúj tott ké re lem
tár gyá ban a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi ta nács vagy a
mun ka ügyi ta nács ál tal ho zott el uta sí tó dön tés sel szem ben
a szak kép zé si hoz zá já ru lás ra kö te le zett ál tal be nyúj tott, az
Or szá gos Fel nõtt kép zé si Ta nács ál tal az e tör vény ha tály -
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ba lé pé sé nek idõ pont já ban még el nem bí rált fel leb be zés rõl 
a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Ta nács dönt.

(8) E tör vény ren del ke zé se it a tör vény ha tály ba lé pé se
után in dult köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben kell al kal -
maz ni.

(9) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Flt. 43.  §-ának (6) és (7), va la mint (9) és (10) be -
kez dé se, to váb bá az 58.  § (8) be kez dé sé nek d) pont ja,

b) az Szt. 4.  §-ának (7) be kez dé se, a 9.  §-a, va la mint az
52.  §-ának (3)–(5) be kez dé se, az 53.  §-a és az 54.  §-ának
(5) be kez dé se,

c) az Fktv. 3/A.  §-a, 6.  §-a, 8.  §-a (6) be kez dé sé nek má -
so dik mon da ta, 10.  §-a (8) be kez dé sé nek má so dik mon da -
ta, 12.  §-ának (8) be kez dé se, 19.  §-ának (4) be kez dé se,
21.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja,

d) a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2003. évi CVI. tör vény 3.  §-a, 9.  §-ának
(2) be kez dé se, 12.  §-ának (2) be kez dé se, 18.  §-ának (5) be -
kez dé se,

e) az Szht. 8.  §-ának (2) be kez dé se, 19.  §-ának 3. pont -
ja, va la mint 23.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja,

f) a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 1995. évi LXXXIV. tör vény 7.  §-a,
24.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint a 25.  §-a,

g) a mi nisz te rek fel adat- és ha tás kö ré nek vál to zá sá val
össze füg gés ben szük sé ges tör vénymódosításokról  szóló
2002. évi XLVII. tör vény 56.  §-a (2) be kez dés nek
b)  pontja,

h) a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIX. tör vény 22.  §-ának
(1) és (2) be kez dé se,

i) az ok ta tást érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi CXLVIII. tör vény 17.  §-a.

(10) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Flt. 20.  §-a (2) be kez dé sé nek utol só mon da ta,
b) az Flt. 39/A.  §-ának (3) be kez dé se a) pont 1. pont já -

ban a „fog lal koz ta tá si alap rész nek az is ko la rend sze ren kí -
vü li fel nõtt kép zé si cél ra el kü lö ní tett pénz ügyi ke re tén fe -
lü li ré szét il le tõ en” szö veg rész,

c) az Flt. 39/A.  §-ának (8) be kez dé se a) pont já ban az
„is ko la rend sze rû és fel nõtt kép zé si célú ará nya i nak meg -
tar tá sá val” szö veg rész,

d) az Flt. 43.  § (1) be kez dé sé ben az „is ko la rend sze ren
kí vü li fel nõtt kép zé si cél ra szol gá ló ke ret re (a továb biak -
ban: fel nõtt kép zé si célú ke ret)” szö veg rész,

e) az Flt. 43.  § (5) be kez dé sé ben a „va la mint a fel nõtt -
kép zé si célú ke re tét” szö veg rész,

f) az Fktv. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ból „az ok -
ta tá si mi nisz ter rel egyet ér tés ben” szö veg rész, 21.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „fej lesz té si” szö veg rész.

(11) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Flt.
39/A.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban „az Or szá gos
Szak kép zé si Ta nács nak” szö veg rész he lyé be „a Nem ze ti

Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si Ta nács nak” szö veg rész
lép.

(12) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szt.

a) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban „a re gi o ná lis
kép zõ köz pont (a továb biak ban: kép zõ köz pont)” szö veg -
rész he lyé be „az ál la mi fel nõtt kép zé si in téz mény” szö veg -
rész, a 2.  §-a (2) be kez dé sé ben, 19.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont já ban „a kép zõ köz pont” szö veg rész he lyé be „az ál -
la mi fel nõtt kép zé si in téz mény” szö veg rész,

b) 4.  §-a (2) be kez dé sé nek a fel ve ze tõ szö ve gé ben,
(3) be kez dé sé ben, (4) be kez dé sé ben, (6) be kez dé sé ben
„Az ok ta tá si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be „A mi nisz ter”
szö veg rész, az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, (2) be -
kez dé sé nek c) pont já ban, 48.  § (3) be kez dé sé ben, az
54/A.  § (2) be kez dé sé ben „az ok ta tá si mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be „a mi nisz ter” szö veg rész,

c) 4.  § (6) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter rel”
szö veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg rész,

d) 4.  § (2) be kez dé sé ben az „Az” szö veg rész he lyé be a
„Fel ha tal ma zást kap” szö veg, a „jog sza bály ban” szö veg -
rész he lyé be „ , hogy ren de let ben” szö veg,

e) 6/A.  §-a (1) és (3) be kez dé sé ben az „ok ta tá si mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be „ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg rész, a 6/A.  §-a (2) be kez dé sé ben „az ok ta tá si mi nisz -
ter nek” szö veg rész he lyé be „az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter nek” szö veg rész,

f) 6/A.  §-a (1) be kez dé sé ben az „Az Or szá gos Köz ok ta -
tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont (a továb biak ban: Vizs ga -
köz pont)” szö veg rész he lyé be az „A köz ok ta tá si fel adat -
kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal” szö veg rész, 6/A.  §-a
(3) be kez dé sé ben, 14.  § (6) be kez dé sé nek má so dik és ötö -
dik mon da tá ban „a Vizs ga köz pont” szö veg rész he lyé be
„a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal” szö -
veg rész, 11.  §-a (1) be kez dé sé ben és 14.  §-a (6) be kez dé -
sé nek elsõ mon da tá ban „a Vizs ga köz pont hoz” szö veg rész
he lyé be „a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va -
tal hoz” szö veg rész,

g) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az 52.  § (2) be kez -
dés ben” szö veg rész he lyé be az „a fel nõtt kép zé si tör vény -
ben” szö veg rész,

h) 7.  §-ának (1) és (3)–(5) be kez dé sé ben, 8.  §-ának
(3) be kez dé sé ben és (4) be kez dé sé nek e)–f) pont já ban,
15.  §-ának (4)–(5) be kez dé sé ben, 16.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben, 19/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 27.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben, 30.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben,
54/B.  §-ának 12. és 14. pont já ban az „ér dek-kép vi se le ti”
szö veg rész he lyé be az „ér dek kép vi se le ti” szö veg rész

lép.

(13) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Fktv.

a) 10.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta tá si alap -
ré szé nek is ko la rend sze ren kí vü li fel nõtt kép zé si célú ke re -
tét” szö veg rész he lyé be a „kép zé si alap ré szét” szö veg rész,
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b) 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a 10.  §-ának (6) be kez -
dé sé ben, a 13.  §-ának, (8) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta tás -
po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter” szö veg rész,

c) 8.  §-ának (4) be kez dé sé ben, a 10.  §-ának (4) és
(5) be kez dé se i ben, a 13.  §-ának (5) be kez dé sé ben, va la -
mint a Mel lék le té nek utol só mon da tá ban a „Fog lal koz ta -
tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész he -
lyé be a „mi nisz té ri um” szö veg rész,

d) 8.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta tás po li ti -
kai és mun ka ügyi mi nisz ter ál tal ki je lölt me gyei (fõ vá ro si) 
mun ka ügyi köz pon tok szer ve ze ti egy sé gei (a továb biak -
ban: mun ka ügyi köz pont) ve ze tik” szö veg rész he lyé be „az 
ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ve ze ti” szö veg rész,

e) 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 10.  §-ának (7) és (8) be -
kez dé sé ben „A mun ka ügyi köz pont” szö veg rész he lyé be
az „Az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv” szö veg rész,

f) 10.  §-ának (5) be kez dé sé ben „a mun ka ügyi köz pont” 
szö veg rész he lyé be „az ál la mi fog lal ko zá si szerv” szö veg -
rész,

g) 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben „a FAT” szö veg rész
he lyé be „a Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let (a továb -
biak ban: FAT)” szö veg rész,

h) 12.  §-ának (5) be kez dé sé ben, a 13.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, a 19.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „az NFI-hez”
szö veg rész he lyé be „az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép -
zé si in té zet hez” szö veg rész,

i) 12.  §-ának (6) be kez dé sé ben „az NFI-nél” szö veg -
rész he lyé be „az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té -
zet nél” szö veg rész,

j) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta tás po li ti -
kai és mun ka ügyi mi nisz ter hez” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter hez” szö veg rész,

k) 25.  §-ában a „szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép -
zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2001. évi LI. tör -
vény” szö veg rész he lyé be az „a szak kép zé si hoz zá já ru lás -
ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003.
évi LXXXVI. tör vény” szö veg rész
lép.

(14) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szht.
a) 4.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban az „Flt.” szö -

veg rész he lyé be „a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun -
ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény ben
(a továb biak ban: Flt.)” szö veg rész,

b) 4.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „szak mai alap kép zést”
szö veg rész he lyé be a „gya kor la ti ok ta tást és gya kor la ti
kép zést” szö veg rész,

c) 4.  §-a (10) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban „az Ok ta -
tá si Mi nisz té ri um Alap ke ze lõ Igaz ga tó sá gá val (a továb -
biak ban: OM Alap ke ze lõ)” szö veg rész he lyé be „az ál la mi
szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet tel” szö veg rész,

d) 4.  §-a (10) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, va -
la mint a (15) be kez dé sé ben, a 15.  §-ának (2) be kez dé sé ben 
az „OM Alap ke ze lõ” szö veg rész he lyé be az „ál la mi szak -
kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet” szö veg rész,

e) 6.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „OM Alap ke ze lõ nek” 
szö veg rész he lyé be az „ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép -
zé si in té zet nek” szö veg rész,

f) 11.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a fog lal koz ta tás po li ti -
kai és mun ka ügyi mi nisz ter az ok ta tá si mi nisz ter rel meg -
oszt va” szö veg rész he lyé be „a szak kép zé sért és fel nõtt -
kép zé sért fe le lõs mi nisz ter az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter -
rel meg oszt va” szö veg rész,

g) 4.  § (10) be kez dé sé ben, 13.  § (1) és (8) be kez dé sé -
ben, va la mint 18.  § (2) be kez dé sé ben az „az ok ta tá si mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a szak kép zé sért és fel nõtt -
kép zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész,

h) 14.  §-ának (4) be kez dé sé ben „a Nem ze ti Szak kép zé -
si In té zet nek” szö veg rész he lyé be az „az ál la mi szak kép -
zé si és fel nõtt kép zé si in té zet nek” szö veg rész,

i) 14.  §-ának (9) be kez dé sé ben „az ok ta tá si mi nisz ter
– az OSZT ál lás fog la lá sá nak ki ké ré sé vel” szö veg rész he -
lyé be „a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz -
ter – a Ta nács ál lás fog la lá sá nak ki ké ré sé vel” szö veg rész,

j) e tör vénnyel át szá mo zott 4.  § (16) be kez dé sé ben a
„Kincs tár nál” szö veg rész he lyé be a „kincs tár nál” szö -
vegrész,

k) e tör vénnyel át szá mo zott 15.  § (4) be kez dé sé ben a
„Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„Kor mány ál tal ki je lölt bel sõ el len õr zé si szerv” szö veg -
rész

lép.

(15) E tör vény

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács az Unió pol gá ra i -
nak és csa lád tag ja ik nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza -
bad moz gás hoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint
az 1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl  szóló 2004/38/EK irány el vé nek,

b) a Ta nács a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si 
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2003/109/EK irány el vé nek,

c) a Ta nács a har ma dik or szá gok ál lam pol gá ra i nak,
 illetve a hon ta lan sze mé lyek nek me ne kült ként vagy a más
ok ból nem zet kö zi vé de lem re jo go sult ként való el is me ré -
sé nek fel té te le i rõl és az e stá tu sok tar tal má ra vo nat ko zó
mi ni mum sza bá lyok ról  szóló 2004/83/EK irány el vé nek,

d) a Ta nács a fér fi ak és a nõk kö zöt ti egyen lõ bá nás -
mód el vé nek a mun ka vál la lás, a szak kép zés, az elõ me ne tel 
és a mun ka kö rül mé nyek te rén tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló 76/207/EGK irány el vé nek

való meg fe le lést szol gál ja.

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
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
256/2006. (XII. 15.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság és Románia között, a szociális
biztonságról szóló Egyezmény végrehajtására szolgáló 

Igazgatási Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött, a szo ci á lis biz ton ság ról
 szóló Egyez mény vég re haj tá sá ra szol gá ló Igaz ga tá si
 Megállapodás (a to váb bi ak ban: Igaz ga tá si Meg ál la po dás)
kötelezõ hatályának elismerésére.

2.  §

A Kor mány az Igaz ga tá si Meg ál la po dást e ren de let tel
ki hir de ti.

3.  §

Az Igaz ga tá si Meg ál la po dás hi va ta los ma gyar nyel vû
szö ve ge a következõ:

„Igazgatási Megállapodás
a Magyar Köztársaság és Románia között, a szociális

biztonságról  szóló Egyezmény végrehajtására

A Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött, 2005. ok tó -
ber 20-án a szo ci á lis biz ton ság tár gyá ban alá írt egyez mény 
33. Cik ke (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se sze rint az ille té -
kes hatóságok nevében:

Ma gyar or szág ré szé rõl
az egész ség ügyi mi nisz ter,

Ro má nia ré szé rõl
a mun ka ügyi, tár sa dal mi szo li da ri tá si és csa lád ügyi mi -

nisz ter

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

Meghatározások

A je len Igaz ga tá si Meg ál la po dás al kal ma zá sá ban
1. az „Egyez mény” a Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia

kö zött a szo ci á lis biz ton ság tár gyá ban 2005. ok tó ber 20-án 
alá írt egyez ményt jelenti;

2. min den egyéb fo ga lom ese té ben az Egyez mény
1. Cik ké ben fog lal ta kat kell figye lembe venni.

2. Cikk

Összekötõ szervek

(1) Az Egyez mény 33. Cikk (2) be kez dé se sze rin ti
össze kö tõ szer vek az aláb bi ak:

A Ma gyar Köz tár sa ság ré szé rõl:
a) a nyug el lá tá sok te kin te té ben az Or szá gos Nyug díj -

biz to sí tá si Fõigazgatóság,
b) a mun ka nél kü li já ra dék te kin te té ben a Fog lal koz ta -

tá si Hivatal,
c) min den egyéb kér dés ben az Or szá gos Egész ség biz -

to sí tá si Pénztár.
Ro má nia ré szé rõl:
a) a nyug dí jak, a mun ka he lyi bal eset és fog lal ko zá si

be teg sé gek ese tén járó pénz be li és ter mé szet be ni jut ta tá -
sok te kin te té ben a Nyug díj és Egyéb Tár sa da lom biz to sí tá -
si Jogok Országos Pénztára,

b) a mun ka nél kü li se gé lyek te kin te té ben az Or szá gos
Fog lal koz ta tá si Hivatal,

c) a mun ka he lyen kí vü li bal eset vagy meg be te ge dés ál -
tal oko zott idõ le ges mun ka kép te len sé gért járó se gé lyek,
anya sá gi se gé lyek, a be teg ség és anya ság ese tén járó ter -
mé szet be ni jut ta tá sok ese té ben az Or szá gos Egész ség biz -
to sí tá si Pénz tár.

(2) Az össze kö tõ szer vek meg könnyí tik a Szer zõ dõ Fe -
lek in téz mé nyei kö zöt ti kom mu ni ká ci ót és az Igaz ga tá si
Meg ál la po dás ban rög zí tett ha tás kör rel ren del kez nek. Az
össze kö tõ szer vek je len Igaz ga tá si Meg ál la po dás ban rög -
zí tett ha tás kö rü ket ki je lölt in téz mé nyek re át ru ház hat ják és 
er rõl köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást.

(3) Az Egyez mény vég re haj tá sa ér de ké ben az össze kö tõ 
szer vek köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást, to váb bá az ér -
de kel tet vagy an nak kép vi se lõ jét. Az össze kö tõ szer vek
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köl csö nö sen tá mo gat ják egy mást az Egyez mény vég re haj -
tá sa ér de ké ben.

II. RÉSZ

AZ ALKALMAZANDÓ JOGRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

3. Cikk

Az alkalmazandó jogra vonatkozó igazolások
(formanyomtatványok)

Az Egyez mény 8–10. Cik ké ben elõ írt ese tek ben azt az
iga zo lást (for ma nyom tat ványt), amely ta nú sít ja, hogy va -
la mely fog lal koz ta tott vagy ön ál ló vál lal ko zó az egyik
Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i nak ha tá lya alatt ma rad, a fog -
lal koz ta tó vagy az ön ál ló vál lal ko zó ké rel mé re ad ják ki az
aláb bi ak sze rint:

a) Ma gyar or szá gon az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénztár,

b) Ro má ni á ban a Nyug díj és Egyéb Tár sa da lom biz to -
sí tá si Jo gok Or szá gos Pénz tá ra.

A ki adott iga zo lást (for ma nyom tat ványt) meg kül dik az
érin tett sze mély nek. A Szer zõ dõ Fél je len cikk ben meg je -
lölt in téz mé nyét tá jé koz tat ják a ki bo csá tott iga zo lá sok
(for ma nyom tat vá nyok) számáról és tartalmáról.

III. RÉSZ

AZ ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4. Cikk

Igénybejelentések

(1) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél össze kö tõ szer vé hez vagy
ki je lölt in téz mé nyé hez a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai
sze rin ti el lá tás irán ti igény be je len tés ér ke zik, ak kor az
elõb bi ké se de lem nél kül el jut tat ja az igény be je len tést a
má sik Szer zõ dõ Fél össze kö tõ szer vé hez vagy ille té kes in -
téz mé nyé hez, meg je löl ve az igény be je len tés be ér ke zé sé -
nek dá tu mát.

(2) Az igény be je len tés sel együtt az elsõ Szer zõ dõ Fél
össze kö tõ szer ve vagy ki je lölt in téz mé nye el jut tat ja mind -
azo kat a ren del ke zé sé re álló do ku men tu mo kat, ame lyek
szük sé ge sek le het nek a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes in téz -
mé nye szá má ra a ké rel me zõ nek az ellátásra való
jogosultsága megállapításához.

(3) Amennyi ben az elsõ Szer zõ dõ Fél össze kö tõ szer ve
vagy ki je lölt in téz mé nye iga zol ja és ta nú sít ja, hogy az
egyén re vo nat ko zó, az igény be je len tés ben fel tün te tett sze -
mé lyes ada to kat do ku men tu mok tá maszt ják alá, ab ban az
eset ben az alá tá masz tó do ku men tu mok el kül dé se nem

szük sé ges. Azo kat az in for má ció tí pu so kat, ame lyek re ez a
be kez dés vo nat ko zik, a Szer zõ dõ Fe lek össze kö tõ szer vei
kö zös meg egye zés sel ha tá roz zák meg.

(4) Az (1) és (2) be kez dé sek ben em lí tett igény be je len tés 
és do ku men tum mel lett az elsõ Szer zõ dõ Fél össze kö tõ
szer ve vagy ki je lölt in téz mé nye el jut tat ja a má sik Szer zõ -
dõ Fél össze kö tõ szer vé hez vagy ille té kes in téz mé nyé hez
azt az ada tok köz lé sé re szol gá ló iga zo lást (for ma nyom tat -
ványt), amely tar tal maz za az elsõ Szer zõ dõ Fél jog sza bá -
lyai sze rint be szá mí tan dó biz to sí tá si idõ sza ko kat.

(5) A má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes in téz mé nye ezt köve -
tõen el bí rál ja a ké rel me zõ jo go sult sá gát, és össze kö tõ
szer vén vagy ki je lölt in téz mé nyén ke resz tül ér te sí ti dön té -
sé rõl a ké rel me zõt és az elsõ Szer zõ dõ Fél össze kö tõ szer -
vét vagy ki je lölt in téz mé nyét, csa tol va egy ide jû leg az ál ta -
la be szá mí tott idõ sza ko kat tar tal ma zó iga zo lást (for ma -
nyom tat ványt).

5. Cikk

Keresõképtelenségre vonatkozó információ

Az egyik Szer zõ dõ Fél össze kö tõ szer ve vagy ki je lölt
in téz mé nye a má sik Szer zõ dõ Fél össze kö tõ szer ve, ille té -
kes in téz mé nye vagy a ké rel me zõ ké ré sé re az érin tett sze -
mély ke re sõ kép te len sé gé re vo nat ko zó iga zo lást (for ma -
nyom tat ványt) ál lít ki.

6. Cikk

Természetbeni ellátások nyújtása

(1) Az a sze mély, aki az Egyez mény 12. Cikk (1) be kez -
dé sé ben és 14. Cik ké ben meg je lölt ter mé szet be ni el lá tá -
sok ban akar ré sze sül ni, kö te les ma gát, va la mint csa lád tag -
ja it is nyil ván tar tás ba ve tet ni a la kó he lye sze rin ti ille té kes
in téz mény nél, be mu tat va az ille té kes in téz mény ál tal ki ál -
lí tott iga zo lást (for ma nyom tat ványt), amellyel ta nú sít ja,
hogy e ter mé szet be ni el lá tá sok ra jogosult mind saját maga, 
mind pedig családjának tagjai.

Ha az érin tett sze mély nem mu tat ja be a meg fe le lõ iga -
zo lást (for ma nyom tat ványt) ké rel mé re a la kó hely sze rin ti
in téz mény for dul az ille té kes in téz mény hez, an nak be szer -
zé se cél já ból.

Ezen iga zo lás (for ma nyom tat vány) a raj ta fel tün te tett
ér vé nyes sé gi idõ utol só nap já ig, vagy ad dig ér vé nyes,
amíg a la kó hely sze rint ille té kes in téz mény nem kap ja meg 
az ér vé nyes ség meg szû né sé rõl  szóló hi va ta los írás be li ér -
te sí tést.

A la kó hely sze rin ti ille té kes in téz mény tá jé koz tat ja az
ille té kes in téz ményt az ál ta la el vég zett összes nyil ván tar -
tás ba vé tel rõl, az e be kez dés ben fog lalt elõ írásoknak meg -
fele lõen.
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(2) Az Egyez mény 12. Cikk (2) be kez dé sé ben meg je lölt 
ter mé szet be ni el lá tá sok igény be vé te le ese tén az el lá tá sok -
ra való jo go sult sá got az ille té kes in téz mény ál tal ki ál lí tott
nyom tat vánnyal kell iga zol ni.

Amennyi ben az el lá tás nyúj tá sa kor nem tud ta be mu tat ni 
az iga zo lást (for ma nyom tat ványt) a ké rel me zõ, a szol gál -
ta tó vagy a tar tóz ko dá si hely sze rin ti in téz mény az ille té -
kes in téz mény hez for dul hat az iga zo lás (for ma nyom tat -
vány) utó la gos be szer zé se ér de ké ben.

(3) Az a sze mély, aki az Egyez mény 12. Cikk (5) be kez -
dé sé ben meg je lölt ter mé szet be ni el lá tá sok ban akar ré sze -
sül ni, kö te les a ro má ni ai lak hely sze rint ille té kes in téz -
mény nél egy olyan iga zo lást (for ma nyom tat ványt) be mu -
tat ni, amely ta nú sít ja, hogy az ille té kes ma gyar or szá gi in -
téz mény en ge dé lyez te szá má ra az ál la po tá nak meg fe le lõ
gyógy ke ze lés Ro má nia te rü le tén tör té nõ igény be vé te lét.
Ez az ille té kes in téz mény ál tal ki ál lí tott ta nú sít vány tar tal -
maz za azt a ma xi má lis idõ tar ta mot, amed dig a ter mé szet -
be ni el lá tá sok nyújt ha tó ak.

7. Cikk

A természetbeni ellátások költségeinek visszatérítése

(1) Az Egyez mény 12., 14. és 17. Cik ke i ben em lí tett
sze mé lyek nek nyúj tott el lá tá sok költ sé ge it a Szer zõ dõ Fe -
lek min den egyes össze kö tõ szer ve ne gyed éves le bon tás -
ban köz li a má sik össze kö tõ szerv vel.

(2) E költ sé gek meg té rí té se irán ti ké rel met az év min den 
egyes ne gye dé vét köve tõen, de leg ké sõbb 3 éven be lül kell 
meg kül de ni és a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 6 hó na pon be lül
ke rül sor az el in té zé sé re.

(3) A költ sé gek meg té rí té se az egyes össze kö tõ szer vek
ál tal tör té nik, a költ sé gek tel jes ki fi ze té sé vel.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek össze kö tõ szer vei a ter mé szet be ni
el lá tá sok költ sé ge it a sa ját nem ze ti va lu tá juk ban fe je zik ki. 
Ezen költ sé gek ki fi ze té se úgy tör té nik, hogy az el szá mo lá -
si iga zo lás (for ma nyom tat vány) ki ál lí tá sá nak nap ján ér vé -
nyes hi va ta los ár fo lya mon eu ró ra szá molt össze get utal -
nak egy más nak.

(5) A vissza té rí té si ké re lem ki fi ze té sé nek meg ta ga dá sát
a Fe lek az egyez te tett fi ze té si ha tár idõ le jár tá ig köz lik egy -
más sal.

8. Cikk

Nagyobb értékû gyógyászati segédeszközök és egyéb
nagy értékû természetbeni ellátások nyújtása

(1) Az Egyez mény 12. Cik ké nek (3) be kez dé sé ben elõ -
írt szol gál ta tá sok alatt azo kat a szol gál ta tá so kat ért jük,
ame lyek ér té ke a szol gál ta tás nyúj tá sá nak idõ pont já ban
meg ha lad ja az ér vé nyes hi va ta los ár fo lyam alap ján szá mí -
tott, 100 eu ró nak meg fe le lõ nem ze ti va lu tá ban ki fe je zett
ér té ket.

(2) Az ér té kes gyó gyá sza ti se géd esz kö zö ket és egyéb
nagy ér té kû ter mé szet be ni el lá tá so kat az ille té kes in téz -
mény jó vá ha gyá sa alap ján nyújt ják, a sür gõs sé gi ese tek
ki vé te lé vel.

(3) An nak a Szer zõ dõ Fél nek az in téz mé nye, amely nek
te rü le tén az el lá tá so kat nyújt ják, eb bõl a cél ból iga zo lást
(for ma nyom tat ványt) küld an nak az ille té kes in téz mény -
nek, amely a nyúj tott szol gál ta tá sok költ sé ge it vi se li.

9. Cikk

A pénzbeli ellátások kifizetése

(1) A Szer zõ dõ Fél ille té kes in téz mé nyei a pénz be li el -
lá tá sok ki fi ze té sét köz vet le nül a jo go sult ré szé re tel je sí tik
bel sõ jog sza bá lya ik sze rint.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes in téz mé nyei az Egyez -
mény sze rin ti el lá tá so kat ad mi niszt rá ci ós költ sé gek le vo -
ná sa nél kül fi ze tik ki.

10. Cikk

A biztosítási idõk egybeszámítása a munkanélküli
járadék megállapításához

Az Egyez mény 25. Cikk (1) be kez dé sé ben fog lalt ren -
del ke zé sek vég re haj tá sa, a mun ka nél kü li já ra dék ra való
jo go sult ság meg ál la pí tá sa ér de ké ben a két Szer zõ dõ Fél
jog sza bá lyai sze rin ti biz to sí tá si idõ ket, va la mint az igény -
be vett mun ka nél kü li já ra dék fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta mát
az ille té kes in téz mé nyek nek iga zo lás sal (for ma nyom tat -
vánnyal) kell iga zol ni uk, ame lyet az érin tett sze mély nek
be kell mu tat nia a já ra dé kot meg ál la pí tó szerv nek.

Amennyi ben az érin tett sze mély nem nyújt ja be a iga zo -
lást (for ma nyom tat ványt), ak kor ké rel mé re a Szer zõ dõ Fél 
össze kö tõ szer ve kéri az iga zo lás (for ma nyom tat vány)
meg kül dé sét.

11. Cikk

Információk és statisztikai adatok cseréje

(1) A Szer zõ dõ Fe lek össze kö tõ szer vei évi rend sze res -
ség gel ki cse ré lik azok ra a ki fi ze té sek re vo nat ko zó sta tisz -
ti kai ki mu ta tá sa i kat, ame lye ket a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes
in téz mé nyei az Egyez mény ér tel mé ben tel je sí tet tek. E sta -
tisz ti kai ki mu ta tá sok nak tar tal maz ni uk kell a ked vez mé -
nye zet tek lét szá má ra és a ki fi ze tett el lá tá sok össze sí tett
össze gé re vo nat ko zó ada to kat, el lá tás tí pu sok sze rin ti bon -
tás ban.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes in téz mé nyei tá jé koz tat -
ják egy mást va la mennyi, az el lá tás sal kap cso la tos fon tos
tény rõl, amennyi ben az adott el lá tás ra mind két Szer zõ dõ
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Fél jog sza bá lyai sze rint igény jo go sult ság áll fenn, ez kü lö -
nö sen az aláb bi tény ál lá sok ra vo nat ko zik, amennyi ben
azok a tu do má sá ra jut nak:

a) va la mely el lá tás meg ál la pí tá sa, fel füg gesz té se vagy
meg szün te té se,

b) új biz to sí tá si idõk iga zo lá sa,
c) egy adott fog lal koz ta tás, vagy ön ál ló te vé keny ség

meg kez dé se vagy foly ta tá sa,
d) öz vegy új bó li há zas ság kö té se,
e) az el lá tás ra jo go sult sze mély ha lá la,
f) la kó hely, tar tóz ko dá si hely vál to zá sa,
g) más ál lam pol gár ság fel vé te le.

IV. RÉSZ

VEGYES RENDELKEZÉSEK

12. Cikk

Igazolások (formanyomtatványok) és eljárások

(1) A je len Igaz ga tá si Meg ál la po dás alap ján a Szer zõ dõ
Fe lek össze kö tõ szer vei meg ál la pod nak az Egyez mény al -
kal ma zá sá hoz szük sé ges iga zo lá sok ról (for ma nyom tat vá -
nyok ról) és el já rá sok ról.

(2) Az egyik Szer zõ dõ Fél ille té kes in téz mé nye, il let ve
össze kö tõ szer ve a rá irány adó jog sza bá lyok sze rint
vissza uta sít hat ja a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze -
rin ti el lá tás meg ál la pí tá sa irán ti igénybe je len té si nyom tat -
vány át vé te lét, ha az igény be je len tés nem a köl csö nö sen
el fo ga dott nyom tat vá nyo kon tör té nik.

13. Cikk

Hatálybalépés

(1) Az ille té kes ha tó sá gok ér te sí tés ben tá jé koz tat ják egy -
mást ar ról, hogy az Igaz ga tá si Meg álla po dás ha tály ba lé pé -
sé hez szük sé ges bel sõ fel té te lek tel je sül tek. Az Igaz ga tá si
Meg álla po dás a dip lo má ci ai úton meg kül dött utol só hi va ta -
los ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) Az Igaz ga tá si Meg álla po dás az Egyez mény
hatályba lépésétõl kezd ve al kal ma zan dó és az Egyez mény
ha tá lyá nak meg szû né sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti.

Ké szült két-két pél dány ban, Bu ka rest ben 2006. ok tó ber
19. nap ján, ma gyar és ro mán nyel ven, mind egyik szö veg
egy for mán hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság Ro má nia ille té kes
 ille té kes ha tó sá gai ne vé ben  ha tó sá gai nevében”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a az Igaz ga tá si Meg ál la po dás
13. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Igaz ga tá si Meg álla po dás, illetve e ren de let
2–3.  §-a a ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi -
nisz ter annak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az egész ség ügyi mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
257/2006. (XII. 15.) Korm.

rendelete

a Bátaapátiban létesülõ kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó

egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je -
len tõ sé gû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról és
egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény 12.  §-ának
(5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alapján a követ -
kezõket rendeli el:

1.  §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja a
Bá ta a pá ti ban lé te sü lõ kis és kö ze pes ak ti vi tá sú ra dio ak tív
hul la dék tá ro ló pro jekt jé hez kap cso ló dó, az 1. mel lék let -
ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügye ket.

(2) E ren de let 1. mel lék le te ál la pít ja meg a Bá ta a pá ti ban 
lé te sü lõ kis és kö ze pes ak ti vi tá sú ra dio ak tív hulladéktá -
roló en ge dé lye zé se ügyé ben el já ró ha tó sá go kat.

(3) Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott ügy faj ták ra vo -
nat ko zó kü lö nös el já rá si sza bá lyok alap ján az ügyek ben
szak ha tó ság ként köz re mû kö dõ szer ve ket a 2. mel lék let ha -
tá roz za meg.

2.  §

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

3.  §

Az e ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en in dult köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá so kat e ren de let hatályba lépése
nem érin ti.

Gyu csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. melléklet a 257/2006. (XII. 15.) Korm rendelethez

A Bátaapátiban építendõ kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítésének engedélyezési
eljárása, az eljárás lefolytatására kijelölt elsõ- és másodfokú eljáró hatóságok

Lé te sít mény A lé te sít mény azo no sí tó ada tai
A be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz 

szük sé ges en ge dély
El sõ fo kú el já ró ha tó ság Má sod fo kú el já ró ha tó ság

Kis és kö ze pes 
ak ti vi tá sú ra dio-
ak tív hul la dék-
tá ro ló

Bá ta a pá ti 
hrsz.: 0112/2, 0114/1,
0115, 0119, 0123/1,
0124/4, 0124/8

kör nye zet vé del mi
en ge dély

Kö zép-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Te rü let vé del mi és
Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség
[OKTVFF]

tá ro ló lé te sí té si
en ge dély

Ál la mi
Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat
(ÁNTSZ) Tol na
Me gyei In té ze te

Or szá gos
Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

2. melléklet a 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelethez

Az 1.  § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Kör nye zet vé del mi en ge dély:

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

kör nye zet- és te le pü lés-
egész ség ügy

ÁNTSZ Tol na Me gyei In té ze te Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

he lyi kör nye zet- és
ter mé szet vé de lem

érin tett te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je Tol na Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal

nuk le á ris biz ton ság Or szá gos Atom ener gia Hi va tal Nuk le á ris
Biz ton ság Igaz ga tó ság [OAH NBI]

Or szá gos Atom ener gia Hi va tal
fõ igaz ga tó ja

föld mû ve lés ügy:

– er dõ va gyon vé de lem Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat Pé csi
Igaz ga tó sá ga

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

– ta laj (ter mõ föld) vé de lem Tol na Me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi
Szol gá lat

Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti
Szol gá lat

– ter mõ föld mennyi sé gi
vé de lem

ille té kes kör ze ti föld hi va tal Tol na Me gyei Föld hi va tal

köz le ke dés Tol na Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Pé csi
Re gi o ná lis Iro da

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

föld ta ni kö zeg, ás vá nyi
nyers anyag vé del me

Pé csi Bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

la kos ság éle té nek vé del me Tol na Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi
Igaz ga tó ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

te le pü lés ren de zé si elõ írásokkal
való össz hang

ille té kes ki emelt épí tés ügyi ha tó ság Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal

te rü let ren de zé si el vek kel való
össz hang

ille té kes te rü le ti fõ épí tész ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter
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2. Ra dio ak tív hul la dék tá ro ló lé te sí té si és üze mel te té si engedély:

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

kör nye zet vé de lem Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség [OKTVFF]

épí tés ügy Tol na Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter

nuk le á ris biz ton ság Or szá gos Atom ener gia Hi va tal Nuk le á ris
Biz ton ság Igaz ga tó ság [OAH NBI]

Or szá gos Atom ener gia Hi va tal
fõ igaz ga tó ja

hon vé de lem HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz tály hon vé del mi mi nisz ter
föld mû ve lés ügy:
– ál lat egész ség ügy Tol na Me gyei Ál lat egész ség ügyi és

Élel mi szer El len õr zõ Állomás
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ta laj (ter mõ föld) vé de lem Tol na Me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi
Szol gá lat

Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti
Szol gá lat

köz le ke dés Tol na Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
ren dé szet:
– rend õrség ORFK Igaz ga tás ren dé sze ti Fõ osz tály or szá gos rend õrfõkapitány
pol gá ri vé de lem, tûz vé de lem Tol na Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi

Igaz ga tó ság
Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

föld tan, bá nyá szat Pé csi Bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal
víz ügy Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi,

Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Felügyelõség
Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség [OKTVFF]

3. Ra dio ak tív anyag köz úti szál lí tá si en ge dély:

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

köz le ke dés Tol na Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
ren dé szet:
– rend õrség ORFK Igaz ga tás ren dé sze ti Fõ osz tály or szá gos rend õrfõkapitány
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A Kormány
258/2006. (XII. 15.) Korm.

rendelete

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról  szóló
81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben; az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ál la pí tott fel adat -
kör ében a következõ rendeletet alkotja:

1.  §

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról  szóló
81/2003. (VI. 7.) Korm. ren de let 6.  §-a he lyé be a kö vet ke -
zõ rendelkezés lép:

„6.  § (1) Az MVH-t az el nök ve ze ti.

(2) Az MVH két el nök he lyet te sét az MVH el nö ké nek
ja vas la tá ra a mi nisz ter ne ve zi ki, és men ti fel.

(3) Az MVH el nök he lyet te sei fe lett – a ki ne ve zés és a
fel men tés ki vé te lé vel – a mun kál ta tói jo go kat az MVH el -
nö ke gya ko rol ja.”

2.  §

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

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



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
85/2006. (XII. 15.) GKM

rendelete

a belföldi fenntartott postai szolgáltatások
legmagasabb hatósági díjairól

Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII.
tör vény 7.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, va la mint a pos -
tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény 53.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az 50 gramm nál nem na gyobb tö me gû le vél- és cím -
zett rek lám kül de mé nyek kel, va la mint – tö meg ha tár tól
füg get le nül – a hi va ta los ira tok kal kap cso la tos bel föl di
pos tai szol gál ta tá sért fel szá mít ha tó leg ma ga sabb ha tó sá gi
dí jat e ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za.

(2) Az 50 gramm nál nem na gyobb tö me gû le vél- és cím -
zett rek lám kül de mé nyek tö me ges fel adá sá nál a fel adá si
hely függ vé nyé ben fel szá mít ha tó leg ma ga sabb ha tó sá gi
dí jat e ren de let 2. mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az egye te mes pos tai szol gál ta tó az 1. és 2. mel lék let
sze rin ti leg ma ga sabb ha tó sá gi díj nál ala cso nyabb dí jat és
ezek hez al kal ma zá si fel té te le ket ha tá roz hat meg az üz let -
sza bály za tá ban.

2.  §

A fenn tar tott szol gál ta tá sok kö ré be tar to zó kül de mé -
nyek fel adá sá val és kéz be sí té sé vel össze füg gõ nyom tat vá -
nyo kért és egyéb ke ze lé si kel lé ke kért – a pos tai ér ték cikk
ki vé te lé vel – külön díj nem számítható fel.

3.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) szab vány le vél: az a le vél kül de mény, amely

1. leg fel jebb 30 g tö me gû,
2. mé re te 114×162 mm vagy 110×220 mm (±10 mm),
3. a bo rí ték a zá ró szár nyak fo lya ma tos le ra gasz tá sá -

val le van zár va és a tar ta lom a bo rí té kot ki töl ti,
4. a kül de mény össze nyo mott ál la pot ban is sima fe -

lü le tet ad;
b) szab vány cím zett rek lám kül de mény: az a rek lám kül -

de mény, amely
1. leg fel jebb 30 g tö me gû,
2. mé re te 114×162 mm vagy 110×220 mm (±10 mm),
3. össze nyo mott ál la pot ban is egyen le te sen sima fe -

lü le tû és leg fel jebb 5 mm vas tag;

c) el sõbb sé gi kül de mény: az a kül de mény, amely
1. kü lön jel zõ vel van el lát va (,,ELSÕBBSÉGI

és/vagy PRIORITAIRE”),
2. a szol gál ta tó a fel vé tel tõl a kéz be sí té sig a nem el -

sõbb ség gel fel adott kül de mény tõl kü lön ke ze li, és
a kül de mény el sõbb sé gét a szol gál ta tás tel jes fo -
lya ma ta so rán biz to sít ja;

d) tö me ges fel adás: fel adá si al kal man ként, súly ka te gó -
ri án ként, köny velt és nem köny velt bon tás ban 500 da ra bot
meg ha la dó szá mú kül de mény fel adá sa;

e) pos ta hely: az igény be ve võk ré szé re a ki je lölt nyit va
tar tá si idõ ben kor lá to zás nél kül ren del ke zés re álló ál lan dó
pos tai szol gál ta tó hely;

f) le vél kül de mény: a pos tá ról  szóló 2001. évi CI. tör -
vény ben meg ha tá ro zott pos tai kül de mény, amely nek mé -
ret ha tá ra it, to váb bá a kül de ménnyel kap cso la tos pos tai
szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it a pos tai szol gál ta tá -
sok el lá tá sá ról és mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl  szóló
79/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let tar tal maz za;

g) cím zett rek lám kül de mény: a pos tá ról  szóló 2001. évi
CI. tör vény ben meg ha tá ro zott pos tai kül de mény, amely -
nek mé ret ha tá ra it, to váb bá a kül de ménnyel kap cso la tos
pos tai szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it a pos tai szol -
gál ta tá sok el lá tá sá ról és mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl  szóló
79/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let tar tal maz za.

4.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti a bel föl di fenn tar tott pos tai szol gál ta tá -
sok leg ma ga sabb ha tó sá gi dí ja i ról  szóló 2/2004. (III. 3.)
IHM ren de let, va la mint az azt mó do sí tó 1/2005. (I. 19.)
IHM ren de let és a 17/2005. (XII. 21.) IHM ren de let.

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

1. melléklet
a 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelethez

1. Levélküldemények és címzett reklámküldemények

Meg ne ve zés
El sõbb sé gi 

kül de mény ként
Nem el sõbb sé gi 
kül de mény ként

a) Szab vány le vél, szab vány
cím zett rek lám kül de mény

95 Ft 62 Ft

b) Egyéb le vél, egyéb cím -
zett rek lám kül de mény

135 Ft 90 Ft

c) Le ve le zõ lap, ké pes 
le ve le zõ lap

95 Ft 62 Ft

2. Hivatalos irat

Meg ne ve zés Alap ta ri fa

a) Hi va ta los irat – sa ját ke zé hez 300 Ft
b) Hi va ta los irat – egyéb 250 Ft
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2. melléklet a 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelethez

Elsõbbségi kezelés nélkül

Fel vé te li hely Pos ta hely Le vél cent rum/Pos ta
Fel dol go zó Üzem

Or szá gos Lo gisz ti kai Köz pont

Mennyi sé gi sáv 501–2000
da rab

2001–5000
da rab

5001–10 000 
da rab

10 000 da rab 
fe lett

501–2000
da rab

2001–5000
da rab

5001–10 000 
da rab

10 000 da rab 
fe lett

501–2000
da rab

2001–5000
da rab

5001–10 000 
da rab

10 000 da rab 
fe lett

Súly-
ka te-
gó ria

Szab -
vány 

30 g-ig
59 Ft 59 Ft 59 Ft 59 Ft 59 Ft 56 Ft 54 Ft 54 Ft 59 Ft 56 Ft 52 Ft 50 Ft

50 g-ig 85 Ft 85 Ft 85 Ft 85 Ft 85 Ft 81 Ft 78 Ft 78 Ft 85 Ft 81 Ft 75 Ft 72 Ft

Elsõbbségi kezeléssel

Fel vé te li hely Pos ta hely Le vél cent rum/Pos ta
Fel dol go zó Üzem

Or szá gos Lo gisz ti kai Köz pont

Mennyi sé gi sáv 501–2000
da rab

2001–5000
da rab

5001–10 000 
da rab

10 000 da rab 
fe lett

501–2000
da rab

2001–5000
da rab

5001–10 000 
da rab

10 000 da rab 
fe lett

501–2000
da rab

2001–5000
da rab

5001–10 000 
da rab

10 000 da rab 
fe lett

Súly-
ka te-
gó ria

Szab -
vány 

30 g-ig
90 Ft 90 Ft 90 Ft 90 Ft 90 Ft 85 Ft 82 Ft 82 Ft 90 Ft 85 Ft 78 Ft 75 Ft

50 g-ig 128 Ft 128 Ft 128 Ft 128 Ft 128 Ft 121 Ft 116 Ft 116 Ft 128 Ft 121 Ft 110 Ft 106 Ft
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 III. rész HATÁROZATOK

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

Az Alkotmánybíróság
71/2006. (XII. 15.) 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 in dít -
vány tár gyá ban meg hoz ta az aláb bi

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Bé kés csa ba
Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé sé nek a 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 8/2006. (II. 23.) sz. ön kor mány za ti ren de le te
4.  § (3) be kez dé sé nek „A 3/c. szá mú mel lék let vá lasz tó ke -
rü le ten ként rész le te zi a kép vi se lõi és pe rem ke rü le ti ala pok 
fel bon tá sát.” mon da ta, va la mint 3/c. mel lék le te alkot -
mány elle nes, ezért azo kat a je len ha tá ro zat köz zé té te lé nek
nap já val meg sem mi sí ti.

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

INDOKOLÁS

I.

A Bé kés Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ je in dít -
ványt nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz, mely ben Bé -
kés csa ba Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé sé nek a 2003. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 6/2003. (II. 27.) sz. ön kor mány za ti
ren de le te (a továb biak ban: Ör1.) 4.  § (3) be kez dé sé nek
utol só mon da ta, va la mint 3/d. mel lék le te alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kérte.

Az in dít vá nyo zó az ön kor mány za ti ren de let hi vat ko zott
ren del ke zé se i nek a meg sem mi sí té sét azért kér te az Al kot -
mány bí ró ság tól, mi vel az „idé zett ren del ke zés és a 3.d.
mel lék let össze ve té sé bõl, il let ve a Köz gyû lés 96/1992.
(III. 19.) közgy. ha tá ro za tá val el fo ga dott Pe rem ke rü le ti és
Kép vi se lõi Alap ke ze lé sé rõl  szóló sza bály zat ból [a továb -
biak ban: Szab.] meg ál la pít ha tó, hogy a kép vi se lõi alap ból
csak az egyé ni vá lasz tó ke rü le tek kép vi se lõi ré sze sed nek, a 
lis tás kép vi se lõk nem.” Az in dít vá nyo zó hi vat ko zott az
Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé nek a hát rá nyos meg kü -
lön böz te tést til tó ren del ke zé sé re, va la mint a he lyi ön kor -
mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény (a továbbiak -
ban: Ötv.) 19.  § (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ra,
mely ki mond ja: „A te le pü lé si kép vi se lõk jo gai és kö te les -
sé gei azo no sak.” Ál lás pont ja sze rint „az zal, hogy a fen ti



ren del ke zés csak az egyé ni kép vi se lõk szá má ra biz to sít ja
azt a le he tõ sé get, hogy vá lasz tó ke rü le tük ben se gít sé get
nyújt has sa nak a köz ér de kû, la kos sá gi igé nyek hez iga zo dó
ki sebb fel ada tok meg va ló sí tá sá hoz, meg ál la pít ha tó a man -
dá tum alap ján tör té nõ meg kü lön böz te tés. [... E] ren del ke -
zés tör vénysértõ, mi vel el len té tes a fent idé zett tör -
vényekkel (...). Mind ezek alap ján azért ké rem a már hi vat -
ko zott ön kor mány za ti jog sza bály hely meg sem mi sí té sét,
mert az Al kot mány 44/A.  §-ának (2) be kez dé se sze rint a
he lyi ön kor mány za ti ren de let nem le het el len té tes a ma ga -
sabb szin tû jog sza bállyal.”

Bár Bé kés csa ba Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé se a
2003. évi költ ség ve tés vég re haj tá sá ról  szóló 18/2004.
(IV. 29.) sz. ön kor mány za ti ren de le té vel ha tá lyon kí vül
he lyez te az Ör1.-et, a ké sõb bi költ ség ve té si ren de le te i ben
[Bé kés csa ba Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé sé nek a 2004.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 6/2004. (II. 26.) sz. ön kor mány -
za ti ren de le te, a 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 4/2005.
(II. 24.) sz. ön kor mány za ti ren de le te, va la mint a 2006. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 8/2006. (II. 23.) sz. ön kor mány za ti
ren de le te (ez utób bi a továb biak ban: Ör.)] az Ör1. kifogá -
solt ren del ke zé se i vel tar tal mi lag azo nos mó don sza bá lyo -
zott. Ezért az in dít vá nyo zó több ször mó do sí tot ta in dít vá -
nyát, és az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát az ak tu á li -
san ha tály ban lévõ, az ön kor mány zat éves költ ség ve té sét
meg ál la pí tó ren de let egyes ren del ke zé se i nek vo nat ko zá -
sá ban kér te. Az Al kot mány bí ró ság ez alap ján je len el já rá -
sá ban az Ör. 4.  § (3) be kez dé sé nek utol só mon da ta, va la -
mint 3/c. mel lék le te alkot mány elle nességét vizs gál ta.

II.

1. Az Al kot mány hi vat ko zott ren del ke zé sei:
„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 be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

2. Az Ötv. hi vat ko zott ren del ke zé se:
„19.  § (1) (...) A te le pü lé si kép vi se lõk jo gai és kö te les -

sé gei azo no sak. (...)”

3. Az Ör. vizs gált ren del ke zé se:
„4.  § (3) (...) A 3/c. szá mú mel lék let vá lasz tó ke rü le ten -

ként rész le te zi a kép vi se lõi és pe rem ke rü le ti ala pok fel -
bon tá sát.”

„3/c. mel lék let

Kép vi se lõi és pe rem ke rü le ti ala pok fel osz tá sa 2006. év

Ezer Ft-ban

Kép vi se lõi alap Összeg

1. vá lasz tó ke rü let 1217 
2. vá lasz tó ke rü let 1157 
3. vá lasz tó ke rü let 1949 
4. vá lasz tó ke rü let 1866 
5. vá lasz tó ke rü let 1527 
6. vá lasz tó ke rü let 1261 
7. vá lasz tó ke rü let 1119 
8. vá lasz tó ke rü let 1287 
9. vá lasz tó ke rü let 1570 
10. vá lasz tó ke rü let 1569 
11. vá lasz tó ke rü let 1735 
12. vá lasz tó ke rü let 1692 
13. vá lasz tó ke rü let 2046 
14. vá lasz tó ke rü let 1890 
15. vá lasz tó ke rü let 782 
16. vá lasz tó ke rü let 591 
Össze sen: 23 258 

Pe rem ke rü le ti alap Összeg

1. vá lasz tó ke rü let 225 
3. vá lasz tó ke rü let 360 
11. vá lasz tó ke rü let 321 
13. vá lasz tó ke rü let 378 
14. vá lasz tó ke rü let 349 
15. vá lasz tó ke rü let 145 
16. vá lasz tó ke rü let 109 
Össze sen: 1 887”

4. A Szab. vizs gá lat ba be vont ren del ke zé sei:

„A sza bály zat cél ja, hogy a kép vi se lõi és a pe rem ke rü le -
ti alap ke ze lé sé nek, fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi sza bá lyo -
zá sá val se gít sé get nyújt son a köz ér de kû, la kos sá gi igé -
nyek hez iga zo dó ki sebb fel ada tok meg va ló sí tá sá hoz. (...)

Az alap ke ze lé se

(...)

5./ A kép vi se lõ sa ját maga dönt a kép vi se lõi alap fel -
hasz ná lá sá ról.

A pe rem ke rü le ti alap ese té ben – a Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály zat ban fog lal tak nak meg fele lõen –:

– Ger la Rész ön kor mány za ta dönt a pe rem ke rü le ti alap
fel hasz ná lá sá ról,

– Csa ba sza ba di Rész ön kor mány za ta dönt a pe rem ke -
rü le ti alap fel hasz ná lá sá ról.

– Me zõ me gyer kép vi se lõ je sa ját maga dönt a pe rem ke -
rü le ti alap fel hasz ná lá sá ról.

– Fé nyes kép vi se lõ je sa ját maga dönt a pe rem ke rü le ti
alap fel hasz ná lá sá ról.”
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III.

Az in dít vány meg ala po zott.

Az Al kot mány bí ró ság a 67/2002. (XII. 17.) AB ha tá ro -
za tá ban (a továb biak ban: ABh.) ki fej tet te: „Az Ötv. 19.  §
(1) be kez dé se alap ján a te le pü lé si kép vi se lõk man dá tu ma
ugyan úgy sza bad man dá tum, mint az or szág gyû lé si kép vi -
se lõ ké. Egy részt mi vel a te le pü lé si kép vi se lõ »a te le pü lés
egé szé ért vál lalt fe le lõs ség gel kép vi se li a vá lasz tó i nak az
ér de ke it«, ezért az egyé ni vá lasz tó ke rü let ben meg vá lasz -
tott kép vi se lõk is el sza kad nak az õket meg vá lasz tó szû -
kebb kö zös ség tõl. Más részt az Ötv. 19.  § (1) be kez dé se azt 
is ki mond ja, hogy a te le pü lé si kép vi se lõk jo gai és kö te les -
sé gei azo no sak. Mind ezek kö vet kez té ben az Al kot mány -
bí ró ság nak az or szág gyû lé si kép vi se lõk man dá tu má nak
sza bad sá gá val kap cso lat ban meg ál la pí tott kö ve tel mé nyei
a je len ügy ben a te le pü lé si kép vi se lõk man dá tu má ra
ugyan így al kal ma zan dó ak. (...) Az Al kot mány bí ró ság rá -
mu tat arra: a sza bad man dá tum és a te le pü lé si kép vi se lõk
egyen lõ sé gé nek el vé bõl sem kö vet ke zik azon ban az, hogy
kép vi se lõk kö zött – nem jo ga i kat, ha nem tény le ges hely -
ze tü ket te kint ve – ne le het né nek kü lönb sé gek. (...) Az Al -
kot mány bí ró ság mind ezek bõl kö vet ke zõ en azt vizs gál ta,
hogy az Ör.-ben sza bá lyo zott kép vi se lõi alap olyan, a kép -
vi se lõi fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges jo got je lent-e, amely
– be ve ze té se ese tén – min den kép vi se lõt meg kell hogy il -
les sen, vagy nem. Ha ugyan is a kép vi se lõi alap fe let ti ren -
del ke zés nem te kint he tõ ilyen jog nak, ak kor az a sza bá lyo -
zás, amely azt csak a kép vi se lõk meg ha tá ro zott cso port ja
ré szé re biz to sít ja, nem sér ti az Ötv. 19.  § (1) be kez dé sé nek
a kép vi se lõi jog egyen lõ ség re vo nat ko zó ren del ke zé sét.”
(ABH 2002, 385, 387–388.)

Az Al kot mány bí ró ság – csak úgy, mint az ABh.-ban –
azt vizs gál ta, hogy a kép vi se lõi és a pe rem ke rü le ti alap kik
ál tal és mi lyen cé lok ra hasz nál ha tó fel. A Szab. alap ján az
alap cél ja, hogy „se gít sé get nyújt son a köz ér de kû, la kos sá -
gi igé nyek hez iga zo dó ki sebb fel ada tok meg va ló sí tá sá -
hoz”. A kép vi se lõi alap fel hasz ná lá sá ról a Szab. alap ján a
kép vi se lõ sa ját maga dönt, a négy pe rem ke rü le ti alap fel -
hasz ná lá sá ról pe dig két eset ben az adott te rü let kép vi se lõ -
je, két eset ben rész ön kor mány zat. Az Ötv. 28.  § (1) be kez -
dé se alap ján te le pü lés ré szi ön kor mány za tot (,,rész ön kor -
mány za tot”) a kép vi se lõ-tes tü let a szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá ban hoz hat lét re. Bé kés csa ba Me gyei Jogú Vá -
ros Köz gyû lé sé nek a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá -
ról  szóló 14/2003. (IV. 24.) ön kor mány za ti ren de le te
(a továb biak ban: SZMSZ) 2006. no vem ber 16-ig, az
SZMSZ-t mó do sí tó 39/2006. (XI. 16.) köz gyû lé si ren de let
el fo ga dá sá ig nem ren del ke zett te le pü lés ré szi ön kor mány -
zat lét re ho za ta lá ról. Ez utób bi ren de let egé szí tet te ki az
SZMSZ-t a „Jó zsef At ti la la kó te le pi te le pü lés ré szi ön kor -
mány zat” el ne ve zé sû rész ön kor mány zat ra vo nat ko zó ren -
del ke zé sek kel, és – töb bek kö zött – ren del ke zett a te le pü -
lés ré szi ön kor mány za ti ke ret rõl (amely azon ban ter mé sze -
te sen nem azo nos a je len ügy ben vizs gált kép vi se lõi és pe -
rem ke rü le ti alap pal). A rész ön kor mány zat te rü le te a 3. és
4. vá lasz tó ke rü let te rü le tét fog lal ja ma gá ban.

Te kin tet tel arra, hogy a köz gyû lés szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály za ta nem tar tal maz za a Szab. 5./ pont já ban
meg ne ve zett rész ön kor mány za to kat, így bár for ma i lag a
Szab. ha tá lyos, az alap fel hasz ná lá sá ról tény le ge sen min -
den eset ben, így a pe rem ke rü le ti ala pok ese té ben is a kép -
vi se lõk dön te nek.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a kép vi se lõi 
alap fe let ti ren del ke zés joga – az alap cél ját, fel hasz ná lá si
te rü le te it figye lembe véve – a je len ügy ben a te le pü lé si
kép vi se lõ kép vi se le ti fel ada tá nak el lá tá sá hoz szük sé ges
jog. En nek kö vet kez té ben a te le pü lé si kép vi se lõk kö zött –
meg vá lasz tá suk mód já ra te kin tet tel – nem te he tõ olyan kü -
lönb ség, hogy az egyé ni vá lasz tó ke rü let ben meg vá lasz tott
kép vi se lõ ket meg il le ti e jog, míg a lis tán meg vá lasz tott
kép vi se lõ ket nem. Ez a kü lönb ség té tel ugyan is el len té tes
mind az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé vel, mind az
Ötv. 19.  § (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá val. Mi vel
az ön kor mány za ti ren de let ma ga sabb szin tû jog sza bállyal
nem le het el len té tes, ezért az Ötv. sé rel me egy ben meg ala -
poz za az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé nek a sérel -
mét is.

Az Al kot mány bí ró ság mind ezek alap ján meg ál la pí tot ta, 
hogy az ön kor mány zat éves költ ség ve té sét meg ha tá ro zó
Ör.-nek a kép vi se lõi és pe rem ke rü le ti ala pok ról konk ré tan
ren del ke zõ 4.  § (3) be kez dé sé nek „A 3/c. szá mú mel lék let
vá lasz tó ke rü le ten ként rész le te zi a kép vi se lõi és pe rem ke -
rü le ti ala pok fel bon tá sát.” mon da ta, va la mint eb bõl kö vet -
ke zõ en a 3/c. mel lék le te el len té tes mind az Al kot mány
44/A.  § (2) be kez dé sé ben, mind a 70/A.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek kel, ezért azo kat meg sem mi sí -
tet te.

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

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
elõ adó 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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 440/H/2003.

Az Alkotmánybíróság
72/2006. (XII. 15.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bá lyi ren del ke zé sek alkot -
mány elle nességének utó la gos meg ál la pí tá sá ra, va la mint
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál -
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la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vá nyok tár gyá ban – dr. Kiss
 László és dr. Ko vács Pé ter al kot mány bí rók pár hu za mos
in do ko lá sá val – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a köz al -
kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 9.  §-a, a 10.  §-a, a
12.  §-a, a 12/A.  §-a, a 12/B.  §-a, a 13.  §-a és a 14.  §-a alkot -
mány elle nes, ezért azo kat 2007. jú ni us 30. nap já val meg -
sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 59.  § (5) be kez dé se
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény 117/A.  § (2) be kez dés b), e)
és f) pont ja, a 117/B.  § (3) be kez dé se, a 119.  § (6) be kez dé -
se, a 127.  § (5) be kez dé se, a 128.  § (2) be kez dé se, a 129.  §
(7) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sít ja.

4. Az Al kot mány bí ró ság a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 59.  § (2) be kez dés
b) pont ja, az 59.  § (4) be kez dés b), c) és f) pont jai, a 76.  §
(3) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sít ja.

5. Az Al kot mány bí ró ság a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény egész ség ügyi ága zat -
ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 233/2000. (XII. 23.)
Korm. ren de let 11.  §-a alkot mány elle nességének meg ál la -
pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el -
uta sít ja.

6. Az Al kot mány bí ró ság az egész ség ügyi el lá tás fo lya -
ma tos mû köd te té sé nek egyes szer ve zé si kér dé se i rõl  szóló
47/2004. (V. 11.) ESZCSM ren de let 13.  § (1) be kez dés
b) pont ja és 13.  § (3) be kez dé se alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt
el uta sít ja.

7. Az Al kot mány bí ró ság a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, il let ve a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let vo nat ko zá sá ban a mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la -
pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

8. Az Al kot mány bí ró ság a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény 117/A.  § (2) be kez dé sé nek
b) és f) pont ja, a 119.  § (6) be kez dé se, a 127.  § (5) be kez dé -
se, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 59.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja, az 59.  § 
(4) be kez dé sé nek b) és f) pont ja, va la mint a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény egész -
ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 12.  § (5) és (6) be kez -
dé sei és a 12/A.  § (1) és (2) be kez dé sei nem zet kö zi szer zõ -
dés be üt kö zé sé nek vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít ványt vissza -
uta sít ja.

9. Az Al kot mány bí ró ság az egész ség ügy tár sa da lom -
biz to sí tá si fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló
103/1995. (VIII. 25.) Korm. ren de let alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát kez de mé nye zõ in dít vány tár -
gyá ban az el já rást meg szün te ti.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz több olyan in dít vány ér ke -
zett, amely az egész ség ügyi dol go zók al kal ma zá sá nak és
dí ja zá sá nak egyes kér dé se it érin tet te.

Az elsõ in dít vá nyo zó kér te a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról  szóló 1993. évi XXXIII. tör vény szo ci á lis, egész ség -
ügyi, csa lád-, gyer mek- és if jú ság vé del mi ága zat ban tör té -
nõ vég re haj tá sá ról  szóló 113/1992. (VII. 14.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: R1.) 13., 14., 15. és 17.  §-ai alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét.
In do ko lá sul elõ ad ta, hogy a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról 
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.)
59.  § (2) be kez dés b) pont ja az ügye le tet a ké szen lét mel -
lett olyan sa já tos mun ka vég zé si eset ként em lí ti, me lyet az
ille té kes mi nisz ter ren de le ti úton kü lön sza bá lyoz hat. Te -
kint ve, hogy az egész ség ügy vo nat ko zá sá ban az ügye let
sza bá lyo zá sa ön kor mány za ti in téz mé nye ket is érint, az
ügye let sza bá lyo zá sát e te rü le ten a Kor mány sza bá lyoz ta
az R1. 11–17.  §-ai ban. Az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé -
se ga ran tál ja min den ki szá má ra a pi he nés hez és a sza bad -
idõ höz való jo got. A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) és a Kjt.
sza bá lyai en nek alap ján konk ré tan is meg ha tá roz zák a
mun ka vi szony ban, il let ve köz al kal ma zot ti jog vi szony ban
fog lal koz ta tot tak szá má ra irány adó ga ran tált pi he nõ idõ -
ket. E sza bá lyok ér vé nye sü lé sét az R1.-nek az ügye let
mér té ké re vo nat ko zó tá ma dott sza bá lyai nem biz to sít ják.
Ez nem csak a dol go zó szá má ra je lent sú lyos hát rányt, ha -
nem az egész ség ügyi szol gál ta tá so kat igény be vevõ be te -
gek szá má ra is rend kí vü li ve szé lye ket ered mé nyez het. Az
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ügye let re vo nat ko zó sza bá lyok hi á nyos tar tal ma a gya kor -
lat ban le he tõ sé get ad arra, hogy ügye let cí mén az arra be -
osz tott dol go zók gya kor la ti lag ügye le tük ide je alatt nagy -
részt vagy egé szé ben a fõ fog lal ko zá suk sze rin ti mun ka fel -
ada tok el lá tá sá ra kény sze rül je nek. En nek a mun ka vég zés -
nek a dí ja zá sa – az R1. 15.  § (5) be kez dé sé nek hi á nyos sza -
bá lyai  miatt – meg sem kö ze lí ti a túl mun ka dí ja zá sát.
Ugyan ak kor az ügye let R1. sze rin ti sza bá lyo zá sa le he tõ vé
te szi, hogy a mun kál ta tók kor lát la nul meg szeg jék az el ren -
del he tõ túl mun ka mennyi sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo kat.
Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint ezért az R1. tá ma dott
ren del ke zé sei az Mt. 128.  § (2) be kez dé sé vel el len té te sek
és sér tik az Al kot mány 70/B.  § (2) és (3) be kez dé sé ben,
va la mint a 70/D.  §-ában fog lal ta kat. Az in dít vá nyo zó ki -
egé szí tõ in dít vá nyá ban ki fej tet te még, hogy az R1. 15.  §
(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ügye le ti díj mér té ke el -
len té tes az Mt. 149.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak kal, mert
az R1. dí ja zá si sza bá lyai sze rint az egész ség ügyi dol go zók 
rend sze re sen ala cso nyabb ügye le ti dí ja zás ban ré sze sül -
nek, mint az Mt. 149.  § (2) be kez dé se sze rin ti mér té kek.

A má so dik in dít vá nyo zó mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás le -
foly ta tá sát kér te az Al kot mány bí ró ság tól. Ál lás pont ja sze -
rint alkot mány elle nes az a jog al ko tói ma ga tar tás, amely a
jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek meg va ló sí tá sa he lyett mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet tart fenn 
fo lya ma to san, mi vel az Mt. és a Kjt. sza bá lyo zá si rend sze -
ré bõl az egész ség ügyi dol go zók mun ka vi szo nyá nak sza -
bá lyo zá sá nál ki hagy ta az ügye let mun ka jo gi ka te gó ri á ját.
To váb bá a jog al ko tó 1997. feb ru ár 1-jé ig nem ha tá roz ta
meg az ügye le ti díj szá mí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, il -
let ve azt köve tõen az R1. a va lós, tény le ges és szük sé ges
hely zet hez ké pest lé nye ge sen le csök ken tett mér té kû fi -
nan szí ro zást ad csak. Nem ad to váb bá az egész ség ügy tár -
sa da lom biz to sí tá si fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl
 szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 238/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let egyéb fon tos ka -
te gó ri ák ra (13. havi il let mény, sza bad ság utá ni át lag bér
stb.) sem fi nan szí ro zást. Az in dít vá nyo zó sze rint az egész -
ség ügyi in téz mé nyek za var ta lan mû kö dé sé nek biz to sí tá sa
kö ré ben a fo lya ma tos be teg el lá tás kö ve tel mé nyé nek hang -
sú lyo zott fenn tar tá sa mel lett tart ha tat lan az a jog al ko tói el -
já rás, amely sze rint a jog sza bály ban nem sza bá lyo zott,
ugyan ak kor alap ve tõ mun ka jo gi ka te gó ri ák ra az al kal ma -
zan dó sza bályt bí ró sá gi íté le tek alap ján kell, hogy ki ala kít -
sák. Ezért az in dít vá nyo zó sze rint ez a jog al ko tói ma ga tar -
tás jog bi zony ta lan sá got ered mé nyez, és sér ti az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog ál la mi ság
el vét.

A har ma dik in dít vá nyo zó kér te az R1. 13.  § (3)–(5) be -
kez dé sei, a 14.  §-a, a 15.  § (6) be kez dé se, a 16.  §
(1)–(3) be kez dé sei, a 17.  §-a alkot mány elle nességének
utó la gos vizs gá la tát és meg sem mi sí té sét, mi vel azok – né -
ze te sze rint – el len tét ben áll nak az Mt. 123.  § (1)–(3) be -
kez dé se i nek, a 127.  § (1) és (2) be kez dé se i nek, a 129.  §

(1) be kez dé sé nek, a 148.  § (1) be kez dé sé nek, va la mint a
149.  § (2) be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel.

A ne gye dik in dít vá nyo zó csat la ko zott a har ma dik in dít -
vá nyo zó ál tal ál lí tot tak hoz és kér te az Al kot mány bí ró ság -
tól az R1. Mt.-vel el len té tes ren del ke zé se i nek meg sem mi -
sí té sét.

Az ötö dik in dít vá nyo zó mó do sí tott in dít vá nyá ban az
R1. 11–17.  §-ai alkot mány elle nességének utó la gos vizs -
gá la tát és meg sem mi sí té sét kér te az Al kot mány bí ró ság tól.
Az in dít vá nyo zó jog sér tõ nek tart ja a Kjt. 59.  § (2) és
(3) be kez dé sé ben, va la mint a 76.  § (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott alap ve tõ jog kor lá to zá sá nak – az Al kot mány
8.  § (2) be kez dé sé vel és a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. 
tör vény (a továb biak ban: Jat.) 2.  § c) pont já val el len té te -
sen – mi nisz ter hez tör té nõ te le pí té sét az zal, hogy az egész -
ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény ben meg ha tá ro -
zott ügye le ti fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben a mi nisz ter el té -
rõ sza bá lyo kat ál la pít hat meg. Vé le mé nye sze rint az ügye -
let és a ké szen lét kor lá toz za a sza bad idõ höz való jo got. A
R1. tá ma dott ren del ke zé sei az in dít vá nyo zó sze rint az
egész ség ügyi dol go zók ra néz ve diszk ri mi na tí vak a más te -
rü le ten dol go zók hoz (igaz ság ügyi dol go zók, bí rák, köz -
tiszt vi se lõk) ké pest, és ezért sér tik az Al kot mány 70/B.  §
(1) és (4) be kez dé sét, va la mint a 70/A.  §-át. To váb bá kér te
a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg -
szün te té sét is, mi vel tör vényi sza bá lyo zás hi á nyá ban hát -
rány érte és éri fo lya ma to san az egész ség ügy te rü le tén
ügye le tet tel je sí tõ köz al kal ma zot ta kat, il let ve az ügye let -
nek mun ka jo gi meg ha tá ro zá sa nincs, s az ügye le tet tel je sí -
tõk nem a túl mun ká nak meg fe le lõ el len té te le zést (túl mun -
ka dí jat és sza bad idõt) ve he tik igény be, ha nem csu pán
ügye le ti dí jat és bi zo nyos kor lá to zott kör ben sza bad idõt
kap nak. Az in dít vá nyo zó sze rint mu lasz tott az Or szág gyû -
lés, ami kor az egész ség ügy ben dol go zó, ügye le tet tel je sí tõ 
köz al kal ma zot tak vo nat ko zá sá ban az ügye le tet, mint a pi -
he nés hez való alap ve tõ jog kor lá to zá sát, a mun ka vi szony
és a mun ka vé de lem alap ve tõ kér dé se it, az ügye let re vo nat -
ko zó el len té te le zést az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak kal el len tét ben nem tör vényi szin ten sza bá lyoz ta.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán ész lel te, hogy az
in dít vá nyok be nyúj tá sát köve tõen az in dít vá nyo zók ál tal
tá ma dott R1. ren del ke zé se it 2001. ja nu ár 1-jé vel ha tá lyon
kí vül he lyez te a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. 
évi XXXIII. tör vény egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég -
re haj tá sá ról  szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R2.). Az R1. in dít vá nyok kal tá ma dott
11–17.  §-ai nak ren del ke zé se it az R2. 9–14.  §-ai tar tal maz -
zák. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint a tá -
ma dott nor ma he lyé be lépõ ha son ló tar tal mú sza bá lyo zás
az in dít vány ban meg je lölt szem pon tok alap ján vizs gá lan -
dó. [137/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 456, 457.;
138/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 579, 581.;
822/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 861, 862.] Mi vel a
je len ügy ben vizs gált jog sza bá lyok mó do sí tá sa nem vál -
toz ta tott a sé rel me zett ren del ke zé sek al kot má nyos sá gá val
össze füg gés ben fel ve tett kér dé se ken, az Al kot mány bí ró -
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ság az ér de mi vizs gá la tot az el bí rá lás kor ha tá lyos ren del -
ke zé sek te kin te té ben foly tat ta le.

A ha to dik in dít vá nyo zó kér te az R2. 9–13.  §-ai nak meg -
sem mi sí té sét, mi vel azok – ál lás pont ja sze rint – al kot -
mány sér tõk és sér tik az Mt. ren del ke zé se it is. Az R2. tá ma -
dott ren del ke zé sei le he tõ sé get nyúj ta nak az in dít vá nyo zó
sze rint arra, hogy az egész ség ügyi dol go zók mun ka ide je a
ren des mun ka ide jü kön fe lül az ügye le ti szol gá lat ban el töl -
tött idõ vel meg ha lad ja az Mt. 117/B.  § (1) és (3) be kez dé -
se, va la mint a 123.  § (1)–(2) be kez dé sei ál tal elõ írt idõ ke -
re te ket és ez zel sér ti az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sét.
Az in dít vá nyo zó sze rint az R2. 12.  § (6) be kez dé se az zal,
hogy az ügye le ti szol gá lat ide jét át szá mít ja tény le ges mun -
ka vég zés re, sér ti az Al kot mány 70/B.  § (2) és (3) be kez dé -
se it.

A he te dik in dít vá nyo zó a Kjt. 59.  § (4) be kez dé sé nek
b) pont ja és az 59.  § (5) be kez dé se, va la mint az R2. 9.  §
(1) be kez dé se, a 10.  § (3)–(5) és (7) be kez dé sei, a
12/A.  §-a és a 14.  §-a alkot mány elle nességének utó la gos
meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te az Al kot mány bí -
ró ság tól. Ál lás pont ja sze rint a Kjt. 59.  § (4) be kez dés
b) pont ja alap ján nem ér vé nye sül az egész ség ügy ben az
Mt. 119.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt mun ka jo gi ga ran cia,
il let ve a Kjt. 59.  § (5) be kez dé se alap ján csak az egész ség -
ügy ben ügye le tet el lá tó mun ka vál la lók ra néz ve ál la pít ja
meg a jog al ko tó azt a sza bályt, hogy szá muk ra 300 óra
rend kí vü li mun ka ren del he tõ el, amennyi ben pe dig azt a
kol lek tív szer zõ dés le he tõ vé te szi, ez évi 400 órá ra nö ve -
ked het, az egyes ügye let tí pu sok nál tény le ges mun ká val
töl tött idõ mennyi sé gek pe dig az R2. 12/A.  §-ában van nak
meg ha tá roz va. Az R2. 10.  §-ának tá ma dott ren del ke zé sei
az in dít vá nyo zó sze rint tör vény- és al kot mány sér tõ mó don 
sza bá lyoz zák az ügye le ti szol gá lat tal kap cso la tos pi he nõ -
idõ ket, em ber te len mér té kû ter het rak nak az ügye le tet el lá -
tók ra, mi vel a hét köz na pi ügye let a napi nyolc óra mun ka -
idõ után a más na pi mun ka idõ kez de té ig tart az R2. 10.  §
(7) be kez dé se alap ján. Az R2. 9.  § (1) be kez dé se alkot -
mány elle nességét az in dít vá nyo zó ab ban lát ja, hogy a havi 
hat ügye let tel je sí té se ese tén nem tart ha tó a heti 48 órá ban
ma xi mált mun ka idõ már azok ese té ben sem, akik csak hét -
köz na pi ügye le tet tar ta nak, és ez üt kö zik az Mt. ren del ke -
zé se i vel. Az in dít vá nyo zó a fen ti ek alap ján az alkot mány -
elle nességet az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé se, 70/B.  § (3)
és (4) be kez dé se ren del ke zé se i nek sé rel mé ben lát ja.

A nyol ca dik in dít vá nyo zó mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló 
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát kér te az Al kot mány -
bí ró ság tól, mi vel – sze rin te – az Or szág gyû lés, il let ve a
Kor mány a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból szár ma zó jog al -
ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta, mert nem al kot ta meg a mun -
ka idõ és a pi he nõ idõ egész ség ügyi ága zat ra vo nat ko zó, az
Eu ró pai Unió jog for rá sa i val és az Al kot mánnyal össz -
hang ban lévõ jog sza bá lya it és ez zel – ál lás pont ja sze rint
az Al kot mány 2/A.  § (1) be kez dé sét és a 7.  § (1) be kez dé -
sét sért ve – alkot mány elle nességet idé zett elõ. A ha tá lyos
ma gyar jogi sza bá lyo zás – fel fo gá sa sze rint – el len té tes az
Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/88/EK irány el vé vel

(a továb biak ban: Irány elv) is. Az in dít vá nyo zó sze rint – az
Irány elv ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – az Mt. 117/A.  §
(2) be kez dé sé nek b) és f) pont ja, a 119.  § (6) be kez dé se, a
127.  § (5) be kez dé se, a Kjt. 59.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja, az 59.  § (4) be kez dé sé nek b) és f) pont ja, va la -
mint az R2. 12.  § (5)–(6) be kez dé sei és a 12/A.  §
(1)–(2) be kez dé se az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be, 7.  §
(1) be kez dé sé be és az 54.  § (1) be kez dé sé be, il let ve az R2.
10.  § (3)–(7) be kez dé se a Jat. 15.  § (1) be kez dé sé be és az
Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé be üt kö zik. To váb bá: az in -
dít vá nyo zó sze rint a Kjt. 59.  § (4) be kez dé sé nek b) és
f) pont ja, va la mint a 76.  § (3) be kez dé se a Jat. 15.  § (1) be -
kez dé sé be üt kö zik, mert nem ha tá roz za meg a mi nisz ter -
nek adott fel ha tal ma zás ke re te it, a fel ha tal ma zás ál ta lá nos -
sá ga  miatt gya kor la ti lag nem a tör vényi ren del ke zés vég -
re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ra, ha nem a tör vényt he lyet te sí -
tõ sza bá lyo zás ra ad fel ha tal ma zást. Az in dít vá nyo zó ál lás -
pont ja sze rint az Mt. 117/A.  § (2) be kez dé se, a 117/B.  §
(3) be kez dé se, a Kjt. 59.  § (4) be kez dé sé nek b) és f) pont ja, 
a 76.  § (3) be kez dé se, to váb bá az R2. 12.  § (5)–(6) be kez -
dé se és a 12/A.  § (1)–(2) be kez dé se in do ko lat lan meg kü -
lön böz te tést tesz az egész ség ügyi ága zat és más ága za tok
kö zött, to váb bá az egész ség ügyi ága za ton be lül is egyes
mun ka kö rök hát rá nyá ra, ami sér ti az Al kot mány 70/B.  §
(2) és (4) be kez dé sét, a 70/D.  § (1) be kez dé sét és a 70/E.  §
(1) be kez dé sét. Ezért az in dít vá nyo zó kér te a tá ma dott jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek alkot mány elle nességének meg ál -
la pí tá sát és meg sem mi sí té sét.

A ki len ce dik in dít vá nyo zó kér te az Al kot mány bí ró ság -
tól a Kjt. 59.  § (4) be kez dé sé nek b), c) és f) pont ja, az 59.  §
(5) be kez dé se, va la mint az R2. 9.  § (1) be kez dé se, a
10.  §-a, a 12.  § (6) be kez dé se, a 12/A.  § (1)–(2) be kez dé sei
és a 14.  §-a alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és
meg sem mi sí té sét az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be, a
35.  § (2) be kez dé sé be és a 70/B.  § (2)–(4) be kez dé sé be üt -
kö zés  miatt.

A ti ze dik in dít vá nyo zó az Mt. 128.  § (2) be kez dé se és
129.  § (7) be kez dé se, az R2. 9.  § (1) be kez dé se, a 10.  § (3)
és (7) be kez dé sei és a 12/A.  §-a, to váb bá az egész ség ügyi
el lá tás fo lya ma tos mû köd te té sé nek egyes szer ve zé si kér -
dé se i rõl  szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM ren de let
(a továb biak ban: R3.) 13.  § (1) be kez dés b) pont ja és 13.  §
(3) be kez dé se alkot mány elle nességének utó la gos meg ál la -
pí tá sát és meg sem mi sí té sét, il let ve az R3. vo nat ko zá sá ban
a 2004. má jus 1-jé re tör té nõ vissza me nõ le ges ha tá lyú
meg sem mi sí té sét kér te. Ál lás pont ja sze rint az Mt. 129.  §
(7) be kez dé se a mun ka vi szo nyok vo nat ko zá sá ban az alap -
jo gok vé del mét el lá tan dó fel ada tá nak nem tesz ele get, és
ezért sér ti az Al kot mány 70/B.  § (2)–(4) be kez dé se it, il let -
ve az Mt. 128.  § (2) be kez dé se és 129.  § (7) be kez dé se
diszk ri mi na tív és sér ti az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé -
sét. Az in dít vá nyo zó ál lí tá sa sze rint az R2. 9.  § (1) be kez -
dé se az ügye let el lá tá sá ra bi zony ta lan idõ tar ta mot je löl
meg, mert ért he tõ az havi 96 órá nak, de 144 órá nak is, és
ezért a jog sza bály szö ve ge nem vi lá gos, fel is mer he tõ nor -
ma tar tal mú, sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét. Az

12352 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/155. szám



R2. 10.  § (3) és (7) be kez dé se i ben sza bá lyo zott ügye le ti
szol gá la ti idõ az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint az Al kot -
mány 70/B.  § (4) be kez dé sét sér ti. Az in dít vá nyo zó sze rint
az R2. 12/A.  §-a ér tel mé ben el vá lik az ügye le ti szol gá lat
hossza és a tény le ges mun ka vég zés idõ tar ta ma, s ez jo gi -
lag ér tel mez he tet len és „a jog biz ton sá got csor bí tó nor ma”
sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét, to váb bá el len té tes
az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes kér dé se i -
rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény (a továb biak ban:
Eüttv.) 13.  § (1) be kez dé sé vel és ezért sér ti az Al kot mány
35.  § (2) be kez dé sét is. Az in dít vá nyo zó to váb bá azért is
kér te az R3. 13.  § (1) be kez dés b) pont ja és (3) be kez dé se
meg sem mi sí té sét, mert a tá ma dott ren del ke zé sek alap ján a 
mun kál ta tó az ügye le tes or vos ügye le ti mun ká ját kor lát la -
nul nö vel he ti a ha son ló pro fi lú osz tá lyok ügye le ti fel ada -
ta i nak össze vo ná sá val és egyet len or vos ra bí zá sá val. Ál -
lás pont ja sze rint a „ha son ló pro fi lú” jog sza bá lyi ka te gó ria
tel je sen bi zony ta lan, a mun kál ta tó ér tel me zé sé tõl függ, és
a nor ma szö veg nem egy ér tel mû vol ta az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog ál lam ból ere dõ jog -
biz ton ság el vét sér ti. Vé gül – mond ja – az R3. tá ma dott
ren del ke zé sei sér tik az Al kot mány 70/B.  §
(2)–(4) bekezdé seit is. To váb bá kér te az Mt., az R2. és az
R3. tá ma dott ren del ke zé se i nek 2004. má jus 1-jé re vissza -
me nõ le ges ha tá lyú meg sem mi sí té sét.

Az Al kot mány bí ró ság a tíz in dít ványt – tar tal mi azo nos -
sá guk ra te kin tet tel – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy -
rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy -
sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat
(a továb biak ban: Ügy rend, ABH 2003, 2065.) 28.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján egye sí tet te, és egy el já rás ban bí -
rálta el.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az el já rá sa so rán a kö vet ke zõ
jog sza bá lyi ren del ke zé se ket vet te figye lembe:

1. Az Al kot mány in dít vá nyok kal érin tett rendelke -
zései:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -
tikus jog ál lam.”

„2/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság az Eu ró pai Uni ó ban
tag ál lam ként való rész vé te le ér de ké ben nem zet kö zi szer -
zõ dés alap ján – az Eu ró pai Uni ót, il le tõ leg az Eu ró pai Kö -
zös sé ge ket (a továb biak ban: Eu ró pai Unió) ala pí tó szer zõ -
dé sek bõl fa ka dó jo gok gya kor lá sá hoz és kö te le zett sé gek
tel je sí té sé hez szük sé ges mér té kig – egyes, Al kot mány ból
ere dõ ha tás kö re it a töb bi tag ál lam mal kö zö sen gya ko rol -
hat ja; e ha tás kör gya kor lás meg va ló sul hat ön ál ló an, az
 Európai Unió in téz mé nyei út ján is.”

„7.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság jog rend sze re el fo gad ja
a nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is mert sza bá lya it, biz to sít ja 
to váb bá a vál lalt nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek és a bel -
sõ jog össz hang ját.”

„8.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra
és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„35.  § (1) A Kor mány
(...)
b) biz to sít ja a tör vények vég re haj tá sát;”
„35.  § (2) A Kor mány a maga fel adat kör ében ren de le te -

ket bo csát ki, és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a mi nisz ter el -
nök írja alá. A Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel 
nem le het el len té tes. A Kor mány ren de le te it a hi va ta los
lap ban ki kell hir det ni.”

„54.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek
ve le szü le tett joga van az élet hez és az em be ri mél tó ság -
hoz, ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen meg fosz ta -
ni.”

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

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

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság a jog egyen lõ ség meg va ló su -
lá sát az esély egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sét cél zó in téz -
ke dé sek kel is se gí ti.

70/B.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek
joga van a mun ká hoz, a mun ka és a fog lal ko zás sza bad
meg vá lasz tá sá hoz.

(2) Az egyen lõ mun ká ért min den ki nek, bár mi lyen meg -
kü lön böz te tés nél kül, egyen lõ bér hez van joga.

(3) Min den dol go zó nak joga van olyan jö ve de lem hez,
amely meg fe lel vég zett mun ká ja mennyi sé gé nek és mi nõ -
sé gé nek.

(4) Min den ki nek joga van a pi he nés hez, a sza bad idõ höz 
és a rend sze res fi ze tett sza bad ság hoz.”

„70/D.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõk nek
jo guk van a le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész -
ség hez.”

„70/E.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam pol gá ra i nak
jo guk van a szo ci á lis biz ton ság hoz; öreg ség, be teg ség,
rok kant ság, öz vegy ség, ár va ság és ön hi bá ju kon kí vül be -
kö vet ke zett mun ka nél kü li ség ese tén a meg él he té sük höz
szük sé ges el lá tás ra jo go sul tak.”

2. A Kjt. in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei:
„59.  § (1) A köz al kal ma zot ti jog vi szony te kin te té ben a

Mun ka Tör vény köny vé nek a mun ka idõ rõl és a pi he nõ idõ -
rõl  szóló ren del ke zé sei kö zül (Har ma dik rész, VI. fe je zet)
a 117/A.  § (1) be kez dé se, a 117/B.  § (2) be kez dé se, a
(3) be kez dé sé nek b) pont ja és a (4) be kez dé se, a 127.  §
(4) be kez dé se, a 131.  §-a, va la mint a 132.  § (4)–(6) be kez -
dé se nem al kal maz ha tó.
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(2) A Mun ka Tör vény köny vé nek
a) a 123.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ról a mi nisz ter el -

té rõ en ren del kez het,
b) a 127.  §-ában és 129.  §-ában fog lal ta kon túl a mi -

nisz ter sza bá lyoz hat ja a rend kí vü li mun ka vég zés, az ügye -
let és a ké szen lét el ren de lé sé nek fel té te le it, va la mint a ké -
szen lét és a ké szen lét alatt el ren delt mun ka vég zés, il let ve
az ügye let és az ügye let alatt el ren delt mun ka vég zés dí ja -
zá sát egy aránt ma gá ban fog la ló áta lány dí ja zás mér té két.”

„59.  § (4) Az egész ség ügyi te vé keny ség re vo nat ko zó
kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott ügye le ti, ké szen lé ti fel -
ada tok el lá tá sá ban részt vevõ köz al kal ma zott ese té ben a
Mun ka Tör vény köny ve

(...)
b) 119.  §-ának (6) be kez dé sé tõl a mi nisz ter vagy kol -

lek tív szer zõ dés el tér het, és – az ügye let so rán vég zett
mun ka szo ká sos idõ tar ta má nak ala pul vé te lé vel – meg ha -
tá roz hat ja az egy ügye let re esõ, a Mun ka Tör vény köny ve
119.  § (3)–(6) be kez dé se szem pont já ból figye lembe ve he -
tõ át lag-idõ tar ta mot,

c) 123.  §-ának (2) be kez dé sé tõl el té rõ en, kol lek tív
szer zõ dés vagy a fe lek meg ál la po dá sa leg alább nyolc óra
napi pi he nõ idõ biz to sí tá sát ír hat ja elõ,

(...)
f) a 127.  § (5) be kez dé sé tõl a mi nisz ter vagy kol lek tív

szer zõ dés el tér het, és – az ügye let so rán vég zett mun ka
szo ká sos idõ tar ta má nak ala pul vé te lé vel – meg ha tá roz hat -
ja az egy ügye let re esõ, a rend kí vü li mun ka vég zés éves
mér té ke szem pont já ból figye lembe ve he tõ át lag-idõ tar ta -
mot.”

„59.  § (5) E tör vény 55/A.  §-ának ren del ke zé sé tõl el té -
rõ en, az egész ség ügyi te vé keny ség re vo nat ko zó kü lön tör -
vény ben meg ha tá ro zott ügye le ti, ké szen lé ti fel ada tok el lá -
tá sá ban részt vevõ köz al kal ma zott ese té ben az el ren del he -
tõ rend kí vü li mun ka vég zés fel sõ ha tá ra nap tá ri éven ként
leg fel jebb há rom száz, kol lek tív szer zõ dés ren del ke zé se
alap ján leg fel jebb négy száz óra.”

„76.  § (3) A mi nisz ter az egész ség ügyi te vé keny ség re
vo nat ko zó kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott ügye le ti, ké -
szen lé ti fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben a Mun ka Tör vény -
köny ve 146–149.  §-ában meg ha tá ro zot tak tól el té rõ sza bá -
lyo kat ál la pít hat meg.”

3. Az Mt. in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei:
„5.  § (1) A mun ka vi szonnyal kap cso lat ban az egyen lõ

bá nás mód kö ve tel mé nyét meg kell tar ta ni.
(2) Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye meg sér té sé nek 

kö vet kez mé nye it meg fele lõen or vo sol ni kell, amely nem
jár hat más mun ka vál la ló jo ga i nak meg sér té sé vel, il let ve
csor bí tá sá val.”

„13.  § (1) A mun ka vi szonnyal össze füg gõ kér dé se ket
tör vény, il le tõ leg tör vényi fel ha tal ma zás alap ján egyéb
jog sza bály sza bá lyoz za.

(2) Kol lek tív szer zõ dés a mun ka vi szony ra vo nat ko zó
bár me lyik kér dés rõl ren del kez het, de – a (3) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – jog sza bállyal el len té tes nem le het.

(3) Kol lek tív szer zõ dés, il let ve a fe lek meg ál la po dá sa
e tör vény har ma dik ré szé ben meg ha tá ro zott sza bá lyok tól
– ha e tör vény más képp nem ren del ke zik – el tér het. En nek
fel té te le, hogy a mun ka vál la ló ra ked ve zõbb fel té telt ál la -
pít son meg.

(4) A kol lek tív szer zõ dés, il let ve a fe lek meg ál la po dá sa
sem mis, ha az a (2)–(3) be kez dés be üt kö zik.

(5) Ha e tör vény mun ka vi szony ra vo nat ko zó sza bályt
em lít, ezen az (1)–(2) be kez dés ben fog lal ta kat kell ér te ni.”

„117.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban
a) mun ka idõ: a mun ka vég zés re elõ írt idõ kez de té tõl

an nak be fe je zé sé ig tar tó idõ tar tam, ami be be kell szá mí ta -
ni a mun ka vég zés hez kap cso ló dó elõ ké szí tõ és be fe je zõ
te vé keny ség idõ tar ta mát. El té rõ ren del ke zés vagy meg ál -
la po dás hi á nyá ban a mun ka idõ be a mun ka kö zi szü net idõ -
tar ta ma (122.  §) – a ké szen lé ti jel le gû mun ka kör ki vé te lé -
vel – nem szá mít be;

b) napi mun ka idõ: az egy nap tá ri nap ra esõ, vagy hu -
szon négy órás meg sza kí tás nél kü li idõ szak ba tar to zó mun -
ka idõ;

c) heti mun ka idõ: az egy nap tá ri hét re esõ, vagy száz -
hat van nyolc órás meg sza kí tás nél kü li idõ szak ba tar to zó
mun ka idõ;

(...)
i) pi he nõ nap: a nap tá ri nap nul la órá tól hu szon négy

órá ig tar tó idõ szak, vagy há rom- és négy mû sza kos mun ka -
rend ben, to váb bá a meg sza kí tás nél kül mû kö dõ mun kál ta -
tó, il let ve az ilyen mun ka kör ben fog lal koz ta tott mun ka -
vál la ló ese té ben – mun ka vi szony ra vo nat ko zó sza bály
vagy a fe lek el té rõ meg ál la po dá sa hi á nyá ban – a kö vet ke -
zõ mû szak meg kez dé sét meg elõ zõ hu szon négy óra;”

„117/A.  § (2) Az egész ség ügyi te vé keny ség re vo nat ko -
zó kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott ügye le ti, ké szen lé ti
fel ada tok el lá tá sá ban részt ve võ mun ka vál la ló ese té ben
kol lek tív szer zõ dés

(...)
b) a 119.  § (6) be kez dé sé tõl el tér het, és – az ügye let so -

rán vég zett mun ka szo ká sos idõ tar ta má nak ala pul vé te lé -
vel – meg ha tá roz hat ja az egy ügye let re esõ, a 119.  §
(3)–(6) be kez dé se szem pont já ból figye lembe ve he tõ át -
lag-idõ tar ta mot,

(...)
e) a 126.  § (1) be kez dés d) pont já tól el tér het, és – a ké -

szen lét so rán vég zett mun ka szo ká sos idõ tar ta má nak ala -
pul vé te lé vel – meg ha tá roz hat ja az egy ké szen lét re esõ
mun ka vég zés át lag-idõ tar ta mát,

f) a 127.  § (5) be kez dé sé tõl el tér het, és – az ügye let so -
rán vég zett mun ka szo ká sos idõ tar ta má nak ala pul vé te lé -
vel – meg ha tá roz hat ja az egy ügye let re esõ, a 127.  §
(4)–(5) be kez dé se szem pont já ból figye lembe ve he tõ át -
lag-idõ tar ta mot.”

„117/B.  § (1) A tel jes mun ka idõ mér té ke napi nyolc,
heti negy ven óra.”

„117/B.  § (3) A tel jes mun ka idõ mér té ke – a fe lek meg -
ál la po dá sa alap ján – leg fel jebb napi ti zen két, leg fel jebb
heti hat van órá ra emel he tõ, ha a mun ka vál la ló
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a) ké szen lé ti jel le gû mun ka kört lát el;

b) a mun kál ta tó, il let ve a tu laj do nos kö ze li hoz zá tar to -
zó ja [139.  § (2) be kez dés].”

„119.  § (3) A mun ka vál la ló napi, il let ve heti mun ka ide -
je a ti zen két, il let ve a negy ven nyolc órát, a ké szen lé ti jel le -
gû mun ka kör ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló napi, il let -
ve heti mun ka ide je a hu szon négy, il let ve a het ven két órát
nem ha lad hat ja meg. A napi, il let ve a heti mun ka idõ mér -
té ké be az el ren delt rend kí vü li mun ka vég zés idõ tar ta mát
be kell szá mí ta ni.

(...)

(5) A jog sza bály ban meg ha tá ro zott egész ség ká ro sí tó
koc ká za tok kö zött fog lal koz ta tott mun ka vál la ló napi mun -
ka ide je az éj sza kai mun ka vég zés so rán a nyolc órát nem
ha lad hat ja meg.

(6) A (3)–(5), il let ve a (7) be kez dés al kal ma zá sa so rán
az ügye let tel jes idõ tar ta mát mun ka idõ ként kell figye -
lembe ven ni, ha a mun ka vég zés idõ tar ta ma nem mér he tõ.

(7) A mun ka vál la ló mun ka ide je a (3) be kez dés ben fog -
lalt napi ti zen két órát, il let ve ké szen lé ti jel le gû mun ka kör -
ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló ese té ben a napi 24 órát
leg fel jebb egy órá val ha lad hat ja meg, ha a téli idõ szá mí tás
kez de té nek idõ pont ja a mun ka idõ-be osz tás sze rin ti ren des
mun ka idõ tar ta má ra esik.”

„123.  § (1) A mun ka vál la ló ré szé re a napi mun ká já nak
be fe je zé se és a más na pi mun ka kez dés kö zött leg alább ti -
zen egy óra pi he nõ idõt kell biz to sí ta ni.

(2) Kol lek tív szer zõ dés – a 127.  § (6) be kez dé se c) pont -
já ban meg ha tá ro zott mun ka vál la ló ki vé te lé vel – az (1) be -
kez dés tõl el té rõ en leg alább nyolc óra pi he nõ idõ biz to sí tá -
sát ír hat ja elõ

a) a ké szen lé ti jel le gû mun ka kör ben,

b) a meg sza kí tás nél kü li, il let ve

c) a több mû sza kos mun ka rend ben fog lal koz ta tott, to -
váb bá

d) az idény mun kát vég zõ mun ka vál la ló ese té ben.

(3) Kol lek tív szer zõ dés elõ ír hat ja, hogy a munkavál -
lalót a ké szen lé tet köve tõen nem il le ti meg pi he nõ idõ.

(4) A pi he nõ idõ mér té ke a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott eset ben leg alább hét óra, ha a nyá ri idõ szá mí tás kez de -
té nek idõ pont ja an nak tar ta má ra esik.”

„126.  § (1) Rend kí vü li mun ka vég zés nek mi nõ sül

a) a mun ka idõ-be osz tás tól el té rõ,

b) a mun ka idõ ke re ten fe lü li, il let ve

c) az ügye let alat ti mun ka vég zés, to váb bá

d) ké szen lét alatt el ren delt mun ka vég zés ese tén a mun -
ka hely re ér ke zés tõl a mun ka vég zés be fe je zé sé ig – ha a
mun ka vál la ló nak több he lyen kell mun kát vé gez nie, az
elsõ mun ka vég zé si hely re ér ke zés tõl az utol só mun ka vég -
zé si he lyen tör té nõ mun ka vég zés be fe je zé sé ig – ter je dõ
idõ tar tam.

(2) Nem mi nõ sül rend kí vü li mun ka vég zés nek, ha a
mun ka vál la ló az en ge dé lye zett tá vol lét ide jét a mun kál ta -
tó val tör tént meg ál la po dás alap ján le dol goz za.”

„127.  § (1) A mun kál ta tó rend kí vü li mun ka vég zést csak 
kü lö nö sen in do kolt eset ben ren del het el. Mun ka szü ne ti
na pon rend kí vü li mun ka vég zés ki zá ró lag

a) a ren des mun ka idõ ben e na pon is fog lal koz tat ha tó
mun ka vál la ló szá má ra, vagy

b) bal eset, ele mi csa pás vagy sú lyos kár, to váb bá az
éle tet, egész sé get, tes ti ép sé get fe nye ge tõ köz vet len és sú -
lyos ve szély meg elõ zé se, il le tõ leg el há rí tá sa ér de ké ben
ren del he tõ el.

(2) A rend kí vü li mun ka vég zés el ren de lé se nem ve szé -
lyez tet he ti a mun ka vál la ló tes ti ép sé gét, egész sé gét, il le tõ -
leg nem je lent het sze mé lyi, csa lá di és egyéb kö rül mé nye i -
re te kin tet tel arány ta lan ter het.

(...)
(4) A mun ka vál la ló szá má ra nap tá ri éven ként leg fel jebb 

két száz, kol lek tív szer zõ dés ren del ke zé se alap ján leg fel -
jebb há rom száz óra rend kí vü li mun ka vég zés ren del he tõ el.

(5) A rend kí vü li mun ka vég zés (4) be kez dés sze rin ti
mér té ké be az ügye let tel jes idõ tar ta mát be kell szá mí ta ni,
ha az ügye let alatt a mun ka vég zés idõ tar ta ma nem mér he -
tõ.”

„128.  § (1) Nem esik kor lá to zás alá a rend kí vü li mun ka -
vég zés – a 127.  § (6) be kez dé se ki vé te lé vel –, ha arra bal -
eset, ele mi csa pás vagy sú lyos kár, to váb bá az éle tet,
egész sé get, tes ti ép sé get fe nye ge tõ köz vet len és sú lyos ve -
szély meg elõ zé se, il le tõ leg el há rí tá sa ér de ké ben ke rül sor.

(2) Az (1) be kez dés ben rög zí tett fel té te lek rész le tes sza -
bá lya it a köz ok ta tás ra és az egész ség ügyi te vé keny ség re
vo nat ko zó jog sza bály az ága zat te kin te té ben meg ha tá roz -
hat ja.”

„129.  § (1) A mun ka vál la ló a mun kál ta tó ál tal meg ha tá -
ro zott he lyen és ide ig tör té nõ ren del ke zés re ál lás ra (ügye -
let), il let ve az ál ta la meg je lölt – a mun ka vég zés he lyé re te -
kin tet tel el ér he tõ – he lyen töl ten dõ ké szen lét re kötelez -
hetõ,

a) a tár sa dal mi köz szük ség le tet ki elé gí tõ alap ve tõ szol -
gál ta tás fo lya ma tos biz to sí tá sa,

b) bal eset, ele mi csa pás vagy sú lyos kár, to váb bá az
éle tet, egész sé get, tes ti ép sé get fe nye ge tõ ve szély meg elõ -
zé se, il le tõ leg el há rí tá sa, to váb bá

c) az al kal ma zott tech no ló gia biz ton sá gos, ren del te tés -
sze rû al kal ma zá sá nak fenn tar tá sa
ér de ké ben.

(2) Az ügye let és a ké szen lét idõ tar ta ma alatt a mun ka -
vál la ló kö te les gon dos kod ni a mun ká ra ké pes ál la po tá nak
meg õr zé sé rõl.

(3) Az ügye let el ren de lé sé re a 127.  § (2)–(7) be kez dé sé -
nek, a ké szen lét el ren de lé sé re a 127.  § (2)–(3) és
(6)–(7) be kez dé sé nek ren del ke zé se it meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

(4) A mun ka vál la ló szá má ra egy hó nap ban, il let ve
négy he ti idõ szak ban – kol lek tív szer zõ dés el té rõ ren del ke -
zé se hi á nyá ban – leg fel jebb száz hat van nyolc óra ké szen lét 
ren del he tõ el. Mun ka idõ ke ret al kal ma zá sa ese tén a ké -
szen lét havi, il let ve négy he ti mér té két a mun ka idõ ke ret át -
la gá ban kell figye lembe ven ni.
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(5) Kol lek tív szer zõ dés el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
nem ren del he tõ el ké szen lét a heti pi he nõ nap, il let ve heti
pi he nõ idõ tar ta ma alatt, ha a meg elõ zõ száz hat van nyolc
órás meg sza kí tás nél kü li idõ szak ban a mun ka vál la ló a heti
pi he nõ nap ján, il let ve heti pi he nõ ide je alatt ké szen lé tet tel -
je sí tett.

(6) Az ügye let és a ké szen lét el ren de lé sét meg kez dé se
elõtt leg alább egy hét tel ko ráb ban és egy hó nap ra elõ re kö -
zöl ni kell. Et tõl a mun kál ta tó – kü lö nö sen in do kolt eset -
ben – el tér het. Az el té rés so rán az egész sé ges és biz ton sá -
gos mun ka vég zés kö ve tel mé nye i re fi gye lem mel kell len -
ni. Az ügye let és a ké szen lét el ren de lé sé nek sza bá lya it a
kol lek tív szer zõ dés az e be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en
is meg ál la pít hat ja.

(7) Az ügye let, ké szen lét (1)–(6) be kez dés ben fog lalt
sza bá lya i tól az egész ség ügyi te vé keny sé get foly ta tó mun -
ka vál la lók ese té ben az ága zat ra vo nat ko zó kü lön tör vény
el té rõ en ren del kez het.”

„146.  § (1) Éj sza kai mun ka vég zés ese tén [117.  § (1) be -
kez dés d) pont] a mun ka vál la lót ti zen öt szá za lé kos bér pót -
lék is meg il le ti.

(2) A több mû sza kos mun ka idõ-be osz tás ban [117.  §
(1) be kez dés e) pont], il let ve a meg sza kí tás nél kü li mun ka -
rend ben [118.  § (2) be kez dés] fog lal koz ta tott mun ka vál la -
ló nak – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint – dél -
utá ni, il le tõ leg éj sza kai mû szak pót lék jár.

(3) A dél utá ni mû szak ban tör té nõ mun ka vég zés [117.  §
(1) be kez dés f) pont] ese tén a mû szak pót lék mér té ke ti zen -
öt szá za lék, az éj sza kai mû szak ban tör té nõ mun ka vég zés
[117.  § (1) be kez dés g) pont] ese tén a mû szak pót lék mér té -
ke har minc szá za lék. A meg sza kí tás nél kü li mun ka rend -
ben fog lal koz ta tott mun ka vál la lót a dél utá ni mû szak után
to váb bi öt, az éj sza kai mû szak után to váb bi tíz szá za lék
mû szak pót lék il le ti meg. A mû szak pót lék mér té ké nek
meg ha tá ro zá sa kor a 145.  § ren del ke zé se meg fele lõen
irány adó.

147.  § (1) Rend kí vü li mun ka vég zés ese tén a mun ka vál -
la lót ren des mun ka bé rén fe lül a (2)–(4) be kez dés sze rint
el len ér ték il le ti meg.

(2) A mun ka idõ-be osz tás sze rin ti napi mun ka idõt meg -
ha la dó an, il let ve a mun ka idõ ke re ten fe lül vég zett mun ka
ese tén a pót lék mér té ke öt ven szá za lék. Mun ka vi szony ra
vo nat ko zó sza bály vagy a fe lek meg ál la po dá sa elõ ír hat ja,
hogy el len ér ték ként – pót lék he lyett – sza bad idõ jár, ami
nem le het ke ve sebb a vég zett mun ka idõ tar ta má nál.

(3) A mun ka idõ-be osz tás sze rin ti pi he nõ na pon (pi he nõ -
idõ ben) vég zett mun ka ese tén a pót lék mér té ke száz szá za -
lék. A pót lék mér té ke öt ven szá za lék, ha a mun ka vál la ló
má sik pi he nõ na pot (pi he nõ idõt) kap.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti sza bad idõt, il let ve a (3) be -
kez dés sze rin ti pi he nõ na pot (pi he nõ idõt) – el té rõ meg ál la -
po dás hi á nyá ban – leg ké sõbb a rend kí vü li mun ka vég zést
kö ve tõ hó nap ban kell ki ad ni. Mun ka idõ ke ret al kal ma zá sa
ese tén a sza bad idõt, il let ve a pi he nõ na pot (pi he nõ idõt)
leg ké sõbb az adott mun ka idõ ke ret vé gé ig kell ki ad ni.

(5) A (2)–(3) be kez dés tõl el té rõ en a rend kí vü li mun ka -
vég zés el len ér té ke ként – a ren des mun ka bé ren fe lül –
 átalány is meg ál la pít ha tó.

(6) El té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban az (1)–(3) és (5) be -
kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek nem al kal maz ha tók, ha a
mun ka vál la ló a mun ka ide je be osz tá sát, il let ve fel hasz ná -
lá sát maga ha tá roz za meg.

(7) A 117/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun ka -
vál la lók te kin te té ben kol lek tív szer zõ dés el té rõ sza bá lyo -
kat ál la pít hat meg.

148.  § (1) Ké szen lét ese tén a sze mé lyi alap bér húsz szá -
za lé ká nak, ügye let ese tén a sze mé lyi alap bér negy ven szá -
za lé ká nak meg fe le lõ mun ka bér jár.

(2) Ha az ügye le tet, il let ve a ké szen lé tet tel je sí tõ mun -
ka vál la lót mun ká ra ve szik igény be, a rend kí vü li mun ka -
vég zés idõ tar ta má ra a 147.  § (2)–(3), (5) be kez dé se sze rint
jo go sult el len ér ték re. A mun kál ta tó jo go sult az (1) be kez -
dés sze rin ti dí ja zást és a 147.  § (2)–(3) be kez dé se sze rin ti
el len ér té ket egy aránt ma gá ban fog la ló áta lány dí ja zást is
meg ál la pí ta ni.

149.  § (1) Mun ka szü ne ti na pon a mun ka idõ-be osz tás
alap ján mun kát vég zõ

a) ha vi dí jas mun ka vál la lót – a havi mun ka bé rén fe lül –
a mun ka szü ne ti na pon vég zett mun ká ért járó mun ka bé re,

b) tel je sít mény bér rel vagy óra bér rel dí ja zott mun ka -
vál la lót – a mun ka szü ne ti na pon vég zett mun ká ért járó
mun ka bé rén fe lül – tá vol lé ti díja il le ti meg.

(2) Mun ka szü ne ti na pon a rend kí vü li mun ka vég zés re
kö te le zett mun ka vál la lót – az (1) be kez dés alap ján járó
mun ka bé ren fe lül – a 147.  § (3) vagy (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott el len ér ték is meg il le ti.”

4. Az Eüttv. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„7.  § (1) Min den be teg nek joga van – jog sza bály ban

meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – az egész sé gi ál la po ta ál tal
in do kolt, meg fe le lõ, fo lya ma to san hoz zá fér he tõ és az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg fe le lõ egész ség -
ügyi el lá tás hoz.

(2) Meg fe le lõ az el lá tás, ha az az adott egész ség ügyi
szol gál ta tás ra vo nat ko zó szak mai és eti kai sza bá lyok, il -
let ve irány el vek meg tar tá sá val tör té nik.

(3) Fo lya ma to san hoz zá fér he tõ az el lá tás, amennyi ben
az egész ség ügyi el lá tó rend szer mû kö dé se napi 24 órán ke -
resz tül biz to sít ja an nak igény be ve he tõ sé gét.”

„13.  § (1) Az al kal ma zott egész ség ügyi dol go zó szá má -
ra hat ha vi mun ka idõ ke ret ál la pít ha tó meg. A heti mun ka -
idõ – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a mun kál ta tó
ren del ke zé se sze rint a 48 órát nem ha lad hat ja meg.”

„93.  § (1) Az ügye le ti rend szer a napi mun ka ren den kí -
vül be kö vet ke zõ sür gõs sé gi ese tek ben a 88–92.  §-ok sze -
rin ti egész ség ügyi el lá tás fo lya ma tos igény be vé te lé nek le -
he tõ sé gét biz to sít ja.

(2) Az ügye le ti el lá tás cél ja az egész ség ügyi szol gál ta -
tók napi mun ka rend sze rin ti mun ka idõ be fe je zé sé nek idõ -
pont já tól a kö vet ke zõ napi mun ka rend sze rin ti mun ka idõ
kez de té ig a be teg vizs gá la ta, egész sé gi ál la po tá nak ész le -
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lé se, al ka lom sze rû és azon na li sür gõs sé gi be avat ko zá sok
el vég zé se, il le tõ leg fek võ be teg-gyógy in té zet be tör té nõ
sür gõs sé gi be uta lá sa, va la mint a kü lön jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott el já rá sok ban való rész vé tel.”

5. Az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl  szóló 2000. évi
II. tör vény (a továb biak ban: Öot.) in dít vá nyok kal érin tett
ren del ke zé sei:

„Az Or szág gyû lés fel is mer ve, hogy az egész ség ügyi re -
form vég re haj tá sa, a be teg sé gek meg elõ zé se, fel is me ré se
és gyó gyí tá sa csak a szak má ját sze re tõ or vos tár sa da lom
ak tív köz re mû kö dé sé vel va ló sít ha tó meg, fi gye lem mel
arra, hogy a gyó gyí tás köz ügy, amely ben az el sõd le ges
 felelõsség a gyó gyí tó or vost ter he li, e mun ka el is me ré se,
az or vos tár sa da lom hely ze té nek, ez ál tal a be teg el lá tás
szín vo na lá nak ja ví tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ tör vényt al -
kot ja:

1.  § (1) E tör vény ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén az egész ség ügyi szol gál ta tás ke re té ben nyúj tott ön ál ló
or vo si te vé keny ség re és az e te vé keny sé get nyúj tó or vo -
sok ra ter jed ki.

(2) E tör vény al kal ma zá sá ban
a) ön ál ló or vo si te vé keny ség: a te rü le ti el lá tá si kö te le -

zett ség kö ré ben az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV.
tör vény sze rint a há zi or vos, a házi gyer mek or vos, a fog or -
vos (a továb biak ban együtt: há zi or vos) ál tal nyúj tott
egész ség ügyi el lá tás;

b) or vos: a kü lön jog sza bály sze rint ve ze tett alap- és
mû kö dé si nyil ván tar tás ban sze rep lõ or vo si, fog or vo si
szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mély;”

6. Az R2. in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei:
„9.  § (1) Az egész ség ügyi in téz mény gyó gyí tó és az zal

össze füg gõ fel ada ta i nak fo lya ma tos el lá tá sa ér de ké ben
ügye le ti, ké szen lé ti szol gá lat is szer vez he tõ. Ügye let, ké -
szen lét el lá tá sá ra – ki vé ve, ha jog sza bály más ként ren del -
ke zik, vagy azt a be teg el lá tás hoz kap cso ló dó rend kí vü li
kö rül mény, hely zet vagy ese mény (a továb biak ban: rend -
kí vü li hely zet) te szi szük sé ges sé – a köz al kal ma zott ha -
von ta hat al ka lom mal kö te lez he tõ.

(2) Ügye let nek mi nõ sül, ha a köz al kal ma zott rend kí vü li 
mun ka idõ ben – a fel ada tok fo lya ma tos el lá tá sa érdeké -
ben – ügye le ti díj el le né ben, a mun ka vég zés hely szí nén
ren del ke zés re áll, és el vég zi az ügye le ti fel ada to kat.

(3) Ab ban az in téz mény ben, szol gá lat nál vagy mun ka -
kör ben, ahol mû szak szer ve zé se nem szük sé ges vagy nem
le het sé ges, de az elõ re nem ter vez he tõ fel ada tok el lá tá sá -
hoz a köz al kal ma zott ál lan dó je len lé te in do kolt, ügye le tet
kell szer vez ni.

10.  § (1) Egy ügye le ti szol gá lat leg fel jebb a mun ka idõ
be fe je zé sé tõl a kö vet ke zõ mun ka idõ kez de té ig tart hat, és
– a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – nem
ha lad hat ja meg a 18 órát.

(2) Rend kí vü li hely zet ben, va la mint a heti pi he nõ na pon
vagy mun ka szü ne ti na pon el lá tott ügye let idõ tar ta ma
24 óra le het.

(3) Az ügye le ti szol gá lat után – a (4)–(5) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel – nem jár pi he nõ idõ.

(4) A 18 órát el érõ ügye le tet köz vet le nül kö ve tõ mun ka -
idõ bõl

a) mi nõ sí tett ügye let után 6 óra pi he nõ idõt kell,
b) csen des ügye let, ügye let után 4 óra pi he nõ idõt le het

biz to sí ta ni.
(5) A 24 órát el érõ ügye le tet köz vet le nül kö ve tõ mun ka -

idõ bõl
a) mi nõ sí tett ügye let után 8 óra – il le tõ leg ha a köz al -

kal ma zott tel jes napi mun ka ide je en nél rö vi debb, an nak
meg fe le lõ – idõ tar ta mú pi he nõ idõt kell,

b) csen des ügye let, ügye let után 4 óra pi he nõ idõt le het
biz to sí ta ni.

(6) A (4) be kez dés ben és az (5) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott nál ma ga sabb mér té kû pi he nõ idõt kol lek tív
szer zõ dés ál la pít hat meg.

(7) Ha az ügye le ti szol gá lat és az azt meg sza kí tás nél kül
kö ve tõ ren des mun ka idõ, majd újabb ügye let együt te sen
el éri a 24 órát, az ügye le tet köz vet le nül köve tõen 8 óra
–  illetõleg ha a köz al kal ma zott tel jes napi mun ka ide je en -
nél rö vi debb, an nak meg fe le lõ – idõ tar ta mú pi he nõ idõt
kell biz to sí ta ni.

11.  § Az ügye le ti és ké szen lé ti szol gá lat ra tör té nõ be -
osz tást, a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap 20. nap já ig el kell
ké szí te ni, és azt az érin tett köz al kal ma zot tal írás ban kö zöl -
ni kell. Rend kí vü li hely zet ben az elõ ze tes be osz tás tól el le -
het tér ni.

12.  § (1) Az ügye le ti szol gá lat az ügye let alat ti mun ka -
vég zés éves át la gos mér té ké re te kin tet tel:

a) csen des ügye let,
b) ügye let,
c) mi nõ sí tett ügye let

le het.
(2) Csen des ügye let nek mi nõ sül min den olyan ügye let,

amely nem tar to zik a (3), il let ve (4) be kez dés sze rint sza -
bá lyo zott ese tek hez.

(3) Ügye let nek mi nõ sül:
a) a se bé sze ti osz tá lyon,
b) a tra u ma to ló gi ai osz tá lyon,
c) az in ten zív osz tá lyon,
d) a ko ra- és új szü lött osz tá lyon,
e) a to xi ko ló gi ai osz tá lyon,
f) a mû ve se osz tá lyon,
g) a szü lé sze ti, nõ gyó gyá sza ti osz tá lyon,
h) az akut fel vé telt adó osz tá lyo kon, ide ért ve a fel vé te -

les mat rix osz tályt is,
i) min den olyan osz tá lyon, ahol a fen ti jel le gû fel ada -

tok el lá tá sát kap csol tan vég zik, kü lö nö sen a fo lya ma tos
di ag nosz ti kai hát te ret biz to sí tó osz tá lyo kon, va la mint

j) az alap el lá tás ban
tel je sí tett ügye let.

(4) Mi nõ sí tett ügye let nek kell te kin te ni:
a) az ana est he si o ló gi ai ügye le tet, to váb bá
b) a tra u ma to ló gi ai osz tá lyon fel vé te les na pon,
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c) az ideg se bé sze ti és stro ke osz tá lyon fel vé te les na -
pon,

d) ne u ro tra u ma to ló gi ai osz tá lyon fel vé te les na pon,
e) az al ko hol és drog in to xi kált be te gek el lá tá sá ra ki je -

lölt osz tá lyon,
f) köz pon ti in ten zív osz tá lyon

tel je sí tett ügye le tet.
(5) Kol lek tív szer zõ dés ben a (3) be kez dés ben fel so rolt

ügye le ti szol gá la tok mi nõ sí tett ügye let ként is meg ha tá roz -
ha tó ak.

(6) Az ügye le ti szol gá la tért járó órán kén ti ügye le ti díj
– mint áta lány díj – mér té ke az (1) be kez dés ben fog lalt mi -
nõ sí tés sze rint:

a) csen des ügye let ben
aa) hét köz nap: az il let mény 1 órá ra esõ össze gé nek

55%-a,
ab) heti pi he nõ na pon: az il let mény 1 órá ra esõ össze gé -

nek 60%-a,
ac) mun ka szü ne ti na pon: az il let mény 1 órá ra esõ

össze gé nek 70%-a;
b) ügye let ben
ba) hét köz nap: az il let mény 1 órá ra esõ össze gé nek

70%-a,
bb) heti pi he nõ na pon: az il let mény 1 órá ra esõ össze gé -

nek 80%-a,
bc) mun ka szü ne ti na pon: az il let mény 1 órá ra esõ

össze gé nek 90%-a,
c) mi nõ sí tett ügye let ben
ca) hét köz nap: az il let mény 1 órá ra esõ össze gé nek

110%-a,
cb) heti pi he nõ na pon: az il let mény 1 órá ra esõ össze gé -

nek 120%-a,
cc) mun ka szü ne ti na pon: az il let mény 1 órá ra esõ

össze gé nek 130%-a.
Kol lek tív szer zõ dés az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott

mér ték nél ma ga sabb ügye le ti dí jat ál la pít hat meg.
(7) Ügye le ti díj ra a ve ze tõ be osz tá sú köz al kal ma zott is

jo go sult.
12/A.  § (1) Amennyi ben az ügye let alat ti mun ka vég zés

tar ta mát a mun kál ta tó nál nem mé rik, és azt kol lek tív szer -
zõ dés sem ha tá roz za meg, az egy ügye let re esõ, a Mun ka
Tör vény köny ve 119.  §-ának (3)–(6) be kez dé se szem pont -
já ból figye lembe ve he tõ tény le ges mun ka vég zés idõ tar ta -
ma

a) csen des ügye let nél:
aa) hét köz nap 16 órás ügye le ti szol gá lat ese tén leg -

alább 2 óra,
ab) heti pi he nõ na pon (hét vé gén), mun ka szü ne ti na pon, 

24 órás ügye le ti szol gá lat ese tén leg alább 3 óra;
b) ügye let nél:
ba) hét köz nap 16 órás ügye le ti szol gá lat ese tén leg -

alább 4 óra,
bb) heti pi he nõ na pon (hét vé gén), mun ka szü ne ti na pon, 

24 órás ügye le ti szol gá lat ese tén leg alább 6 óra;
c) mi nõ sí tett ügye let nél:

ca) hét köz nap 16 órás ügye le ti szol gá lat ese tén leg -
alább 8 óra,

cb) heti pi he nõ na pon (hét vé gén), mun ka szü ne ti na pon, 
24 órás ügye le ti szol gá lat ese tén leg alább 12 óra.

(2) A tény le ges mun ka vég zés ügye le ti idõn be lü li ará -
nya leg alább csen des ügye let nél 12,5%, ügye let nél 25%,
mi nõ sí tett ügye let nél 50%.

(3) Sür gõs sé gi be teg el lá tó osz tá lyo kon a fo lya ma tos be -
teg el lá tás mû szak szer ve zé sé vel tör té nik. Azo kon a mi nõ -
sí tett ügye le tet el lá tó osz tá lyo kon, ahol az in ten zív mun ka -
vég zés  miatt a fel adat el lát ás ügye let tel meg fele lõen nem
biz to sít ha tó, mû szak szer ve zé se in do kolt.

12/B.  § (1) A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény 128.  § (2) be kez dé se alap ján nem esik kor -
lá to zás alá a rend kí vü li mun ka vég zés

a) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
XIV. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ka taszt ró fa-egész ség ügyi
el lá tás ke re té ben vég zett te vé keny ség ese té ben, il let ve

b) amennyi ben a szer ve zett ügye le ti el lá tás ban rend kí -
vü li, elõ re nem ter vez he tõ akut ese ti fel adat olyan mér té kû
el lá tá sa szük sé ges, amely a ren del ke zés re álló ügye le ti
szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek kel nem biz to sít ha tó, és
ezért

ba) az ügye let ben, il let ve a ké szen lét ben részt nem
vevõ mun ka tár sak be ren de lé se is szük sé ges sé vá lik,
 illetve

bb) az ügye let ben részt nem vevõ in té zet nél ha tó sá gi
in téz ke dés re so ron kí vü li ügye le ti szol gá lat meg szer ve zé -
se vá lik szük sé ges sé.

(2) Az (1) be kez dés ba)–bb) pont ja i ban fog lalt rend kí -
vü li mun ka vég zés el ren de lé sé nek szük sé ges sé gét az in téz -
mény ve ze tõ ké ré sé re az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz -
ti or vo si Szol gá lat (a továb biak ban: ÁNTSZ) fõ vá ro si és
me gyei in té ze tei utó lag iga zol ják.

(3) Az (1) be kez dés ba) pont já ban és (2) be kez dé sé ben
fog lal ta kat az Or szá gos Men tõ szol gá lat nál több mû szak -
ban fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak ese té ben al kal maz ni
kell.

13.  § (1) Ké szen lét nek mi nõ sül, ha a köz al kal ma zott
rend kí vü li mun ka idõ ben a fel ada tok fo lya ma tos el lá tá sa
ér de ké ben, kü lön dí ja zá sért a mun ka vég zés re ké szen áll,
és ér te sí tés ese tén, – rö vid idõn be lül – a mun ka vég zés he -
lyén meg je le nik.

(2) Ahol to váb bi mû szak vagy ügye le ti szol gá lat nem
szük sé ges, az eset le ge sen je lent ke zõ fel adat azon ban
szük sé ges sé te he ti a köz al kal ma zott be hí vá sát, ké szen lé tet 
kell szer vez ni.

(3) A köz al kal ma zot tat a ké szen lé tet köve tõen pi he nõ -
idõ nem il le ti meg.

(4) Ha a ké szen lét idõ tar ta ma alatt a köz al kal ma zot tat a
mun kál ta tó ja mun ká ra igény be ve szi, az ér te sí tés tõl szá -
mít va a ké szen lét alat ti mun ka vég zés tel jes idõ tar ta má ra, a 
túl mun ka dí ja zás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rint jár el -
len ér ték.

14.  § Ha a ké szen lé ti idõ alatt tel je sí tett mun ka és az azt
meg sza kí tás nél kül kö ve tõ ren des mun ka idõ és ügye let
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összes sé gé ben meg ha lad ja a 24 órát, az ügye le tet köz vet -
le nül köve tõen 8 óra – il le tõ leg ha a köz al kal ma zott tel jes
napi mun ka ide je en nél rö vi debb, an nak meg fe le lõ – idõ -
tar ta mú pi he nõ idõt kell biz to sí ta ni.

7. Az R3. in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé sei:
„13.  § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az ügye le ti el lá -

tást
a) osz tá lyos ügye le ti,
b) össze vont osz tá lyos ügye le ti (mát rix),
c) sür gõs sé gi ügye le ti,
d) ese ti ügye le ti, il let ve
e) alap el lá tás ke re té ben szer ve zett ügye le ti

rend szer ben, il let ve ezek kom bi ná ci ó já val szer ve zi meg.”
„13.  § (3) Amennyi ben több azo nos vagy ha son ló pro -

filú osz tály mû kö dik az egész ség ügyi szol gál ta tó nál
– a mát rix osz tály kü lön jog sza bály sze rin ti szer ve zé sé re
vo nat ko zó el vek figye lembe véte lével – össze vont osz tá -
lyos ügye let szer ve zé se in do kolt.”

III.

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

1. Az in dít vá nyok rész ben az egész ség ügyi dol go zók
(el sõ sor ban or vo sok) túl mun ka ide jé vel kap cso la tos mun -
ka jo gi sza bá lyok al kot má nyos sá gi vizs gá la tát kér ték, az
in dít vá nyok más vo nat ko zás ban a túl mun ka dí ja zá sá val
kap cso la to san fo gal maz tak meg al kot má nyos sá gi ag gá -
lyo kat.

Az Eüttv. 7.  §-a alap ján min den be teg nek joga van
– jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – az egész -
sé gi ál la po ta ál tal in do kolt, meg fe le lõ, fo lya ma to san hoz -
zá fér he tõ és az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg -
fe le lõ egész ség ügyi el lá tás hoz. Meg fe le lõ az el lá tás, ha az
az adott egész ség ügyi szol gál ta tás ra vo nat ko zó szak mai és 
eti kai sza bá lyok, il let ve irány el vek meg tar tá sá val tör té nik, 
to váb bá fo lya ma to san hoz zá fér he tõ az el lá tás, amennyi -
ben az egész ség ügyi el lá tó rend szer mû kö dé se napi 24 órán 
ke resz tül biz to sít ja an nak igény be ve he tõ sé gét. A 93.  §
alap ján az ügye le ti rend szer a napi mun ka ren den kí vül be -
kö vet ke zõ sür gõs sé gi ese tek ben az egész ség ügyi el lá tás
fo lya ma tos igény be vé te lé nek le he tõ sé gét biz to sít ja. Az
ügye le ti el lá tás cél ja az egész ség ügyi szol gál ta tók napi
mun ka rend sze rin ti mun ka idõ be fe je zé sé nek idõ pont já tól
a kö vet ke zõ napi mun ka rend sze rin ti mun ka idõ kez de té ig
a be teg vizs gá la ta, egész sé gi ál la po tá nak ész le lé se, al ka -
lom sze rû és azon na li sür gõs sé gi be avat ko zá sok el vég zé se, 
il le tõ leg fek võ be teg-gyógy in té zet be tör té nõ sür gõs sé gi
be uta lá sa, va la mint a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott el já rá sok ban való rész vé tel. Az R2. 9.  § (2) be kez dé se
sze rint ügye let nek mi nõ sül, ha a köz al kal ma zott rend kí vü -
li mun ka idõ ben – a fel ada tok fo lya ma tos el lá tá sa ér de ké -
ben – ügye le ti díj el le né ben, a mun ka vég zés hely szí nén
ren del ke zés re áll, és el vég zi az ügye le ti fel ada to kat.

Az Al kot mány bí ró ság az el já rá sa so rán el sõ ként az
egész ség ügyi ügye le ti rend szert vizs gál ta. A ma gyar
egész ség ügyi ügye le ti rend szer ben el sõ sor ban or vo sok
dol goz nak, az ápo ló(nõ)k és más mun ka kör ben fog lal koz -
ta tot tak ese té ben jel lem zõ en két- vagy há rom mû sza kos
mun ka rend szer ve zé sé vel old ja meg a mun kál ta tó a fel -
adat el lát ást. Két fõ for má ja van az ügye let nek: a kór ház -
ban, köz al kal ma zot ti jog vi szony ban fog lal koz ta tott or vo -
sok ügye le te, il let ve az alap el lá tás ban szin tén köz al kal ma -
zott ként, vagy el lá tá si szer zõ dés ke re té ben vál lal ko zó ként
dol go zó or vo sok ügye le te. Az ügye let min den eset ben a
mun ka vég zés he lyé hez kö tõ dik és az ügye le tet adó or vos -
nak pon to san meg ha tá ro zott ügye le ti és mun ka kö ri fel ada -
tai van nak. Az ügye let lé nye ge, hogy az or vos a napi mun -
ka ide je be fe je zé se után ugyan azon, vagy más mun ka he -
lyen ügye le ti szol gá lat ba lép, ami dél után 16 órá tól más -
nap reg gel 8 órá ig tart. Az ügye let be fe je zé se után pe dig az 
ese tek dön tõ több sé gé ben az or vos nem hagy ja el a mun ka -
he lyét, ahol ad dig 24 órát töl tött fo lya ma to san, ha nem el -
kez di a kö vet ke zõ napi ren des mun ka ide jét. Így vég ered -
mény ben egy át la gos hét köz na pi ügye let so rán, amely re az 
R2. 9.  § (1) be kez dé se alap ján ha von ta ma xi mum hat al ka -
lom mal kö te lez he tõ, a köz al kal ma zott 32 órát tölt ve fo lya -
ma to san a mun ka he lyén.

Az Mt. rend kí vü li mun ka vég zés re vo nat ko zó sza bá lyai
sze rint, ha a mun ka vál la lót a heti pi he nõ nap ján mun ká ra
igény be vet ték, he lyet te el sõ sor ban má sik pi he nõ na pot
(pi he nõ idõt) kell adni a mun ka vég zést kö ve tõ hó nap vé -
géig. A pi he nõ nap fo gal mát az Mt. 117.  § (1) be kez dés
i) pont ja ha tá roz za meg, a pi he nõ idõ mér té ké rõl az Mt.
123.  §-a ren del ke zik. Az Mt. 126.  § (1) be kez dés c) pont ja
alap ján az ügye let alat ti mun ka vég zés rend kí vü li mun ka -
vég zés nek mi nõ sül. Az R2. 10.  § (3) be kez dé se, mint fõ -
sza bály alap ján az ügye le ti szol gá lat után nem jár pi he nõ -
idõ, ki vé telt csak a 18, il let ve 24 órát el érõ ügye let ese té -
ben ál la pít meg.

a) A mi nisz ter a Kjt. 59.  § (2) be kez dés b) pont já nak a
1999. évi LVI. tör vény 28.  § (1) be kez dé sé vel tör té nõ mó -
do sí tá sa so rán ka pott fel ha tal ma zást az egész ség ügyi
ügye let sza bá lyo zá sá ra. E jog al ko tói mun ka ered mé nye
lett az R2., amely nek sza bá lya it az in dít vá nyo zók sé rel -
mez ték. A Kjt. 59.  § (2) be kez dés b) pont já nak 2003. jú li us 
1-jé tõl ha tá lyos ren del ke zé se it a 2003. évi XX. tör vény
43.  § (1) be kez dé se ál la pí tot ta meg, amely sze rint az Mt.
127.  §-ában és 129.  §-ában fog lal ta kon túl a mi nisz ter sza -
bá lyoz hat ja a rend kí vü li mun ka vég zés, az ügye let és a ké -
szen lét el ren de lé sé nek fel té te le it, va la mint a ké szen lét és a 
ké szen lét alatt el ren delt mun ka vég zés, il let ve az ügye let és 
az ügye let alatt el ren delt mun ka vég zés dí ja zá sát egy aránt
ma gá ban fog la ló áta lány dí ja zás mér té két.

A Kjt. 59.  §-ának ren del ke zé sei szá mos pon ton el té rõ en
sza bá lyoz zák az Mt.-nek a mun ka idõ re és a pi he nõ idõ re
vo nat ko zó sza bá lya it, spe ci á li san a köz al kal ma zot ti jog vi -
szony és ezen be lül az egész ség ügyi te vé keny ség re vo nat -
ko zó an. A Kjt. 59.  § (1) be kez dé se fel so rol ja mind azo kat
az Mt. sza ka szo kat, ame lyek a köz al kal ma zot ti jog vi szony 
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ke re té ben nem al kal maz ha tó ak. A fel so rolt jog sza bály he -
lyek – ki vé tel nél kül – bi zo nyos kor lá tot ál lí ta nak fel a
mun kál ta tó ré szé re a napi mun ka idõ, a mi ni má lis pi he nõ -
idõ vo nat ko zá sá ban, va la mint ab ban a te kin tet ben, hogy a
kol lek tív szer zõ dés ezek tõl a sza bá lyok tól mi lyen mér ték -
ben tér het el. A Kjt. 59.  § (5) be kez dé se az el ren del he tõ
rend kí vü li mun ka vég zés fel sõ ha tá rát nap tá ri éven ként
– az egyéb köz al kal ma zot tak ra vo nat ko zó leg fel jebb 200,
kol lek tív szer zõ dés ren del ke zé se alap ján leg fel jebb 280
óra mér ték he lyett – az Eüttv.-ben meg ha tá ro zott ügye le ti,
ké szen lé ti fel ada tok el lá tá sá ban részt vevõ köz al kal ma zott 
ese té ben az el ren del he tõ rend kí vü li mun ka vég zés fel sõ
ha tá ra nap tá ri éven ként leg fel jebb 300, kol lek tív szer zõ -
dés ren del ke zé se alap ján leg fel jebb 400 óra mér ték ben ha -
tá roz za meg. A Kjt. 59.  § (5) be kez dé sé nek ren del ke zé sei
sér tik az egyik in dít vá nyo zó sze rint az Al kot mány 70/B.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pi he nés hez és sza bad idõ -
höz való jo got és ez ál tal az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét
is, egy má sik in dít vá nyo zó sze rint pe dig az Al kot mány
70/B.  § (3) és (4) be kez dé sét.

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez -
dé sé vel össze füg gés ben már több ha tá ro za tá ban ki fej tet te,
hogy az Al kot mány alap ve tõ jog ként fo gal maz za meg a pi -
he nés hez, a sza bad idõ höz, a fi ze tett sza bad ság hoz való jo -
go kat (1403/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 493, 494.;
1005/B/1996. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 939, 940.;
1030/B/2004. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 1307, 1311.). Az
Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az Al kot -
mány 70/B.  § egyes ren del ke zé sei az Al kot mány
70/A.  §-ában meg ha tá ro zott ál ta lá nos diszk ri mi ná ci ós ti la -
lom nak a mun ka vi lá gá ra konk re ti zált ren del ke zé se
[25/2003. (V. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 328, 346.;
142/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 757, 765.].

Az Al kot mány bí ró ság már szá mos ha tá ro za tá ban, több
szem pont ból fog lal ko zott az Al kot mány 70/A.  §-ának ér -
tel me zé sé vel. En nek so rán az em be ri mél tó ság hoz való
jog gal [Al kot mány 54.  § (1) be kez dés] össze füg gés ben a
9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, 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 be ri 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 a 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro -
za tá ban hi vat ko zott to váb bá arra, hogy „az alap jog nak
nem mi nõ sü lõ egyéb jog ra vo nat ko zó, sze mé lyek kö zöt ti
hát rá nyos meg kü lön böz te tés vagy más kor lá to zás alkot -
mány elle nessége ak kor ál la pít ha tó meg, ha a sé re lem
össze füg gés ben áll va la mely alap jog gal, vég sõ so ron az
em be ri mél tó ság ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jo gá val, és a meg -
kü lön böz te tés nek, il let ve kor lá to zás nak nincs tár gyi la gos
mér le ge lés sze rint éssze rû in do ka va gyis ön ké nyes.”
(ABH 1994, 197, 200.)

Az Al kot mány bí ró ság an nak meg íté lé sé hez, hogy a jog -
al ko tó az in dít vá nyo zó ál tal sé rel me zett sza bá lyo zás kor az 

egész ség ügyi ága zat ban dol go zó köz al kal ma zot tak ese té -
ben alkot mány elle nes meg kü lön böz te tést tett-e, elõ ször
azt a szé le sebb jog sza bá lyi kör nye ze tet vizs gál ta, amely be 
a Kjt. 59.  § (5) be kez dé se il lesz ke dik.

Az Al kot mány bí ró ság a 44/B/1993. AB ha tá ro za tá ban
ki fej tet te: „Az Or szág gyû lés 1992-ben – szin te egy idõ -
ben – a mun ká val kap cso la tos vi szo nyok jogi ren de zé sé re
há rom tör vényt al ko tott. Az így meg szü le tõ tör vények a
mun ka vi szo nyok jogi ren de zé se te kin te té ben a régi, egy -
sé ges Mun ka Tör vény köny vé hez ké pest – fi gye lem mel a
tár sa da lom ban zaj ló vál to zá sok ra – je len tõs dif fe ren ci á ló -
dást ered mé nyez tek. A dif fe ren ci á ló dás lé nye ge, hogy a
ma gán szfé rá ban a mun ka vi lá gá ban nö ve ke dett a szer zõ -
dé ses sza bad ság mér té ke. El kü lö nült egy részt a gaz da ság -
ban és az ál la mi, ön kor mány za ti szfé rá ban tör té nõ al kal -
ma zás jogi ren de zé se. Más részt to váb bi el té rés jött lét re a
jogi sza bá lyo zás ban asze rint, hogy a mun ka te vé keny ség
vég zé se so rán az al kal ma zott köz ha tal mat gya kor ló szer -
ve zet tag ja vagy sem. A jogi ren de zés kü lön bö zõ sé gé nek
egyik oka, hogy egé szen más a mun kál ta tó po zi ci o ná lis
hely ze te a gaz da sá gi ver seny szfé rá ban és a költ ség ve té si
szfé rá ban, ahol mind a mun kál ta tó, mind a köz tiszt vi se lõ,
mind a köz al kal ma zott (te hát mun kál ta tó és mun ka vál la ló) 
jog ál lá sát el sõ sor ban a költ ség ve tés tõl való füg gés ha tá -
roz za meg. Ugyan csak a jogi sza bá lyo zás el té ré sé ben mu -
tat koz nak meg azok a kü lönb sé gek is, amik az egyes jog vi -
szo nyok ban vég zett mun ka te vé keny sé gek el té rõ jel le gé -
bõl és kö ze gé bõl fa kad nak.” (ABH 1994, 574, 574–575.)

Az Al kot mány bí ró ság a 198/B/1998. AB ha tá ro za tá ban
rá mu ta tott, hogy „[a] mun ká val kap cso la tos vi szo nyok vá -
zolt kü lön bö zõ sé ge, to váb bá az egyes jog vi szo nyok ban el -
lá tott mun ka te vé keny sé gek egy más tól nyil ván va ló an el té -
rõ jel le ge is in do kol ja a jogi sza bá lyo zás dif fe ren ci á lá sát.
A há rom tör vény a mun ka vál la lók há rom va ló sá gos cso -
port já ra vo nat ko zó an szab meg – a bér re, az il let mény re,
az il let mény ki egé szí tés re és pót lé kok ra, a ju bi le u mi ju ta -
lom, a 13. havi fi ze tés fel té te le i re is ki ter je dõ – el té ré se ket, 
s ezek nem te kint he tõk diszk ri mi ná ci ó nak. Al kot mány el -
le nes meg kü lön böz te tés ugyan is az Al kot mány bí ró ság kö -
vet ke ze tes gya kor la ta sze rint [pl. a 4/1993. (II. 12.) AB ha -
tá ro za tá ban] »csak össze ha son lít ha tó jo go sul tak vagy kö -
te le zet tek kö zött vet he tõ fel«. (ABH 1993, 65.) A köz tiszt -
vi se lõk, a köz al kal ma zot tak, s a Mun ka Tör vény köny ve
ha tá lya alá tar to zó mun ka vál la lók pe dig olyan egy más tól
el kü lö nült cso por tok ba so rol ha tók, ame lyek re az el té rõ
mun ka jo gi sza bá lyo zás al kot má nyo san in do kolt.” (ABH
1999, 668, 669.)

„A jog al ko tó a Kjt. meg al ko tá sá val 1992. jú li us 1-jé vel
spe ci á lis, új tí pu sú jog vi szonyt ho zott lét re. A ko ráb ban
ho mo gén mun ka jog te rü le tén – a spe ci á lis sa já tos sá go kat
ki emel ve – meg al kot ta a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt,
mely re vo nat ko zó sza bá lyo kat ön ál ló tör vény ben rög zí tet -
te.” [25/2003. (V. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 328,
340.] En nek ke re té ben a jog al ko tó a Kjt. 55/A.  §-ában sza -
bá lyoz ta a köz al kal ma zot tak ra ál ta lá nos jel leg gel vo nat -
ko zó an az el ren del he tõ rend kí vü li mun ka vég zés nap tá ri
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éven kén ti fel sõ ha tá rát 200, kol lek tív szer zõ dés ese tén leg -
fel jebb 280 órá ban. A Kjt. 59.  § (5) be kez dé se a az egész -
ség ügyi ügye le ti, ké szen lé ti fel ada tok el lá tá sá ban részt
vevõ köz al kal ma zott ese té ben az ál ta lá nos sza bály tól el té -
rõ en 300, kol lek tív szer zõ dés ren del ke zé se alap ján leg fel -
jebb 400 órá ban ha tá roz ta meg az el ren del he tõ rend kí vü li
mun ka vég zés fel sõ ha tá rát. A Kjt. más te vé keny sé gi te rü -
le ten nem tar tal maz el té rõ sza bályt az ál ta lá nos sza bály tól.

Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban utalt arra,
hogy a diszk ri mi ná ció ti lal ma nem je len ti min den meg kü -
lön böz te tés ti lal mát. Az a kér dés, hogy a meg kü lön böz te -
tés al kot má nyos ha tá rok kö zött ma rad-e, csa kis a min den -
ko ri sza bá lyo zás tár gyi és ala nyi össze füg gé se i ben vizs -
gál ha tó. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta i ban ki fej tet te
to váb bá, hogy az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé se csak az 
azo nos sza bá lyo zá si kör be vont jog ala nyok kö zöt ti olyan
al kot má nyos in dok nél kül tett meg kü lön böz te tést tilt ja,
amely nek kö vet kez té ben egyes jog ala nyok hát rá nyos
hely zet be ke rül nek. A diszk ri mi ná ció ti lal ma el sõ sor ban
az al kot má nyos alap jo gok te kin te té ben tett meg kü lön böz -
te té sek re ter jed ki. Ab ban az eset ben, ha a meg kü lön böz te -
tés nem az em be ri vagy alap ve tõ jog te kin te té ben tör tént,
az el té rõ sza bá lyo zás alkot mány elle nessége csak ak kor ál -
la pít ha tó meg, ha az em be ri mél tó ság hoz való jo got sér ti.
Az in dít vány alap ján vizs gált eset ben alap ve tõ jog, a pi he -
nés hez és a sza bad idõ höz való jog te kin te té ben tör tént
meg kü lön böz te tés a Kjt. 59.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt
sza bá lyo zás meg al ko tá sa kor.

A Kjt. 59.  § (5) be kez dé sé nek az Al kot mány 70/B.  §
(4) be kez dé sé be üt kö zés sel össze füg gés ben az Al kot -
mány bí ró ság azt vizs gál ta, tör tént-e olyan mér té kû alap -
jog kor lá to zás, amely alkot mány elle nességet ered mé nyez.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a be te gek
Eütv. 7.  §-ában meg ha tá ro zott jo gá nak ér vé nye sü lé se, a
meg fe le lõ, fo lya ma tos egész ség ügyi el lá tás hoz való hoz -
zá fér he tõ ség biz to sí tá sa ér de ké ben a köz al kal ma zot tak
szé les kö rén be lül az egész ség ügyi dol go zók ra, mint ho -
mo gén cso port ra vo nat ko zó an ál la pí tott meg a Kjt. 59.  §
(5) be kez dé se – a Kjt. 55/A.  §-ában meg fo gal ma zott ál ta -
lá nos sza bály tól el té rõ – a rend kí vü li mun ka vég zés ke re té -
ben az ügye le ti, ké szen lé ti fel ada tok el lá tá sá nak fel sõ ha -
tá rá ra olyan sza bá lyo zást, amely az ál ta lá nos sza bá lyo zás -
hoz ké pest kor lá toz za a pi he nés hez, sza bad idõ höz való jo -
got. Az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott alap jog nak az ál ta lá nos sza bá lyok hoz ké pest az egész -
ség ügy ben tör té nõ kor lá to zá sát a jog al ko tó tör vény ben ál -
la pí tot ta meg. „Va la mely alap jog tar tal má nak meg ha tá ro -
zá sa és lé nye ges ga ran ci á i nak meg ál la pí tá sa csa kis tör -
vény ben tör tén het, tör vény kell to váb bá az alap jog köz vet -
len és je len tõs kor lá to zá sá hoz is.” [64/1991. (XII. 17.) AB
ha tá ro zat ABH 1991, 297, 300.] Ki e mel ke dõ en fon tos tár -
sa dal mi ér dek fû zõ dik a fo lya ma tos egész ség ügyi ügye le -
ti, ké szen lé ti szol gá lat zök ke nõ men tes mû köd te té sé hez,
en nek el ma ra dá sa sér te né az Al kot mány 70/D.  §-ában biz -
to sí tott leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész ség hez való
jo got. Az is tény, hogy az ügye le ti, ké szen lé ti szol gá lat fo -

lya ma tos biz to sí tá sa ha tal mas hu mán erõ for rás ka pa ci tást
igé nyel. Eb bõl kö vet ke zik, hogy az egész ség ügyi dol go -
zók sza bad idõ höz, pi he nõ idõ höz való al kot má nyos jo gát
tör vény ben kor lá toz ni le het és kell oly mér ték ben, amely
szá muk ra a leg ki sebb jog sé rel met okoz va biz to sít ja, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dók nak az Al kot -
mány 70/D.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott alap jo ga sé rel -
met ne szen ved jen.

Az Al kot mány 70/D.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
egész ség hez való alap jog, az egész ség ügyi el lá tás hoz fû -
zõ dõ köz ér dek ér vé nye sü lé sé nek biz to sí tá sa az Al kot -
mány 70/D.  § (2) be kez dé se alap ján az ál lam fel ada ta az
egész ség ügyi in téz mé nyek és az or vo si el lá tás meg szer ve -
zé sé vel. Az ál lam e fel ada tá nak tel je sí té se ér de ké ben ke -
rült sor az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott alap jog kor lá to zá sá ra a Kjt. 59.  § (5) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint az egész ség ügy ben dol go zó köz al kal ma -
zot tak, mint spe ci á lis fog lal ko zá si kö rül mé nyek kö zött
dol go zók ese té ben. Az ál la mi fel adat el lát ás biz to sí tá sa ér -
de ké ben az alap jog Kjt. 59.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott mér té kû kor lá to zá sa szük sé ges és nem arány ta lan.
Az Al kot mány 70/D.  §-ában meg ha tá ro zott leg ma ga sabb
szin tû tes ti és lel ki egész ség hez való jog biz to sí tá sa fo lya -
ma tos és in téz mé nyes egész ség ügyi el lá tás mû köd te té sét
kö ve te li meg az ál lam tól, amely ese ten ként rend kí vü li fel -
ada tok el lá tá sát, s az e te rü le ten dol go zók tól rend kí vü li
mun ka vég zést is igé nyel. A rend kí vü li fel ada tok el lá tá sá -
val har mo ni zál a rend kí vü li mun ka vég zés sza bá lya i nak a
meg ál la pít ha tó sá ga. A Kjt. in dít vánnyal tá ma dott ren del -
ke zé se az azo nos sza bá lyo zá si kör be vont jog ala nyok kö -
zött meg kü lön böz te tést nem tar tal maz, így az nem sér ti az
Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sét és a 70/B.  § (4) be kez -
dé sét, sem az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét. Ezért az Al -
kot mány bí ró ság a Kjt. 59.  § (5) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít ványt e vo nat ko zás ban el uta sí tot ta.

Az Al kot mány 70/B.  § (3) be kez dé se sze rint: „Min den
dol go zó nak joga van olyan jö ve de lem hez, amely meg fe lel
vég zett mun ká ja mennyi sé gé nek és mi nõ sé gé nek.” A Kjt.
59.  § (5) be kez dé se az ügye le ti, ké szen lé ti fel ada tok el lá -
tás ban részt vevõ köz al kal ma zot tak ese té ben ha tá roz za
meg az el ren del he tõ rend kí vü li mun ka vég zés fel sõ ha tá rát.

A Kjt. 59.  § (5) be kez dé se és az Al kot mány 70/B.  §
(3) be kez dé se kö zött al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze -
füg gés nem ál la pít ha tó meg. Az Al kot mány bí ró ság ál lan -
dó gya kor la ta sze rint az ér de mi al kot má nyos sá gi össze -
füg gés hi á nya az in dít vány el uta sí tá sát ered mé nye zi, ezért
az Al kot mány bí ró ság a Kjt. 59.  § (5) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyu ló in dít ványt e vo nat ko zás ban is el uta sí tot ta.

b) Az R2. 9.  § (1) be kez dé se alap ján az ügye let, ké szen -
lét el lá tá sá ra a köz al kal ma zott – az Mt. 126.  § (1) be kez dé -
se c) pont ja alap ján – ha von ta 6 al ka lom mal kö te lez he tõ,
ami csak 8 órás ügye let tel szá mol va – nem szá mol va az
R2. 10.  §-ában meg ha tá ro zott 18, il let ve 24 órás ügye let tel
– el ér he ti az évi 576 órát, s ez zel túl lé pi a Kjt. 59.  § (5) be -
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kez dé sé ben meg ha tá ro zott el ren del he tõ rend kí vü li mun -
ka vég zés nap tá ri éven kén ti fel sõ ha tá rát (300 óra, kol lek -
tív szer zõ dés ren del ke zé se alap ján 400 óra).

Az R2. 9.  § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se érin ti az Al -
kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pi he nés -
hez és sza bad idõ höz való alap ve tõ jo got. Az Al kot mány -
bí ró ság elõ ször azt vizs gál ta, hogy az alap ve tõ jog ren de le -
ti úton tör té nõ kor lá to zá sa al kot má nyos-e, kö ze lebb rõl:
sér ti-e az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sét a tör vénynél ala -
cso nyabb szin tû vég re haj tá si ren de let meg al ko tá sa. „Az
Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se az alap ve tõ jo gok ki zá ró lag
tör vény ál ta li kor lá to zá sá nak fel té te le it és ha tá ra it szab ja
meg.” [8/2004. (III. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 144,
163.] Az Al kot mány bí ró ság a 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá -
ro za tá ban ki fej tet te: „Va la mely alap jog tar tal má nak meg -
ha tá ro zá sa és lé nye ges ga ran ci á i nak meg ál la pí tá sa csa kis
tör vény ben tör tén het, tör vény kell to váb bá az alap jog köz -
vet len és je len tõs kor lá to zá sá hoz is.” (ABH 1991, 297,
300.) Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az ügye le -
ti, ké szen lé ti idõ idõ tar ta má nak, mér té ké nek sza bá lyo zá sa
olyan kér dés kör, amely köz vet le nül érin ti az Al kot mány
70/B.  § (4) be kez dé sé ben a mun ka vál la lót meg il le tõ pi he -
nés hez és sza bad idõ höz való alap ve tõ jo got. A mun ka vál -
la lók – je len eset ben köz al kal ma zot tak – ügye le ti, ké szen -
lé ti mun ka vég zé se mér té ké nek – az Al kot mány 70/B.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pi he nés hez és sza bad idõ -
höz való alap ve tõ jog kor lá to zá sát je len tõ – sza bá lyo zá sa
ese tén az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se alap ján tör vényi
szin tû sza bá lyo zás a kö ve tel mény, mert alap ve tõ jo go kat
érin tõ sza bá lyok ról van szó. Ezért a pi he nés hez és a sza -
bad idõ höz való jog kor lá to zá sa csak tör vényi szin ten le -
het sé ges, az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sét sér ti, ha eze ket
a kér dé se ket nem tör vény ben sza bá lyoz zák, ha nem vég re -
haj tá si ren de let ben. Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi,
hogy a mun ka jo gi sza bá lyo zás sok szin tû, az alap ve tõ sza -
bá lyo kat tör vények, s azok egy-egy ága zat ra tör té nõ le -
bon tá sát kor mány ren de le tek, mi nisz te ri ren de le tek, kol -
lek tív szer zõ dé sek és sza bály za tok tar tal maz zák. Min den
olyan mun ka jo gi sza bály, amely nem alap ve tõ jo go kat
kor lá toz, tör vényi szint nél ala cso nyabb szin tû jog sza bály -
ban, il let ve kol lek tív szer zõ dés ben, sza bály zat ban sza bá -
lyoz ha tó. A Kjt. 59.  § (2) és (4) be kez dé sé ben adott fel ha -
tal ma zás alap ján a mi nisz ter a tör vényi ren del ke zé se ket ki -
egé szí tõ sza bá lyo zás ra al kot hat ren de le tet, azon ban a ren -
de let al ko tá si fel ha tal ma zás nem je lent fel ha tal ma zást
alap ve tõ jog köz vet len és je len tõs kor lá to zá sá ra is.

Az R2. 9.  § (1) be kez dé sé ben lévõ ren de le ti sza bá lyo zás 
a köz al kal ma zott ha von ta hat al ka lom mal való ügye let re,
ké szen lét re kö te lez he tõ sé gé rõl – fi gye lem mel az R2.
10.  §-ában meg ha tá ro zott ügye le ti idõ tar tam ra – azon ban a 
pi he nés hez és sza bad idõ höz való alap ve tõ jog ren de le ti
úton – a Kjt. 59.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té -
ket meg ha la dó mó don – tör té nõ kor lá to zá sát je len ti. Az
R2. 9.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott mun kál ta tó ál ta li kö -
te le zé si le he tõ ség sza bá lyo zá sa a rend kí vü li mun ka vég zés
te rén túl lép a tör vényi fel ha tal ma zá son. Az R2. sza bá lyo -

zá sa csak oly mér té kû le het, amely biz to sít ja a Kjt. 59.  §
(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ügye le ti idõ ke ret be tart -
ha tó sá gát. A túl mun ka éves mér té ke csak ak kor nem ha -
lad ja meg a ma xi má lis 400 órát, ha az ügye le ti szol gá lat -
ban részt ve võ köz al kal ma zott ha von ta csak egy al ka lom -
mal ügyel. A ha von ta el ren del he tõ ügye le tek szá ma 6, ami
éves szin ten a hét vé gi ügye le tek szá má tól füg gõ en 1152 és 
1536 óra kö zöt ti ügye le tet je lent, a fel sõ ha tár több mint
há rom szo ro sát je len ti. Ez havi 3 ügye let ese tén az éves
óra szám 576 és 864, havi két ügye let ese tén 384 és 576 óra
kö zött ala kul. Ez azt je len ti, hogy nem le het be tar ta ni a
ma xi má lis 400 órás fel sõ ha tárt. Bár a Kjt. 59.  § (2) be kez -
dés b) pont ja alap ján az Mt. 127.  §-ában és 129.  §-ában
fog lal ta kon túl a mi nisz ter sza bá lyoz hat ja a rend kí vü li
mun ka vég zés, az ügye let és a ké szen lét el ren de lé sé nek
fel té te le it, va la mint a ké szen lét és a ké szen lét alatt el ren -
delt mun ka vég zés, il let ve az ügye let és az ügye let alatt el -
ren delt mun ka vég zés dí ja zá sát egy aránt ma gá ban fog la ló
áta lány dí ja zás mér té két, azon ban ez a sza bá lyo zás a jog al -
ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény 1.  § (2) be kez dé sé ben
meg fo gal ma zot tak alap ján nem le het el len té tes ma ga sabb
szin tû jog sza bály ren del ke zé sé vel. Az in dít vá nyok alap ján 
vizs gált sza bá lyo zá si mód ra vo nat ko zó an pe dig az Al kot -
mány 35.  § (2) be kez dé se ki fe je zett ren del ke zést is tar tal -
maz, ami kor meg ál la pít ja, hogy a „Kor mány ren de le te és
ha tá ro za ta tör vénnyel nem le het el len té tes”. Az R2. 9.  §
(1) be kez dé se a fen ti ek alap ján sér ti a Jat. 1.  § (2) be kez dé -
sét, il let ve az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sét és az ál tal az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét, va la mint az Al kot mány
8.  § (2) be kez dé sét, ezért alkot mány elle nes. Az Al kot -
mány bí ró ság az R2. 9.  § (2) és (3) be kez dé se, 10.  §-a,
12.  §-a, 12/A.  §-a, 12/B.  §-a, 13.  §-a és 14.  §-a alkot mány -
elle nességét a 9.  § (1) be kez dé sé vel való szo ros össze füg -
gés alap ján ál la pí tot ta meg.

Az Al kot mány bí ró ság az alkot mány elle nesnek mi nõ sí -
tett R2. 9.  §-át, 10.  §-át, 12.  §-át, 12/A.  §-át, 12/B.  §-át,
13.  §-át és 14.  §-át 2007. jú ni us 30. nap já val sem mi sí tet te
meg. Az Al kot mány bí ró ság az R2. ren del ke zé se i nek „pro
fu tu ro” meg sem mi sí té sé nél azt vet te figye lembe, hogy a
ren del ke zé sek azon na li meg sem mi sí té se jog bi zony ta lan -
sá got okoz na, ezért a meg sem mi sí tés idõ pont ját 2007. jú -
ni us 30. nap já ban ha tá roz ta meg, hogy a jog al ko tó nak ele -
gen dõ idõ áll jon ren del ke zé sé re az al kot má nyos sza bá lyo -
zás ki ala kí tá sá hoz. A jog al ko tó nak le he tõ sé ge nyí lik arra
az ügye le ti idõ új ra sza bá lyo zá sá nál, hogy meg old ja, mi -
ként le het job ban egyen súlyt te rem te ni a be te gek ma gas
szin tû el lá tás hoz fû zõ dõ joga (Al kot mány 70/D.  §) és az
egész ség ügy ben dol go zó köz al kal ma zot tak pi he nés hez
való alap jo ga [Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé se] kö zött.

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

Mi vel az Al kot mány bí ró ság az R2. 9.  §-át, a 10.  §-át, a
12.  §-át, a 12/A.  §-át, a 12/B.  §-át, a 13.  §-át és a 14.  §-át az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be és a 8.  § (2) be kez dé sé be
üt kö zõ nek mi nõ sí tet te, ezért az R2. 9.  §-ának, a
10.  §-ának, a 12.  §-ának, a 12/A.  §-ának, a 12/A.  §-ának, a
12/B.  §-ának, a 13.  §-ának és a 14.  §-ának az Al kot mány a
35.  § (2) be kez dé sé ben, az 54.  § (1) be kez dé sé ben, a
70/A.  § (1) be kez dé sé ben, a 70/B.  § (2)–(4) be kez dé se i -
ben, a 70/D.  §-ában és a 70/E.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
ren del ke zé sek sé rel mét nem vizs gál ta.

3. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint az R1. 11–17.  §-ai nak
ren del ke zé sei az egész ség ügyi dol go zók ra néz ve diszk ri -
mi na tí vak a más te rü le ten dol go zók hoz (igaz ság ügyi dol -
go zók, bí rák, köz tiszt vi se lõk) ké pest, és ezért sér tik az
 Alkotmány 70/A.  §-át, to váb bá el len té te sek az Al kot mány
70/B.  § (4) be kez dé sé vel. Az R1. ha tá lyon kí vül he lye zé se
 miatt az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben ki fej tet tek ala pul -
vé te lé vel az R2. azo nos tar tal mú ren del ke zé se i re néz ve
foly tat ta le az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot. Te kin tet tel
arra, hogy az elõ zõ ek ben az Al kot mány bí ró ság az R2.
9.  §-át, a 10.  §-át, a 12.  §-át, a 12/A.  §-át, a 12/B.  §-át, a
13.  §-át és a 14.  §-át az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé be üt -
kö zõ nek mi nõ sí tet te és meg sem mi sí tet te, ezért csak az R2. 
in dít vánnyal tá ma dott, s ha tály ban ma radt 11.  §-a ren del -
ke zé se i re vo nat ko zó an vé gez te el az Al kot mány 70/A.  §-a
in dít vá nyo zó ál tal ál lí tott sé rel mé vel kap cso la tos al kot má -
nyos sá gi vizs gá la tot.

a) Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban ér tel -
mez te az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sét. Az Al kot -
mány e ren del ke zé sét – ál lan dó gya kor la ta sze rint – a jog -
egyen lõ ség ál ta lá nos el vét meg fo gal ma zó al kot má nyi kö -
ve tel mény ként ér tel mez te. Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro -
za tok ban ki fej tet te, hogy bár az Al kot mány 70/A.  § (1) be -
kez dé se szö veg sze rû en az alap ve tõ jo gok te kin te té ben tilt -
ja a hát rá nyos meg kü lön böz te tést, a ti la lom, ha a meg kü -
lön böz te tés sér ti az em be ri mél tó ság hoz való alap ve tõ jo -
got, ki ter jed az egész jog rend szer re. Ab ban az eset ben, ha
a meg kü lön böz te tés nem az em be ri vagy az alap ve tõ ál -
lam pol gá ri jog te kin te té ben tör tént, az el té rõ sza bá lyo zás
alkot mány elle nessége ak kor ál la pít ha tó meg, ha az az em -
be ri mél tó ság hoz való jo got sér ti. Az Al kot mány bí ró ság
ed di gi gya kor la ta so rán ez utób bi kör ben ak kor ítél te
alkot mány elle nesnek a jog ala nyok kö zöt ti meg kü lön böz -
te tést, ha a jog al ko tó ön ké nye sen, éssze rû in dok nél kül tett 
kü lönb sé get az azo nos sza bá lyo zá si kör alá vont jog ala -
nyok kö zött [9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990,
46, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73,
77–78.; 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280,

281.; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197.;
30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 130,
138–140. stb.].

Az R2. sze mé lyi ha tá lya alá tar to zó köz al kal ma zot tak
nem te kint he tõk azo nos hely zet ben lévõ sze mé lyek nek az
in dít vá nyo zó ál tal hi vat ko zott igaz ság ügyi dol go zók kal,
bí rák kal, köz tiszt vi se lõk kel. A tör vényalkotó ép pen a kü -
lön bö zõ hely ze tük  miatt sza bá lyoz ta kü lön-kü lön tör vény -
ben a fen ti cso por to kat al ko tó mun ka vál la lók jog ál lá sát
(Kjt., az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény, a bí rák jog ál lá sá -
ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló 1997. évi LXVII. tör vény, a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vény). Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban sze mé lyek
kö zöt ti diszk ri mi ná ci ó ról csak ak kor le het szó, ha a jog al -
ko tó va la mely sze mélyt vagy em ber cso por tot más, azo nos
hely zet ben lévõ sze mé lyek kel vagy em ber cso port tal tör -
tént össze ha son lí tás ban ke zel hát rá nyo sabb mó don.
[32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 146,
161–162.; 43/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 744,
745.; 397/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 1995, 786, 787.;
432/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 1995, 789, 792.;
719/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2000, 769, 775.;
17/2000. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 112, 115.;
624/E/1999. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1023, 1035. stb.]
Ezért az Al kot mány bí ró ság az R2. 11.  §-a ren del ke zé se i -
nek az Al kot mány 70/A.  §-ába üt kö zõ alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít ványt el uta sí tot ta.

b) Az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé se sze rint: „Min -
den ki nek joga van a pi he nés hez, a sza bad idõ höz és a rend -
sze res fi ze tett sza bad ság hoz.” Az R2. 11.  §-a meg ha tá roz -
za, hogy a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap 20. nap já ig kell
az ügye le ti és ké szen lé ti szol gá lat ra tör té nõ be osz tást el ké -
szí te ni és ezt írás ban kö zöl ni kell a köz al kal ma zot tal.

Az R2. 11.  §-a és az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé se
kö zött al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze füg gés nem ál -
la pít ha tó meg. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta
sze rint az ér de mi al kot má nyos sá gi össze füg gés hi á nya az
in dít vány el uta sí tá sát ered mé nye zi, ezért az Al kot mány bí -
ró ság az R2. 11.  §-a alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt e vo nat ko -
zás ban el uta sí tot ta.

4. Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mét ál lí -
tot ta több in dít vá nyo zó is: az egyik in dít vá nyo zó a Kjt.
59.  § (2) be kez dés b) pont ja és a 76.  § (3) be kez dé se, a má -
sik in dít vá nyo zó az Mt. 117/A.  § (2) be kez dés b) és
f) pont ja, a 119.  § (6) be kez dé se, a 127.  § (5) be kez dé se, a
Kjt. 59.  § (2) be kez dés b) pont ja, az 59.  § (4) be kez dés
b) pont ja és a har ma dik in dít vá nyo zó a Kjt. 59.  § (4) be -
kez dés b) pont ja ese té ben.

Két in dít vá nyo zó is alkot mány elle nesnek tart ja a Kjt.
59.  § (2) be kez dés b) pont já nak ren del ke zé sét. Az egyik
in dít vá nyo zó a jog biz ton ság sé rel mét lát ja ab ban, hogy a
Kjt. 59.  § (2) be kez dés b) pont já ban fel ha tal ma zott mi nisz -
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ter alap ve tõ jo go kat kor lá toz, ami kor sza bá lyoz hat ja a
rend kí vü li mun ka vég zés, az ügye let és a ké szen lét el ren -
de lé sé nek fel té te le it, va la mint a ké szen lét és a ké szen lét
alatt el ren delt mun ka vég zés, il let ve az ügye let és az ügye -
let alatt el ren delt mun ka vég zés dí ja zá sát egy aránt ma gá -
ban fog la ló áta lány dí ja zás mér té két. A má sik in dít vá nyo zó 
sze rint a Kjt. 59.  § (2) be kez dés b) pont ja le he tõ sé get ad
arra, hogy jog sza bály vagy kol lek tív szer zõ dés az ügye le ti
idõ nek csak egy ré szét is mer je el mun ka idõ nek, anél kül,
hogy meg ha tá roz ná azt, hogy az ügye let fenn ma ra dó ré sze
mi lyen idõ nek mi nõ sül és mely sza bá lyok vo nat koz nak rá,
és ez – ál lás pont ja sze rint – a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét
sér ti.

Az Al kot mány bí ró ság 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. Va gyis a jog biz ton ság nem csu pán az egyes nor mák
egy ér tel mû sé gét kö ve te li meg, de az egyes jog in téz mé -
nyek mû kö dé sé nek ki szá mít ha tó sá gát is. Ezért alap ve tõ ek
a jog biz ton ság szem pont já ból az el já rá si ga ran ci ák. Csak
for ma li zált el já rás sza bá lya i nak kö ve té sé vel ke let kez het
ér vé nyes jog sza bály, csak az el já rá si nor mák be tar tá sá val
mû köd nek al kot má nyo san a jog in téz mé nyek.” (ABH
1992, 59, 65.) Az Al kot mány bí ró ság ezt köve tõen a
25/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat ban rá mu ta tott:

„A jog ál la mi ság egyik fon tos al ko tó ele me a jog biz ton -
ság, amely egye bek kö zött meg kö ve te li, hogy

– az ál lam pol gá rok jo ga it és kö te les sé ge it a tör vény ben 
meg sza bott mó don ki hir de tett és bár ki szá má ra hoz zá fér -
he tõ jog sza bá lyok sza bá lyoz zák,

– meg le gyen a tény le ges le he tõ ség arra, hogy a jog ala -
nyok ma ga tar tá su kat a jog elõ írásaihoz tud ják iga zí ta ni,
(...)

A jog biz ton ság e két alap ve tõ kö ve tel mé nye kö zül bár -
me lyik nek a fi gyel men kí vül ha gyá sa össze egyez tet he tet -
len az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel, s így alkot mány -
elle nes.” (ABH 1992, 131, 132.)

A Jat. 15.  § (1) be kez dé se alap ján a vég re haj tá si jog sza -
bály al ko tá sá ra adott fel ha tal ma zás ban meg kell ha tá roz ni
a fel ha tal ma zás jo go sult ját, tár gyát és ke re te it. A fel ha tal -
ma zás jo go sult ja a jogi sza bá lyo zás ra más nak to váb bi fel -
ha tal ma zást nem ad hat. A Kjt. 59.  § (2) be kez dés b) pont ja
a tör vény ke re tei kö zött vég re haj tá si jog sza bály meg al ko -
tá sá ra ru ház ta fel a mi nisz tert, meg ha tá roz va a fel ha tal ma -
zás tár gyát és ke re te it is. A fel ha tal ma zás alap ján a mi nisz -
ter nem jo go sult egy részt a tör vénnyel el len té tes, más részt
a fel ha tal ma zás ke re te in túl ter jesz ke dõ sza bá lyo zás meg -
ál la pí tá sá ra.

A két in dít vá nyo zó a Kjt. 59.  § (4) be kez dés b) pont ját
véli alkot mány elle nesnek. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint a 
Kjt. 59.  § (4) be kez dés b) pont ja le he tõ sé get ad arra, hogy

jog sza bály vagy kol lek tív szer zõ dés az ügye le ti idõ nek
csak egy ré szét is mer je el mun ka idõ nek, anél kül, hogy
meg ha tá roz ná azt, hogy az ügye let fenn ma ra dó rész re mi -
lyen idõ nek mi nõ sül és mely sza bá lyok vo nat koz nak rá, és
ez – ál lás pont ja sze rint – a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét
sér ti. A má sik in dít vá nyo zó úgy véli, hogy a Kjt.
59.  § (4) be kez dés b) pont ja alap ve tõ mun ka vál la lói al kot -
má nyos jo go kat sért, s ezért az Al kot mány 2.  § (1) be kez -
dé sé be üt kö zik.

A Kjt. 59.  § (4) be kez dés b) pont ja alap ján az egész ség -
ügyi te vé keny ség re vo nat ko zó kü lön tör vény ben meg ha tá -
ro zott ügye le ti, ké szen lé ti fel ada tok el lá tá sá ban részt vevõ
köz al kal ma zott ese té ben az Mt. 119.  §-ának (6) be kez dé -
sé tõl a mi nisz ter vagy kol lek tív szer zõ dés el tér het, és – az
ügye let so rán vég zett mun ka szo ká sos idõ tar ta má nak ala -
pul vé te lé vel – meg ha tá roz hat ja az egy ügye let re esõ, az
Mt. 119.  § (3)–(6) be kez dé se szem pont já ból figye lembe
ve he tõ át lag-idõ tar ta mot.

A Kjt. 59.  § (4) be kez dés b) pont ja a tör vény ke re tei kö -
zött vég re haj tá si jog sza bály meg al ko tá sá ra ru ház ta fel a
mi nisz tert, meg ha tá roz va a fel ha tal ma zás tár gyát és ke re -
te it is. A fel ha tal ma zás alap ján a mi nisz ter nem jo go sult
egy részt a tör vénnyel el len té tes, más részt a fel ha tal ma zás
ke re te in túl ter jesz ke dõ sza bá lyo zás meg ál la pí tá sá ra. A
tör vényi fel ha tal ma zás alap ján e sza bá lyo kat nem csak a
mi nisz ter ál la pít hat ja meg, ha nem kol lek tív szer zõ dés is
sza bá lyoz hat ja.

A Kjt. 59.  § (2) be kez dés b) pont já nak sza bá lyo zá sa vi -
lá gos, egy ér tel mû, nem tar tal maz olyan ren del ke zést,
amely az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
jog ál lam ból ere dõ jog biz ton ság sé rel mét ered mé nye zi.
Ezért az Al kot mány bí ró ság a Kjt. 59.  § (4) be kez dés
b) pont já nak az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be való üt kö -
zés  miatti alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

Az egyik in dít vá nyo zó az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé -
sé bõl ere dõ jog biz ton ság sé rel mét lát ja ab ban, hogy a Kjt.
76.  § (3) be kez dé sé ben fel ha tal ma zott mi nisz ter alap ve tõ
jo go kat kor lá toz, ami kor az egész ség ügyi te vé keny ség re
vo nat ko zó kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott ügye le ti,
 készenléti fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben az Mt.
146–149.  §-ában meg ha tá ro zot tak tól el té rõ sza bá lyo kat
ál la pít hat meg. A mi nisz ter jog al ko tá si fel ha tal ma zá sa
azon ban eb ben az eset ben sem ter jed ki arra, hogy az Al -
kot mány, az Mt. és a Kjt. sza bá lyo zá sá val el len té tes ren de -
le tet al kos son, ha nem csak az Mt. 146–149.  §-ában sza bá -
lyo zott kér dés kör ben – a rend kí vü li mun ka vég zés díja -
zása – a fel adat el lá tás hoz szük sé ges sza bá lyok ál la pí tá sá ra 
kor lá to zó dik.

A má sik in dít vá nyo zó az Mt. 117/A.  § (2) be kez dés b)
és f) pont ja, a 119.  § (6) be kez dé se, a 127.  § (5) be kez dé se
alkot mány elle nességét ál lít ja. Ál lás pont ja sze rint az Mt.
117/A.  § (2) be kez dés b) és f) pont ja, a 119.  § (6) be kez dé -
se, a 127.  § (5) be kez dé se le he tõ sé get ad arra, hogy jog sza -
bály vagy kol lek tív szer zõ dés az ügye le ti idõ nek csak egy
ré szét is mer je el mun ka idõ nek, anél kül, hogy meg ha tá roz -
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ná azt, hogy az ügye let fenn ma ra dó ré sze mi lyen idõ nek
mi nõ sül és mely sza bá lyok vo nat koz nak rá, és ez – ál lás -
pont ja sze rint – a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét sér ti.

Az Mt. 117/A.  § (2) be kez dés b) és f) pont ja alap ján az
egész ség ügyi te vé keny ség re vo nat ko zó kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott ügye le ti, ké szen lé ti fel ada tok el lá tá sá ban
részt ve võ mun ka vál la ló ese té ben kol lek tív szer zõ dés az
Mt. 119.  § (6) be kez dé sé tõl el tér het, és – az ügye let so rán
vég zett mun ka szo ká sos idõ tar ta má nak ala pul vé te lé vel –
meg ha tá roz hat ja az egy ügye let re esõ, az Mt. 119.  §
(3)–(6) be kez dé se szem pont já ból figye lembe ve he tõ át -
lag-idõ tar ta mot, il let ve az Mt. 127.  § (5) be kez dé sé tõl el -
tér het, és – az ügye let so rán vég zett mun ka szo ká sos idõ -
tar ta má nak ala pul vé te lé vel – meg ha tá roz hat ja az egy
ügye let re esõ, az Mt. 127.  § (4)–(5) be kez dé se szem pont -
já ból figye lembe ve he tõ át lag-idõ tar ta mot. Eh hez ál la pít
meg ki egé szí tõ sza bályt az Mt. 119.  § (6) be kez dé se és a
127.  § (5) be kez dé se. Az Mt. 119.  § (6) be kez dé se alap ján
az Mt. 119.  § (3)–(5), il let ve a (7) be kez dés al kal ma zá sa
so rán az ügye let tel jes idõ tar ta mát mun ka idõ ként kell
figye lembe ven ni, ha a mun ka vég zés idõ tar ta ma nem mér -
he tõ. Az Mt. 127.  § (5) be kez dé se alap ján pe dig a rend kí -
vü li mun ka vég zés az Mt. 127.  § (4) be kez dés sze rin ti mér -
té ké be az ügye let tel jes idõ tar ta mát be kell szá mí ta ni, ha az 
ügye let alatt a mun ka vég zés idõ tar ta ma nem mér he tõ.

Az Mt. in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé sei tar tal maz -
zák a kol lek tív szer zõ dés sel sza bá lyoz ha tó tárgy kört és an -
nak ke re te it is. Eh hez to váb bi ke re tet ad még az Mt. 13.  §
(4) be kez dé se, amely a kol lek tív szer zõ dés sem mis sé gé -
nek ese te it ha tá roz za meg.

A Kjt. 59.  § (2) be kez dés b) pont já nak, az 59.  § (4) be -
kez dés b) pont já nak és a 76.  § (3) be kez dé sé nek, az Mt.
117/A.  § (2) be kez dés b) és f) pont já nak, a 119.  § (6) be -
kez dé sé nek, a 127.  § (5) be kez dé sé nek sza bá lyo zá sa vi lá -
gos, egy ér tel mû, nem tar tal maz olyan ren del ke zést, amely
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog ál -
lam ból ere dõ jog biz ton ság sé rel mét ered mé nye zi. Ezért az
Al kot mány bí ró ság a Kjt. 59.  § (2) be kez dés b) pont já nak,
az 59.  § (4) be kez dés b) pont já nak és a 76.  § (3) be kez dé sé -
nek, va la mint az Mt. 117/A.  § (2) be kez dés b) és f) pont já -
nak, a 119.  § (6) be kez dé sé nek, a 127.  § (5) be kez dé sé nek
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be való üt kö zés  miatti
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

5. Az egyik in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint az Mt.
117/A.  § (2) be kez dés b), e) és f) pont ja i nak, a 117/B.  §
(3) be kez dé sé nek, va la mint a Kjt. 59.  § (4) be kez dés b) és
f) pont ja i nak és a 76.  § (3) be kez dé sé nek ren del ke zé sei
sér tik az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sét, il let ve az Mt.
117/A.  § (2) be kez dés b) és f) pont ja i nak, va la mint a Kjt.
59.  § (4) be kez dés b) és f) pont ja i nak ren del ke zé sei sér tik
az Al kot mány 70/B.  § (2) és (4) be kez dé se it. A Kjt. 59.  §
(4) be kez dés b) és f) pont ja i nak ren del ke zé se it egy má sik
in dít vá nyo zó is az Al kot mány 70/B.  § (2)–(4) be kez dé se i -

vel, il let ve az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé vel a Kjt.
59.  § (4) be kez dés c) pont ját is el len té tes nek véli.

a) Az in dít vá nyo zó sze rint az Mt. 117/A.  § (2) be kez -
dés b), e) és f) pont jai az egész ség ügy ben dol go zók szá má -
ra diszk ri mi na tí vak, mert az Mt. min den ága zat ra ki ter je -
dõ en a 119.  § (6) be kez dé sé ben úgy ren del ke zik, hogy a
mun ka idõ be osz tá sa szem pont já ból az ügye let tel jes idõ -
tar ta mát mun ka idõ ként kell figye lembe ven ni, ha a mun -
ka vég zés idõ tar ta ma nem mér he tõ. To váb bá az Mt.
117/B.  § (3) be kez dé sét pe dig azért tart ja diszk ri mi na tív -
nak, mert le he tõ sé get ad arra, hogy a ké szen lé ti jel le gû
mun ka kö rök ben a heti 40 órás mun ka idõt heti 60 órá ra
emel hes sék a fe lek meg ál la po dá sa alap ján, ami – az in dít -
vá nyo zó vé le mé nye sze rint – oda ve zet, hogy az ilyen jel -
le gû mun ka kör ben dol go zók heti húsz órá val is töb bet dol -
goz hat nak alap bé rért, el es ve a rend kí vü li mun ka vég zé sért
járó ked ve zõbb dí ja zás tól.

Az Mt. tá ma dott ren del ke zé sei le he tõ vé te szik, hogy az
egész ség ügyi te vé keny ség re vo nat ko zó kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott ügye le ti, ké szen lé ti fel ada tok el lá tá sá ban
részt ve võ mun ka vál la ló ese té ben kol lek tív szer zõ dés

– az Mt. 119.  § (6) be kez dé sé tõl el tér hes sen, és – az
ügye let so rán vég zett mun ka szo ká sos idõ tar ta má nak ala -
pul vé te lé vel – meg ha tá roz has sa az egy ügye let re esõ, a
Mt. 119.  § (3)–(6) be kez dé se szem pont já ból figye lembe
ve he tõ át lag-idõ tar ta mot,

– az Mt. 126.  § (1) be kez dés d) pont já tól el tér hes sen, és 
– a ké szen lét so rán vég zett mun ka szo ká sos idõ tar ta má nak 
ala pul vé te lé vel – meg ha tá roz has sa az egy ké szen lét re esõ
mun ka vég zés át lag-idõ tar ta mát,

– az Mt. 127.  § (5) be kez dé sé tõl el tér hes sen, és – az
ügye let so rán vég zett mun ka szo ká sos idõ tar ta má nak ala -
pul vé te lé vel – meg ha tá roz has sa az egy ügye let re esõ, az
Mt. 127.  § (4)–(5) be kez dé se szem pont já ból figye lembe
ve he tõ át lag-idõ tar ta mot.

Az Al kot mány bí ró ság fen tebb már ki fej tet te, hogy sze -
mé lyek kö zöt ti diszk ri mi ná ci ó ról csak ak kor le het szó, ha
a jog al ko tó va la mely sze mélyt vagy em ber cso por tot más,
azo nos hely zet ben lévõ sze mé lyek kel vagy em ber cso port -
tal tör tént össze ha son lí tás ban ke zel hát rá nyo sabb mó don.
Az Mt. 13.  § (3) be kez dé se alap ján a kol lek tív szer zõ dés,
il let ve a fe lek meg ál la po dá sa a mun ka vi szony ra meg ha tá -
ro zott sza bá lyok tól – ha az Mt. más képp nem rendelke -
zik – el tér het. En nek fel té te le, hogy a mun ka vál la ló ra ked -
ve zõbb fel té telt ál la pít son meg. Mi vel az Mt. 13.  § (3) be -
kez dé se alap ján a kol lek tív szer zõ dés a tör vényi sza bá lyo -
zás nál hát rá nyo sabb sza bá lyo kat nem ál la pít hat meg, így
az Mt. 117/A.  § (2) be kez dés b), e) és f) pont jai ren del ke zé -
se i nek al kal ma zá sa az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé be 
til tott hát rá nyos meg kü lön böz te tést az egész ség ügyi ága -
zat ban sem nem te szi le he tõ vé. Ha a kol lek tív szer zõ dés a
tör vényi sza bá lyo zás nál ked ve zõt le nebb fel té te le ket ál la -
pí ta na meg, ak kor az Mt. 13.  § (4) be kez dé se alap ján a kol -
lek tív szer zõ dés sem mis len ne. Ezért az Al kot mány bí ró -
ság az in dít ványt e vo nat ko zá sá ban el uta sí tot ta.
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b) Az in dít vá nyo zó sze rint az Mt. 117/A.  § (2) be kez -
dés b) és f) pont ja i nak ren del ke zé sei sér tik az Al kot mány
70/B.  § (2) és (4) be kez dé se it. Az Mt. 117/A.  § (2) be kez -
dé se alap ján az egész ség ügyi te vé keny ség re vo nat ko zó
kü lön tör vény ben – amely je len eset ben az Eüttv. – meg ha -
tá ro zott ügye le ti, ké szen lé ti fel ada tok el lá tá sá ban részt
 vevõ mun ka vál la ló ese té ben kol lek tív szer zõ dés az Mt.
119.  § (6) be kez dé sé tõl el tér het, és – az ügye let so rán vég -
zett mun ka szo ká sos idõ tar ta má nak ala pul vé te lé vel –
meg ha tá roz hat ja az egy ügye let re esõ, az Mt. 119.  §
(3)–(6) be kez dé se szem pont já ból figye lembe ve he tõ
 átlag-idõtartamot, il let ve az Mt. 127.  § (5) be kez dé sé tõl el -
tér het, és – az ügye let so rán vég zett mun ka szo ká sos idõ -
tar ta má nak ala pul vé te lé vel – meg ha tá roz hat ja az egy
ügye let re esõ, az Mt. 127.  § (4)–(5) be kez dé se szem pont -
já ból figye lembe ve he tõ át lag-idõ tar ta mot.

Az Al kot mány 70/B.  § (2) be kez dé se sze rint „(...) az
egyen lõ mun ká ért min den ki nek bár mi lyen meg kü lön böz -
te tés nél kül, egyen lõ bér hez van joga”. (1086/B/1990/3.
AB ha tá ro zat, ABH 1991, 749, 750.) Ez azt je len ti, hogy a
köz al kal ma zott mun ká já ért járó bére te kin te té ben sem mi -
lyen hát rá nyos meg kü lön böz te tést ne szen ved jen. Az ál -
lam a bé re zés nek csu pán a ga ran ci á lis sza bá lya it ha tá roz za 
meg. Az Al kot mány 70.  § (4) be kez dé se pe dig a pi he nés -
hez, a sza bad idõ höz és a fi ze tett sza bad ság hoz való jo got
dek la rál ja.

Az Mt. 117/A.  § (2) be kez dés b) és f) pont jai alap ján az
egy ügye let re esõ át lag-idõ tar ta mot a kol lek tív szer zõ dés
meg ha tá roz hat ja. Ezek a ren del ke zé sek köz vet le nül nem
érin tik az Al kot mány 70/B.  § (2) és (4) be kez dé se i ben
meg ha tá ro zott al kot má nyos jo go kat, e jo gok meg sér té se a
kol lek tív szer zõ dés ren del ke zé se i nek vizs gá la tá val le het -
sé ges.

Az Mt. 117/A.  § (2) be kez dés b) és f) pont jai és az Al -
kot mány 70/B.  § (2) és (4) be kez dé se kö zött al kot mány jo -
gi lag ér té kel he tõ össze füg gés nem ál la pít ha tó meg. Az Al -
kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az ér de mi al -
kot má nyos sá gi össze füg gés hi á nya az in dít vány el uta sí tá -
sát ered mé nye zi, ezért az Al kot mány bí ró ság az Mt.
117/A.  § (2) be kez dés b) és f) pont jai 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 ezek ben a vo nat ko zá sok ban is el uta sí tot ta.

c) Az Mt. 117/B.  § (3) be kez dé se nem ko gens, ha nem
disz po zi tív sza bály, amely csak le he tõ vé te szi, hogy a
mun kál ta tó és a mun ka vál la ló – két ol da lú, köl csö nös –
meg ál la po dá sa alap ján a tel jes mun ka idõ mér té ke leg fel -
jebb napi ti zen két, leg fel jebb heti hat van órá ra emel he tõ,
ha a mun ka vál la ló ké szen lé ti jel le gû mun ka kört lát el,
vagy a mun kál ta tó, il let ve a tu laj do nos kö ze li hoz zá tar to -
zó ja [Mt. 139.  § (2) be kez dés]. E sza bály ból nem kö vet ke -
zik, hogy az in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt ké szen lé ti jel le -
gû mun ka kör ben kö te le zõ en a hát rá nyo sabb mun ka idõ
mér té ket kell al kal maz ni, ha nem csak le he tõ ség, ha a fe lek
aka rat egye zõ ség gel eb ben ál la pod nak meg. To váb bá egy
mun ka jo gi vé del mi kor lá tot is ál lít e tör vényi ren del ke zés,
mert a tel jes mun ka idõ mér té ke aka rat egye zõ ség ese tén, a

fe lek meg ál la po dá sá val sem emel he tõ napi ti zen két, il let -
ve heti hat van órá nál fel jebb, ami a mun ka vál la lót védi a
mun kál ta tó val szem ben. Az Al kot mány bí ró ság az Mt.
117/B.  § (3) be kez dé sé nek vizs gá la ta kor az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sét sér tõ hát rá nyos meg kü lön böz te tést
nem ál la pí tott meg, azért az in dít ványt e vo nat ko zá sá ban is 
el uta sí tot ta.

d) A Kjt. 59.  § (4) be kez dés b) és f) pont ja alap ján az
egész ség ügyi te vé keny ség re vo nat ko zó kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott ügye le ti, ké szen lé ti fel ada tok el lá tá sá ban
részt vevõ köz al kal ma zott ese té ben az Mt. 119.  §-ának
(6) be kez dé sé tõl a mi nisz ter vagy kol lek tív szer zõ dés el -
tér het, és – az ügye let so rán vég zett mun ka szo ká sos idõ -
tar ta má nak ala pul vé te lé vel – meg ha tá roz hat ja az egy
ügye let re esõ, az Mt. 119.  § (3)–(6) be kez dé se szem pont -
já ból figye lembe ve he tõ át lag-idõ tar ta mot, il let ve az Mt.
127.  § (5) be kez dé sé tõl a mi nisz ter vagy kol lek tív szer zõ -
dés el tér het, és – az ügye let so rán vég zett mun ka szo ká sos
idõ tar ta má nak ala pul vé te lé vel – meg ha tá roz hat ja az egy
ügye let re esõ, a rend kí vü li mun ka vég zés éves mér té ke
szem pont já ból figye lembe ve he tõ át lag-idõ tar ta mot. Ez az 
in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint sér ti az Al kot mány
70/B.  § (2) és (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott egyen lõ
mun ká ért egyen lõ bér el vét, il let ve a pi he nés hez való jo -
got.

A Kjt. 59.  § (4) be kez dés b) és f) pont ja alap ján az egy
ügye let re esõ át lag-idõ tar ta mot ága zat te kin te té ben a mi -
nisz ter vagy adott mun ka he lyen a kol lek tív szer zõ dés
meg ha tá roz hat ja. Ezek a ren del ke zé sek köz vet le nül nem
érin tik az Al kot mány 70/B.  § (2) és (4) be kez dé se i ben
meg ha tá ro zott al kot má nyos jo go kat, e jo gok eset le ges
meg sér té sé nek meg ál la pí tá sa a mi nisz te ri ren de let, il let ve
a kol lek tív szer zõ dés ren del ke zé se i nek vizs gá la tá val le -
het sé ges.

A Kjt. 59.  § (4) be kez dés b) és f) pont ja és az Al kot mány 
70/B.  § (2) és (4) be kez dé se kö zött al kot mány jo gi lag ér té -
kel he tõ össze füg gés nem ál la pít ha tó meg. Az Al kot mány -
bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az ér de mi al kot má nyos -
sá gi össze füg gés hi á nya az in dít vány el uta sí tá sát ered mé -
nye zi, ezért az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás olt sza bá lyok
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat ezek ben a vo -
nat ko zá sok ban is el uta sí tot ta.

e) A Kjt. 59.  § (4) be kez dés c) pont ja a má sik in dít vá -
nyo zó sze rint az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé ben sza -
bá lyo zott pi he nés hez, a sza bad idõ höz és a fi ze tett sza bad -
ság hoz való al kot má nyos jo got sér ti. A Kjt. 59.  § (4) be -
kez dés c) pont ja alap ján köz al kal ma zott ese té ben az Mt.
123.  §-ának (2) be kez dé sé tõl el té rõ en, kol lek tív szer zõ dés
vagy a fe lek meg ál la po dá sa leg alább nyolc óra napi pi -
henõidõ biz to sí tá sát ír hat ja elõ. Az Mt. 123.  § (2) be kez dé -
se alap ján kol lek tív szer zõ dés – az Mt. 127.  § (6) be kez dé -
se c) pont já ban meg ha tá ro zott mun ka vál la ló ki vé te lé vel –
a napi mun ká já nak be fe je zé se és a más na pi mun ka kez dés
kö zött leg alább ti zen egy óra pi he nõ idõt biz to sí ta ni ren de -
lõ ál ta lá nos sza bály tól el té rõ en leg alább nyolc óra pi he nõ -
idõ biz to sí tá sát ír hat ja elõ a ké szen lé ti jel le gû mun ka kör -
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ben, a meg sza kí tás nél kü li, il let ve a több mû sza kos mun ka -
rend ben fog lal koz ta tott, to váb bá az idény mun kát vég zõ
mun ka vál la ló ese té ben. A Kjt. in dít vánnyal tá ma dott ren -
del ke zé se ezt a le he tõ sé get ki ter jesz ti az Mt. hi vat ko zott
ren del ke zé sé ben meg ha tá ro zott kol lek tív szer zõ dé sen túl
a fe lek meg ál la po dá sá ra is.

A Kjt. 59.  § (4) be kez dés c) pont ja nem ko gens, ha nem
disz po zi tív sza bály, amely csak le he tõ vé te szi, hogy kol -
lek tív szer zõ dés vagy a fe lek meg ál la po dá sa az Mt. ál ta lá -
nos sza bá lyá tól (ti zen egy óra pi he nõ idõ) el té rõ en nyolc
óra pi he nõ idõt ál la pít son meg. Mind a kol lek tív szer zõ dés, 
mind a fe lek meg ál la po dá sa aka rat egyez õs égen ala pu ló,
köl csö nös aka rat nyi lat ko zat. A disz po zi tív sza bály egy ben 
a köz al kal ma zott pi he nõ ide jé nek vé del mét is je len ti, mert
a tör vénytõl el té rõ meg ál la po dás ese tén sem le het nyolc
órá nál ki sebb mér té kû pi he nõ idõ biz to sí tá sát ki köt ni. Ha a
kol lek tív szer zõ dés vagy a fe lek meg ál la po dá sa a tör vényi
sza bá lyo zás nál ked ve zõt le nebb fel té te le ket ál la pí ta na
meg, ak kor az Mt. 13.  § (4) be kez dé se alap ján a kol lek tív
szer zõ dés, il let ve a fe lek meg ál la po dá sa sem mis. Az Al -
kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a Kjt. 59.  § (4) be kez -
dés c) pont ja en nek meg fele lõen nem el len té tes az Al kot -
mány 70/B.  § (4) be kez dé sé nek ren del ke zé sé vel, ezért az
in dít ványt e vo nat ko zá sá ban el uta sí tot ta.

f) A Kjt. 59.  § (4) be kez dés b) és f) pont ja i nak ren del ke -
zé se it a má sik in dít vá nyo zó is az Al kot mány 70/B.  §
(3) be kez dé se i vel el len té tes nek véli. Az Al kot mány
70/B.  § (3) be kez dé se sze rint min den dol go zó nak joga van
olyan jö ve de lem hez, amely meg fe lel vég zett mun ká ja
mennyi sé gé nek és mi nõ sé gé nek.

A Kjt. 59.  § (4) be kez dés b) és f) pont ja alap ján az egy
ügye let re esõ át lag-idõ tar ta mot az egész ség ügyi ága zat te -
kin te té ben a mi nisz ter, vagy adott mun ka he lyen a kol lek -
tív szer zõ dés meg ha tá roz hat ja. Ezek a ren del ke zé sek köz -
vet le nül nem érin tik az Al kot mány 70/B.  § (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott al kot má nyos jo got, e jog eset le ges
meg sér té sé nek meg ál la pí tá sa a mi nisz te ri ren de let, il let ve
a kol lek tív szer zõ dés ren del ke zé se i nek vizs gá la tá val le -
het sé ges.

A Kjt. 59.  § (4) be kez dés b) és f) pont ja és az Al kot mány 
70/B.  § (3) be kez dé se kö zött al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ 
össze füg gés nem ál la pít ha tó meg. Az Al kot mány bí ró ság
ál lan dó gya kor la ta sze rint az ér de mi al kot má nyos sá gi
össze füg gés hi á nya az in dít vány el uta sí tá sát ered mé nye zi,
ezért az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás olt sza bá lyok meg -
sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat ezek ben a vo nat ko -
zá sok ban is el uta sí tot ta.

g) A Kjt. 76.  § (3) be kez dé se alap ján a mi nisz ter az
egész ség ügyi te vé keny ség re vo nat ko zó kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott ügye le ti, ké szen lé ti fel ada tok el lá tá sa ér de -
ké ben az Mt. 146–149.  §-ában meg ha tá ro zot tak tól el té rõ
sza bá lyo kat ál la pít hat meg. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja
sze rint e ren del ke zés sér ti az Al kot mány 70/A.  § (1) be -
kez dé sét. Az Eüttv. 93.  § (1) be kez dé se ha tá roz za meg az
ügye le ti rend szer fel ada tát, és a (2) be kez dés pe dig az
ügye le ti el lá tás cél ját.

Az Al kot mány bí ró ság fen tebb már ki fej tet te, hogy sze -
mé lyek kö zöt ti diszk ri mi ná ci ó ról csak ak kor le het szó, ha
a jog al ko tó va la mely sze mélyt vagy em ber cso por tot más,
azo nos hely zet ben lévõ sze mé lyek kel vagy em ber cso port -
tal tör tént össze ha son lí tás ban ke zel hát rá nyo sabb mó don.
A diszk ri mi ná ció a Kjt. 76.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott jog al ko tá si fel ha tal ma zás ra nem ál la pít ha tó meg, köz -
vet le nül nem érin ti az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal mát,
e ti la lom eset le ges meg sér té sé nek meg ál la pí tá sa a tör vényi 
fel ha tal ma zás alap ján meg al ko tott kü lön jog sza bály ren -
del ke zé se i nek vizs gá la tá val le het sé ges.

A Kjt. 76.  § (3) be kez dé se és az Al kot mány 70/A.  §
(1) be kez dé se kö zött al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze -
füg gés nem ál la pít ha tó meg. Az Al kot mány bí ró ság ál lan -
dó gya kor la ta sze rint az ér de mi al kot má nyos sá gi össze -
füg gés hi á nya az in dít vány el uta sí tá sát ered mé nye zi, ezért
az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás olt sza bá lyok meg sem mi sí -
té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat ezek ben a vo nat ko zá sok ban
is el uta sí tot ta.

6. Egy in dít vá nyo zó az Mt. 117/A.  § (2) be kez dés
f) pont já nak, a 119.  § (6) be kez dé sé nek, a 127.  § (5) be kez -
dé sé nek, a Kjt. 59.  § (2) be kez dés b) pont já nak és az 59.  §
(4) be kez dés b) és f) pont já nak ren del ke zé se it az Al kot -
mány 54.  § (1) be kez dé sé be, to váb bá az Mt. 117/A.  §
(2) be kez dés f) pont já nak, a 119.  § (6) be kez dé sé nek, a
127.  § (5) be kez dé sé nek, a Kjt. 59.  § (4) be kez dés b) és
f) pont já nak ren del ke zé se it az Al kot mány 70/E.  § (1) be -
kez dé sé be üt kö zõ nek tart ja, és ezért kér te azok alkot mány -
elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét.

a) Az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé se alap ján a Ma gyar
Köz tár sa ság ban min den em ber nek ve le szü le tett joga van
az élet hez és az em be ri mél tó ság hoz, ame lyek tõl sen kit
nem le het ön ké nye sen meg fosz ta ni. „Az Al kot mány bí ró -
ság az em be ri mél tó ság hoz való jo got az ún. »ál ta lá nos
sze mé lyi sé gi jog« egyik meg fo gal ma zá sá nak te kin ti. A
mo dern al kot má nyok, il let ve al kot mány bí ró sá gi gya kor lat 
az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jo got kü lön fé le as pek tu sa i val
ne ve zik meg: pél dá ul a sze mé lyi ség sza bad ki bon ta koz ta -
tá sá hoz való jog ként, az ön ren del ke zés sza bad sá gá hoz
való jog ként, ál ta lá nos cse lek vé si sza bad ság ként, avagy a
ma gán szfé rá hoz való jog ként. Az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi
jog »anya jog«, azaz olyan szub szi di á ri us alap jog, ame lyet
mind az Al kot mány bí ró ság, mind a bí ró sá gok min den
eset ben fel hív hat nak az egyén au to nó mi á já nak vé del mé re, 
ha az adott tény ál lás ra a konk rét, ne ve sí tett alap jo gok
egyi ke sem al kal maz ha tó.” [8/1990. (IV. 23.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1990, 42, 44.]

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az Mt.
117/A.  § (2) be kez dés f) pont já nak, a 119.  § (6) be kez dé sé -
nek, a 127.  § (5) be kez dé sé nek, a Kjt. 59.  § (2) be kez dés
b) pont já nak és az 59.  § (4) be kez dés b) és f) pont já nak ren -
del ke zé sei ese té ben van olyan ne ve sít he tõ alap jog, amely
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al kal maz ha tó, to váb bá a tá ma dott ren del ke zé sek és az Al -
kot mány 54.  § (1) be kez dé se kö zött al kot mány jo gi lag ér té -
kel he tõ össze füg gés nem ál la pít ha tó meg. Az Al kot mány -
bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az ér de mi al kot má nyos -
sá gi össze füg gés hi á nya az in dít vány el uta sí tá sát ered mé -
nye zi, ezért az Al kot mány bí ró ság az Mt. 117/A.  § (2) be -
kez dés f) pont ja, a 119.  § (6) be kez dé se, a 127.  § (5) be kez -
dé se, a Kjt. 59.  § (2) be kez dés b) pont ja és az 59.  § (4) be -
kez dés b) és f) pont ja alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt e vo nat ko -
zás ban el uta sí tot ta.

b) Az Al kot mány 70/E.  § (1) be kez dé se sze rint: „A
Ma gyar Köz tár sa ság ál lam pol gá ra i nak jo guk van a szo ci á -
lis biz ton ság hoz; öreg ség, be teg ség, rok kant ság, öz vegy -
ség, ár va ság és ön hi bá ju kon kí vül be kö vet ke zett mun ka -
nél kü li ség ese tén a meg él he té sük höz szük sé ges el lá tás ra
jo go sul tak.” E ren del ke zés a szo ci á lis biz ton ság ról, a meg -
él he tés hez szük sé ges anya gi el lá tás ra való jo go sult ság ról
szól, amely el lá tás hoz való jo got a Ma gyar Köz tár sa ság a
tár sa da lom biz to sí tás út ján és szo ci á lis in téz mé nyek rend -
sze ré vel va ló sít ja meg. „E ren del ke zés ben fog lal tak ál ta lá -
nos jel leg gel ne ve sí tik az ál lam nak a pol gá rok szo ci á lis
biz ton sá ga te kin te té ben fenn ál ló kö te le zett sé ge it, de nem
je len te nek ala nyi jo got egy bi zo nyos meg ha tá ro zott jö ve -
de lem meg szer zé sé hez, vagy élet szín vo nal fenn tar tá sá -
hoz.” (2093/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 546, 547.)

Az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott ren del ke zé sek nem a
szo ci á lis el lá tá sok ról, ha nem az egész ség ügyi el lá tás ról
szól nak, s ezen be lül az ügye let és ké szen lét sza bá lyo zá sát
tar tal maz zák. Az Mt. 117/A.  § (2) be kez dés f) pont ja, a
119.  § (6) be kez dé se, a 127.  § (5) be kez dé se, a Kjt. 59.  §
(4) be kez dés b) és f) pont ja és az Al kot mány 70/E.  § (1) be -
kez dé se kö zött al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze füg gés
nem ál la pít ha tó meg. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya -
kor la ta sze rint az ér de mi al kot má nyos sá gi össze füg gés
 hiánya az in dít vány el uta sí tá sát ered mé nye zi, ezért az Al -
kot mány bí ró ság az Mt. 117/A.  § (2) be kez dés f) pont ja, a
119.  § (6) be kez dé se, a 127.  § (5) be kez dé se, a Kjt. 59.  §
(4) be kez dés b) és f) pont ja alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt
e vo nat ko zás ban is el uta sí tot ta.

7. Az egyik in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az Mt.
129.  § (7) be kez dé se a mun ka vi szo nyok vo nat ko zá sá ban
az alap jo gok vé del mét el lá tan dó fel ada tá nak nem tesz ele -
get, és ezért sér ti az Al kot mány 70/B.  § (2)–(4) bekezdé -
seit, il let ve az Mt. 128.  § (2) be kez dé se és 129.  § (7) be kez -
dé se diszk ri mi na tív és sér ti az Al kot mány 70/A.  § (1) be -
kez dé sét. Az Mt. 129.  § (7) be kez dé sét egy má sik in dít vá -
nyo zó is diszk ri mi na tív nak és alkot mány elle nesnek véli.

Az in dít vá nyo zók sze rint az Mt. 129.  § (7) be kez dé se a
mun ka vi szo nyok vo nat ko zá sá ban az alap jo gok vé del mét
el lá tan dó fel ada tá nak nem tesz ele get. Az Mt. sé rel me zett
sza bá lyo zá sa az egész ség ügyi te vé keny sé get vég zõ mun -
ka vál la lók ese té ben az ága zat ra vo nat ko zó kü lön tör vényi

sza bá lyo zást tesz le he tõ vé. En nek al kal ma zá sa köz vet le -
nül nem érin ti az Al kot mány 70/B.  § (2)–(4) be kez dé se i -
ben fog lalt jo gok kor lá to zá sát, e jo gok – eset le ges – sé rel -
me az Mt. 129.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kü lön
tör vény ren del ke zé se i nek vizs gá la tá val le het sé ges.

Az Mt. 128.  § (2) be kez dé se alap ján a rend kí vü li mun -
ka vég zés sel kap cso la tos, az Mt. 128.  § (1) be kez dé sé ben
rög zí tett fel té te lek rész le tes sza bá lya it a köz ok ta tás ra és az 
egész ség ügyi te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bály az ága -
zat te kin te té ben meg ha tá roz hat ja. Ez a ren del ke zés és az
Mt. 129.  § (7) be kez dé se köz vet le nül nem érin ti az Al kot -
mány 70/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hát rá nyos
meg kü lön böz te tés ti lal mát, e ti la lom eset le ges meg sér té -
sé nek meg ál la pí tá sa az Mt. 128.  § (2) be kez dé sé ben és a
129.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kü lön jog sza bá -
lyok ren del ke zé se i nek vizs gá la tá val le het sé ges.

Az Mt. 129.  § (7) be kez dé se és az Al kot mány 70/B.  §
(2)–(4) be kez dé sei, va la mint az Mt. 128.  § (2) be kez dé se, a 
129.  § (7) be kez dé se és az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé -
se kö zött al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze füg gés nem
ál la pít ha tó meg. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta
sze rint az ér de mi al kot má nyos sá gi össze füg gés hi á nya az
in dít vány el uta sí tá sát ered mé nye zi, ezért az Al kot mány bí -
ró ság a ki fo gás olt sza bá lyok meg sem mi sí té sé re irá nyu ló
in dít vá nyo kat ezek ben a vo nat ko zá sok ban is el uta sí tot ta.

8. Egy in dít vá nyo zó sze rint az Mt. 117/A.  § (2) be kez -
dés b), e) és f) pont jai, a Kjt. 59.  § (4) be kez dés b) és
f) pont jai sér tik az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sét, mert az
in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé sek a sza bá lyo zás kere -
teinek meg ha tá ro zá sa nél kül ad nak fel ha tal ma zást a mi -
nisz ter nek, va la mint te szik le he tõ vé a kol lek tív szer zõ dé -
sek nek, hogy a mun ka vál la lók nak az Al kot mány 70/B.  §
(2) és (4) be kez dé sé ben, a 70/D.  § (1) be kez dé sé ben és a
70/E.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott alap jo ga it kor lá toz zák 
az ál tal, hogy a mun ka he lyen töl ten dõ idõ nek csak egy ré -
szét is me rik el mun ka idõ nek.

A Jat. 15.  § (1) be kez dé se alap ján a vég re haj tá si jog sza -
bály al ko tá sá ra adott fel ha tal ma zás ban meg kell ha tá roz ni
a fel ha tal ma zás jo go sult ját, tár gyát és ke re te it. Az Mt. és a
Kjt. hi vat ko zott ren del ke zé sei vég re haj tá si jog sza bály
meg al ko tá sá ra ad nak fel ha tal ma zást, meg ha tá roz va a fel -
ha tal ma zás jo go sult ját, tár gyát és a sza bá lyo zás ke re te it a
tör vényi ren del ke zé sek re fi gye lem mel. Az Al kot mány
– in dít vá nyo zó ál tal hi vat ko zott – 8.  § (2) be kez dé se alap -
ján az alap ve tõ jo gok ra és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat tör vény ál la pít ja meg.

Az Mt. 117/A.  § (2) be kez dés b), e) és f) pont jai, a Kjt.
59.  § (4) be kez dés b) és f) pont jai és az Al kot mány 8.  §
(2) be kez dé se kö zött al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze -
füg gés nem ál la pít ha tó meg. Az Al kot mány bí ró ság ál lan -
dó gya kor la ta sze rint az ér de mi al kot má nyos sá gi össze -
füg gés hi á nya az in dít vány el uta sí tá sát ered mé nye zi, ezért
az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás olt sza bá lyok meg sem mi sí -
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té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat ezek ben a vo nat ko zá sok ban
is el uta sí tot ta.

9. a) Az egyik in dít vá nyo zó kér te az R3. 13.  § (1) be -
kez dés b) pont ja és (3) be kez dé se meg sem mi sí té sét is,
mert a tá ma dott ren del ke zé sek alap ján – vé le mé nye sze rint 
– a mun kál ta tó az ügye le tes or vos ügye le ti mun ká ját kor -
lát la nul nö vel he ti a ha son ló pro fi lú osz tá lyok ügye le ti fel -
ada ta i nak össze vo ná sá val és egyet len or vos ra bí zá sá val.
Ál lás pont ja sze rint a „ha son ló pro fi lú” jog sza bá lyi ka te gó -
ria tel je sen bi zony ta lan, a mun kál ta tó ér tel me zé sé tõl függ,
és a nor ma szö veg nem egy ér tel mû vol ta az Al kot mány 2.  § 
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog ál lam ból ere dõ jog -
biz ton sá got el vét sér ti.

„A Jat. 18.  §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben a jog sza bá -
lyo kat a ma gyar nyelv sza bá lya i nak meg fele lõen, vi lá go -
san és kö zért he tõ en kell meg szö ve gez ni. Pusz tán az a tény, 
hogy va la mely jog sza bá lyi ren del ke zést több fé le kép pen
le het ér tel mez ni, nem szük ség kép pen je len ti a Jat. idé zett
sza bá lyá nak meg sér té sét. A leg gon do sabb jog sza bály szer -
kesz tés és jog sza bály-elõ ké szí tés mel lett is elõ for dul hat -
nak ugyan is a gya kor lat ban jog sza bály ér tel me zé si ne héz -
sé gek, ame lye ket ál ta lá ban a jog al ko tói vagy jo gal kal ma -
zói jog sza bály ér tel me zés esz kö ze i vel kell fel szá mol ni.
Ugyan ez az irány adó arra az eset re, ha va la mely ren del ke -
zés két ség te le nül nem áll össz hang ban a Jat. idé zett sza bá -
lyá val, de a jog sza bály ér tel me zés ré vén gon dos kod ni le het 
a szó ban for gó jog sza bály he lyes al kal ma zá sá ról.
Amennyi ben te hát egy tör vény va la mely ren del ke zé se
nem fe lel meg a Jat. 18.  § (2) be kez dé sé ben meg fo gal ma -
zott kö ve tel mény nek, ez ön ma gá ban véve még nem je lent
alkot mány elle nességet. Al kot mány sér tés nek csak az mi -
nõ sül, ha a sé rel me zett jog sza bály tar tal ma olyan mér ték -
ben ho má lyos, vagy ren del ke zé sei olyannyi ra el lent mon -
dá so sak, hogy a tisz tá zat lan ság fel ol dá sá ra a jog sza bály ér -
tel me zés már nem ele gen dõ, s a jog al ko tá si fo gya té kos ság
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi -
ság szer ves ré szét al ko tó jog biz ton ság sé rel mét idé zi elõ.”
(1263/B/1993. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 672, 673–674.)

Az R3. 13.  § (3) be kez dé sé ben a „ha son ló pro fi lú osz -
tály” ren del ke zés vizs gá la ta so rán az Al kot mány bí ró ság
ilyen jel le gû alkot mány elle nességet nem ál la pí tott meg.
Ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt e ré szé ben el uta -
sí tot ta.

b) Az in dít vá nyo zó sze rint az R3. tá ma dott ren del ke zé -
sei sér tik az Al kot mány 70/B.  § (2)–(4) be kez dé se it is. Az
R3. 13.  § (1) be kez dés b) pont ja és (3) be kez dé se az ügye -
le ti el lá tást – amennyi ben több azo nos vagy ha son ló pro fi -
lú osz tály mû kö dik az egész ség ügyi szol gál ta tó nál –
össze vont osz tá lyos ügye let (mát rix rend szer) szer ve zé sé -
vel is le he tõ vé te szi. Az a sza bá lyo zás az ügye let el lá tá sá -
nak mód já ra vo nat ko zik, en nek al kal ma zá sa nem érin ti a
rend kí vü li mun ka vég zés idõ tar ta mát és an nak dí ja zá sát,
ezért e ren del ke zé sek és az Al kot mány 70/B.  § (2)–(4) be -
kez dé sei kö zött al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze füg gés 
nem ál la pít ha tó meg. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya -

kor la ta sze rint az ér de mi al kot má nyos sá gi össze füg gés
 hiánya az in dít vány el uta sí tá sát ered mé nye zi [35/1994.
(VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197, 201.; 698/B/1990. 
AB ha tá ro zat, ABH 1991, 716–717.; 108/B/1992. AB ha -
tá ro zat, ABH 1994, 523–524.; 141/B/1993. AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 584, 586.; 743/B/1993. AB ha tá ro zat, ABH
1996, 417–418.; 720/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998,
1005, 1007.; 575/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1999,
456–460. stb.], ezért az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás olt
sza bá lyok meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt ezek ben
a vo nat ko zá sok ban is el uta sí tot ta.

10. Egy má sik in dít vá nyo zó mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát is kér te az Al -
kot mány bí ró ság tól, mi vel „az Or szág gyû lés, il let ve a Kor -
mány a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói
fel ada tát el mu lasz tot ta, amennyi ben nem al kot ta meg a
mun ka idõ és a pi he nõ idõ egész ség ügyi ága zat ra vo nat ko -
zó, az Eu ró pai Unió jog for rá sa i val és a ma gyar Al kot -
mánnyal össz hang ban lévõ jog sza bá lya it” és ez zel az Al -
kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl ere dõ jog biz ton ság kö ve -
tel mé nyét sért ve alkot mány elle nességet idé zett elõ. Az Al -
kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 49.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál -
la pí tá sá ra ak kor ke rül het sor, ha a jog al ko tó szerv a jog sza -
bá lyi fel ha tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el -
mu lasz tot ta, és ez zel alkot mány elle nességet idé zett elõ. A
két fel té tel nek te hát: a jog al ko tó mu lasz tá sá nak és az en -
nek foly tán elõ idé zett alkot mány elle nes hely zet nek együt -
te sen kell fenn áll nia. [22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat,
ABH 1990, 83, 86.; 1395/E/1996. AB ha tá ro zat, ABH,
1998, 667, 669.; 35/1999. (XI. 26.) AB ha tá ro zat; ABH
1999, 310, 317.; 6/2001. (III. 14.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 93, 103.; 49/2001. (XI. 22.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 351, 355.]

A mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
egyik ese te, ha a jog al ko tó nem meg fe le lõ tar ta lom mal
sza bá lyo zott és ez ál tal ke let ke zett alkot mány elle nes hely -
zet [15/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 132, 138.;
4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 52, 63.]. Az in -
dít vá nyo zó a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nességet arra ala pí tot ta, hogy az Mt., a Kjt. és az R2. ha tá -
lyos, tá ma dott ren del ke zé sei nem fe lel nek meg az Irány -
elv nek.

Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott
jog ál la mi ság ból kö vet ke zõ jog biz ton ság szá mos kö ve tel -
ményt tá maszt a jog al ko tás sal szem ben, így – töb bek kö -
zött – an nak biz to sí tá sát, hogy a jog egé sze is vi lá gos, egy -
ér tel mû, mû kö dé sét te kint ve ki szá mít ha tó és elõ re lát ha tó
le gyen [9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 59, 65.].
Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint „meg ha tá ro zott
élet vi szo nyok, il le tõ leg tény ál lá sok el len té tes – vagy az
ér tel me zés tõl füg gõ en el len té tes – (...) ren de zé se ön ma gá -
ban nem je lent alkot mány elle nességet. Az ilyen ren de zés
alkot mány elle nessé csak ak kor vá lik, ha az egy ben az Al -
kot mány va la mely ren del ke zé sé nek a sé rel mé vel is együtt
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jár, va gyis, ha az el len té tes tar tal mú sza bá lyo zás anya gi
alkot mány elle nességhez ve zet, te hát pél dá ul ha a ren del -
ke zé sek va la me lyi ke meg nem en ge dett diszk ri mi ná ci ót,
egyéb alkot mány elle nes hely zet meg te rem té sét, vagy al -
kot má nyos alap jog kor lá to zá sát ered mé nye zi”. [35/1991.
(VI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 175, 176.]

Az in dít vá nyo zó be ad vá nyá ban – az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sén kí vül – e vo nat ko zás ban nem je lölt meg
olyan al kot má nyos ren del ke zést, amellyel a ha zai sza bá -
lyo zás el len tét ben áll na. „Az Al kot mány bí ró ság sze rint
anya gi alkot mány elle nesség hi á nyá ban, pusz tán az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl nem ál la pít ha tó meg alkot -
mány elle nes hely ze tet ered mé nye zõ jog al ko tói fel adat el -
mu lasz tá sa.” (1053/E/2005. AB ha tá ro zat, ABK 2006. jú -
ni us 498, 500.)

Mi vel az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé se alap ján nem tar tot ta meg ál la pít ha tó nak az in dít vá -
nyo zó ál tal hi á nyolt konk rét jog al ko tá si kö te le zett ség el -
mu lasz tá sá ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet,
ezért az erre irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

11. Az egyik in dít vá nyo zó az em be ri jo gok és alap ve tõ
sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló Egyez mény nek (Ró mai
Egyez mény) 8. cik ké nek – amely sze rint min den ki nek
joga van arra, hogy ma gán- és csa lá di éle tét, la ká sát és le -
ve le zé sét tisz te let ben tart sák – meg sér té sét lát ta ab ban,
hogy az egész ség ügyi dol go zók sza bad ide jét a mun kál ta -
tók tör vény ben nem meg ha tá ro zott ok alap ján az R1.-ben
kor lá toz ták és ezért az R1. nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö -
zé sé nek vizs gá la tát kér te. (Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa
so rán ész lel te, hogy az in dít vány be nyúj tá sát köve tõen az
in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott R1. ren del ke zé se it ha tá lyon
kí vül he lyez te az R2. Az R1. in dít vánnyal tá ma dott ren del -
ke zé se it az R2. tar tal maz za. Mi vel az R2. nem vál toz ta tott
a sé rel me zett ren del ke zé sek al kot má nyos sá gá val össze -
füg gés ben fel ve tett kér dé se ken, az Al kot mány bí ró ság az
el já rá sát az R2. vo nat ko zá sá ban foly tat ta le.)

Az Al kot mány bí ró ság az Abtv. 20.  §-a sze rint az arra jo -
go sult in dít vá nya alap ján jár el. Az Abtv. 21.  § (3) be kez -
dé se ér tel mé ben az Abtv. 1.  § c) pont ja sze rin ti el já rást
csak meg ha tá ro zott szer vek, il let ve sze mé lyek kez de mé -
nyez he tik. Az Al kot mány 7.  § (1) be kez dé se sé rel me  miatt
a jog sza bály vagy az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze
nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sé nek vizs gá la tá ra irá -
nyuló el já rást csak az Abtv. 21.  § (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot tak in dít vá nyoz hat ják. Az Abtv. hi vat ko zott ren -
del ke zé se sze rint az in dít vá nyo zó a Ró mai Egyez mény vo -
nat ko zá sá ban a nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zés meg ál la -
pí tá sá ra irá nyu ló el já rás kez de mé nye zé sé re nem jo go sult.

A má sik in dít vá nyo zó az Mt. 117/A.  § (2) be kez dé sé nek 
b) és f) pont ja, a 119.  § (6) be kez dé se, a 127.  § (5) be kez dé -
se, a Kjt. 59.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja, az 59.  § (4) be -
kez dé sé nek b) és f) pont ja, va la mint az R2. 12.  § (5) és
(6) be kez dé sei és a 12/A.  § (1) és (2) be kez dé sei alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét
kér te az Al kot mány 7.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mé re hi vat -
ko zás sal. Az utób bi in dít vá nyo zó sze rint az Al kot mány

2/A.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben az Eu ró pai Kö zös sé gek
ala pí tó szer zõ dé sei nem zet kö zi szer zõ dés nek mi nõ sül nek,
és a Ró mai Szer zõ dés ké pe zi a jog alap ját az Irány elv nek.

Az Al kot mány bí ró ság az 1053/E/2005. AB ha tá ro za tá -
ban meg ál la pí tot ta, hogy az Eu ró pai Kö zös sé gek ala pí tó
és mó do sí tó szer zõ dé sei az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré -
nek szem pont já ból nem nem zet kö zi szer zõ dé sek (ABK
2006. jú ni us 498, 500.), e szer zõ dé sek mint el sõd le ges
jog for rá sok és az Irány elv mint má sod la gos jog for rás kö -
zös sé gi jog ként a bel sõ jog ré szei, mi vel a Ma gyar Köz tár -
sa ság 2004. má jus 1-jé tõl az Eu ró pai Unió tag ja. Az Al kot -
mány bí ró ság ha tás kö ré nek szem pont já ból a kö zös sé gi jog
nem mi nõ sül az Al kot mány 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott nem zet kö zi jog nak. Az in dít vá nyo zó a nem zet kö -
zi szer zõ dés be üt kö zés vizs gá la tá ra irá nyu ló ké rel mé ben
– az Irány el ven kí vül – nem je lölt meg más, nem zet kö zi
szer zõ dés nek mi nõ sü lõ szer zõ dést.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo -
kat vissza uta sí tot ta.

12. Az al kot mány bí ró sá gi el já rás ide je alatt az egész -
ség ügy tár sa da lom biz to sí tá si fi nan szí ro zá sá nak egyes kér -
dé se i rõl  szóló 103/1995. (VIII. 25.) Korm. ren de le tet
(a továb biak ban: R4.) 1999. áp ri lis 1-jé vel ha tá lyon kí vül
he lyez te az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí -
tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let. Az Al kot mány -
bí ró ság az Abtv. 1.  §-a ér tel mé ben – fõ sza bály ként – csak
ha tály ban levõ jog sza bály, il let ve az ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze al kot má nyos sá gát vizs gál ja. Ez alól ki -
vé tel le het, ha az el já rás az Abtv. 38.  §-a alap ján bí rói kez -
de mé nye zés vagy a 48.  §-a alap ján al kot mány jo gi pa nasz
tár gyá ban fo lyik. Te kin tet tel arra, hogy az in dít vány nem
tar to zik ezek kö ré be, ezért az Al kot mány bí ró ság az Ügy -
rend 31.  § a) pont ja alap ján az R4.-gyel kap cso lat ban az el -
já rást meg szün tet te.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tá nak Ma gyar
Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az Abtv. 41.  §-án ala pul.

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

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 393/B/1994.
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Dr. Ko vács Pé ter al kot mány bí ró pár hu za mos indoko -
lása

Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben fog lal tak -
kal. Mi vel azon ban az ügy ben igen fon tos sze re pet ját szott
a 93/104/EK irány elv tar tal má hoz való vi szony meg íté lé se 
és az in dít vá nyo zók érv anya gá ban is hang sú lyo zot tan
meg je lent az a meg ál la pí tás, hogy a ha tá lyos jogi sza bá -
lyo zás ne he zen tû nik össze egyez tet he tõ nek ez zel, kü lö nö -
sen azért, mi vel el lent mond az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró -
sá ga (a továb biak ban: Eu ró pai Bí ró ság) ál tal meg ho zott
íté le tek nek, a ha tá ro zat in dok lá sá nak a ren del ke zõ rész 1.
és 8. pont ját meg ala po zó ré sze it – a ma gam ré szé rõl – az
aláb bi ak kal egé szí tem ki:

I.

Az ügy össze füg gé sei jól ta nú sít ják azt az össze tett sé -
get, aho gyan a ma gyar jog rend szer a Ma gyar Köz tár sa ság -
nak az Eu ró pai Uni ó hoz tör tént csat la ko zá sa után össze fo -
nó dik az ún. eu ró pa jo gi (kö zös sé gi jogi) jog rend szer rel.
En nek alap ján nem csak a konk rét prob lé ma, az or vo si
ügye le tek mi nõ sí té se és el szá mo lá sa szem pont já ból fon tos 
az eu ró pa jog ma gyar jog rend sze ri po zí ci ó já nak pon tos
meg ha tá ro zá sa, ha nem azért is, mi vel az ügy ben tu laj don -
kép pen az eu ró pa jog bi zo nyos nor má it il le tõ en az ún. köz -
vet len al kal maz ha tó ság jel lem zõ i vel ta lál ko zunk. Az eb -
bõl fa ka dó kö vet kez mé nyek le vo ná sá ra a jog al kal ma zás -
nak és a jog al ko tás nak egy aránt fel kell ké szül nie. Az ügy
má sik sa já tos sá ga pe dig ab ban áll, hogy az Eu ró pai Bí ró -
ság nak az in dít vá nyo zók ál tal in conc re to is hi vat ko zott
ítél ke zé si gya kor la ta az in dít vá nyok be nyúj tá sa után to -
vább fej lõ dött s im már egy ér tel mû en csak egyet len ér tel -
me zést tesz le he tõ vé. Azt, ame lyet szá mos in dít vá nyo zó
he lye sen prog nosz ti zált.

II.

Igen fon tos nak tar tom, hogy az Al kot mány bí ró ság – a
je len ügy ben is fel idé zett, az 1053/E/2005. AB ha tá ro za tá -
ban – ki mond ta, hogy „az Al kot mány 2/A.  §-ában fog lalt
ún. csat la ko zá si kla u zu la a Ma gyar Köz tár sa ság nak az
 Európai Uni ó ban való tag ál la mi rész vé te le fel té te le it és
ke re te it, va la mint a kö zös sé gi jog nak a ma gyar jog for rá si
rend szer be li he lyét ha tá roz za meg” (ABK 2006. jú ni us,
498, 500.). A je len ügy össze füg gé sei – né ze tem sze rint –
vi lá go san mu tat ják, hogy mi lyen ok sze rû gya kor la ti kö -
vet kez mé nyek fa kad nak eb bõl, min de nek elõtt az egy -
szers mind az eu ró pa jo gi igaz ság szol gál ta tá si rend szer
szer ves ré sze ként te vé keny ke dõ ha zai bí ró sá gok ra. Mind -
ez össze egyez tet he tõ az zal, ahogy az eu ró pai in teg rá ci ós
kö te le zett sé gek tel je sí té sé rõl fo lyó vi ták vég sõ ren de zé si
fó ru má nak az Eu ró pai Unió in téz mény rend sze rét, míg a
jog vi tá kat il le tõ en pe dig az Eu ró pai Bí ró sá got és nem pe -
dig az Al kot mány bí ró sá got te kint jük en nek.

III.

Az ügy ér de mét il le tõ en em lé kez tet ni kell arra, hogy a
93/104. irány el vet az Eu ró pai Bí ró ság – aho gyan erre több
in dít vá nyo zó is hi vat ko zott – már ér tel mez te, a kö vet ke zõ -
kép pen:

„1. A mun ka idõ-szer ve zés egyes szem pont ja i ról  szóló,
1993. no vem ber 23-i 93/104/EK. ta ná csi irány el vet úgy
kell ér tel mez ni, hogy a kór ház ban való fi zi kai je len lé ten
ala pu ló, az or vos ál tal tel je sí tett ügye le tet ak kor is tel jes
egé szé ben az irány elv ér tel mé ben vett mun ka idõ nek kell
te kin te ni, ha a mun ka vál la ló sza ba don pi hen het a mun ka -
vég zés he lyén ami kor szol gá la tá ra nincs szük ség, és így
ez zel el len té tes az olyan tag ál la mi sza bá lyo zás, amely pi -
he nõ idõ nek mi nõ sí ti az ilyen ügye let so rán azt az idõ sza -
kot, amely alatt a mun ka vál la ló nem vég zett te vé keny sé -
get.

2. A 93/104. irány el vet emel lett úgy kell ér tel mez ni,
hogy

– az alap el já rás ban sze rep lõ kö rül mé nyek ese tén el len -
té tes az irány elv vel az a tag ál la mi sza bá lyo zás, amely sze -
rint a kór ház ban való fi zi kai je len lé ten ala pu ló ügye let
ese té ben egy kol lek tív szer zõ dés, vagy egy kol lek tív szer -
zõ dés alap ján kö tött meg ál la po dás le he tõ vé te szi, hogy az
ügye let nek csak azon ré szét kom pen zál ják, amely alatt a
mun ka vál la ló tény le ge sen szak mai te vé keny sé get vég zett;

– a 11 órás össze füg gõ napi pi he nõ idõ nek a ren des
mun ka idõ höz hoz zá adó dó ügye let tel je sí té se  miatti csök -
ken té se csak ak kor es het az irány elv 17. cik ke (2) be kez dé -
se 2.1. pont ja c) al pont já nak i. al pont já ban meg ha tá ro zott
el té rés alá, ha meg fe lel an nak a fel té tel nek, hogy egyen ér -
té kû kom pen zá ló pi he nõ idõt biz to sí ta nak a mun ka vál la ló -
nak köz vet le nül az adott mun ka vég zést köve tõen,

– emel lett a napi pi he nõ idõ ilyen csök ken té se semmi -
képpen nem ered mé nyez he ti az irány elv 6. cik ke ál tal
meg ha tá ro zott ma xi má lis heti mun ka idõ meg ha la dá sát.”

IV.

Em lé kez tet ni kell to váb bá arra, hogy az in dít vá nyok be -
nyúj tá sa után az Eu ró pai Bí ró ság nem csak több olyan íté -
le tet ho zott, ame lyik ben meg erõ sí tet te a több in dít vá nyo zó 
ál tal he lye sen hi vat ko zott Ja e ger-ügy ben ki mon dot ta kat,
de im már a köz vet len al kal maz ha tó ság ki nyi lat koz ta tá sa is 
meg tör tént.

A 2005. de cem ber 1-jén meg ho zott C-14/04 sz., Ab del -
ka der Del las c. Pre mi er Mi nist re ügy ben a fran cia Con se il
d’É tat ál tal fel ter jesz tett kér dés re adott elõ ze tes ál lás fog la -
lá sá nak 63.  §-ában ki mond ta, hogy az „irány el vet úgy kell
ér tel mez ni, hogy az zal nem fér össze az olyan tag ál la mi
sza bá lyo zás, ami a szo ci á lis és egész ség ügyi szo ci á lis in -
téz mé nyek ben a tény le ges mun ka vég zés ki szá mí tá sa ér de -
ké ben az ügy ben be mu ta tott [a tény le ges mun ka vég zést
áta lány sze rû en vé lel me zõ, az elsõ 9 ügye le ti órá ban 3:1,
majd a továb biak ban 2:1 szor zó ra épü lõ – KP] ek vi va len -
cia-rend szert al kal maz”. A 2006. szep tem ber 7-én a
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C-484/04 sz., Bi zott ság c. Egye sült Ki rály ság ügy ben ho -
zott íté le té nek 40.  §-ában, il let ve az íté let vé gi té zi sek
1. be kez dé sé ben az Eu ró pai Bí ró ság az irány elv 3. és
5. cik ke i nek ér tel me zé sét il le tõ en hang sú lyoz ta, hogy ezek 
ak kor ér vé nye sül nek, ha a „tény le ges pi he nés jo gát biz to -
sít ják a mun ka vál la lók nak”. A 2006. már ci us 16-án, a
C-131/04 Ro bin son-Ste e le/RD Re ta il Ser vi ces Ltd ügy ben 
ho zott elõ ze tes ál lás fog la lás ban az irány elv 7. cikk (1)-re
utal va az Eu ró pai Bí ró ság le szö gez te, hogy nem csak, hogy 
ön ma gá ban a túl mun kák sze rin ti, ki nem vett sza bad sá gok
gön gyö lí tett el szá mo lá sa, egy sze rû mun ka bér for má já ban
tör té nõ utó la gos meg fi ze té se a sza bad sá gos idõ szak ban
nem egyez tet he tõ össze az irány elv vel, de „olyan jog ról
van szó, amely tõl még kont rak tu á lis meg ál la po dás sal sem
le het el tér ni” (52.  § és íté let vé gi té zi sek 1. be kez dés).

A leg fon to sabb azon ban az, hogy a 2004. ok tó ber 5-én
a C-397/01 sz. Pfe if fer-ügy ben meg ho zott íté let
120.  §-ában, il let ve az íté let vé gi té zi sek 3. be kez dé sé ben
az Eu ró pai Bí ró ság ki je len tet te, hogy az irány elv 6. cikk
2. pont ját il le tõ en [ami azt tar tal maz za, hogy „a tag ál la -
mok meg hoz zák a szük sé ges in téz ke dé se ket an nak biz to -
sí tá sá ra, hogy (...) hét na pos idõ tar ta mok ban az át la gos
mun ka idõ, a túl órát is be le ért ve, ne ha lad ja meg a
48 órát”]: „a kér dé ses ren del ke zés az összes fel té telt tel je -
sí ti ah hoz, hogy köz vet len ha tást gya ko rol jon”.

V.

En nek a té zis nek a ki mon dá sa va la me lyest más fény ben
lát tat ja az eu ró pa jog al kot mány bí ró sá gi meg íté lé sé nek
kér dé sét. Nem csak, hogy el le het ugyan is ke rül ni azt, hogy 
az eu ró pa jo gi kö te le zett ség sér tés rõl, mint al kot mány sér -
tés rõl (il let ve egyes in dít vá nyo zók sze rint al kot má nyos
mu lasz tás ról) nyi lat koz zon meg az Al kot mány bí ró ság, ha -
nem kö zel ke rül tünk ah hoz, hogy pusz tán az adott, konk rét 
eu ró pa jo gi nor ma jog rend sze ri he lyé nek meg ál la pí tá sa ré -
vén is el dõl jön a jog vi ta.

Ez vég sõ so ron azt je len ti, hogy ilyen kor az Al kot mány -
bí ró ság az Al kot mány 2/A.  § ér tel me zé sé rõl a
1053/E/2005. AB ha tá ro zat ban (ABK 2006. jú ni us, 498.)
em lí tett „jog for rá si rend szer be li he lyet” ér tel me zi, az adott 
eu ró pa jo gi nor ma vo nat ko zá sá ban konk re ti zál ja. Itt nem
dokt ri ná lis de fi ní ció meg hir de té sé rõl len ne szó, ha nem ar -
ról, hogy az Al kot mány bí ró ság le von ja az elõt te levõ ügy -
ben a kö vet kez te té se ket. Az irány elv nek – ha azon ki vé te -
les ka te gó ri á ba tar to zik, hogy köz vet le nül al kal maz ha tó -
nak mi nõ sül – vég sõ so ron ugyan az a po zí ci ó ja, mint a
szük ség kép pen, ex lege köz vet le nül al kal maz ha tó ren de -
let nek, azaz al kot mány alat ti, tör vényi szin tû jog for rás,
amely azon ban lex spe ci a lis gya nánt konf lik tus ese té ben
al kal ma zá si el sõbb ség gel bír a ha zai tör vénnyel szem ben.
En nek a po zí ci ó nak az is az ok sze rû kö vet kez mé nye, hogy
a ha zai ren de le tek kel (kor mány ren de let tel, mi nisz te ri ren -
de le tek kel) lét re sem jön nor ma konf lik tus, ha nem ott az

eu ró pai irány elv (ha te hát ren del ke zik a köz vet len al kal -
maz ha tó ság sa já tos sá ga i val) a nor ma hi e rar chia alap ján
ural ja a kor mány- és mi nisz te ri ren de le tet.

VI.

Fi gye lem re ér de mes, hogy az irány elv 17. cik ké ben fog -
lalt el té ré si le he tõ sé gek al kal ma zá sa a kór há zak ese té ben
(17. cikk 2.1. c/i. a 6. cikk re nem vo nat ko zik és a 17. cikk
1. és 2 §-ai ban fog lalt ta xa tív fel so ro lás sze rint a cont ra rio
nem vo nat koz hat a 2. cikk ben fog lalt de fi ní ci ók ra, így a
mun ka idõ és a pi he nõ idõ fo gal má ra. (Esze rint ti. „1. mun -
ka idõ: az az idõ tar tam, amely alatt a mun ka vál la ló dol go -
zik, a mun ka adó ren del ke zé sé re áll, és te vé keny sé gét vagy 
fel ada tát vég zi a nem ze ti jog sza bá lyok nak és/vagy gya -
kor lat nak meg fele lõen; 2. pi he nõ idõ: az az idõ tar tam,
amely nem mi nõ sül mun ka idõ nek”.)

VII.

Né ze tem sze rint te hát ép pen a tá ma dott ren del ke zé sek
prob le ma ti kus ele mei nem is al kal maz ha tó ak az Al kot -
mány 2/A.  § ér tel mé ben, így le egy sze rû sít he tõ az Al kot -
mány bí ró ság elõt ti prob le ma ti ka is. En nek nyo mán az in -
dít vá nyok ban tá ma dott tör vényi és ren de le ti cik kek ér de -
mi alkot mány elle nességének vizs gá la ta akár mel lõz he tõ is 
le he tett vol na, hi szen ezek – ha kö vet ke ze te sen vé gig -
visszük a köz vet len al kal maz ha tó ság sza bá lya it – a köz -
vet le nül al kal maz ha tó eu ró pa jo gi nor mák kal szem ben
nem is fejt het nek ki jog ha tást, szin te nem is lé tez nek. Csak 
a köz vet le nül al kal maz ha tó eu ró pa jo gi nor mák kal nem
érin tett ré szek te kin te té ben ma rad élõ az ügy, ahol az al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tot el en ged he tet len el vé gez ni. A
ren de le tek kö zül az R2. ér de mi al kot má nyos sá gi vizs gá la -
ta így – né ze tem sze rint – nem is volt meg ke rül he tet len,
mi vel az va ló já ban az irány elv im már vi lá go san ki mon dott 
köz vet len al kal maz ha tó sá ga  miatt – az eu ró pa jo gi kö te le -
zett sé gek meg sér té se nél kül – nem al kal maz ha tó.

VIII.

Más részt pe dig ön ma gá ban az a tény, hogy az Al kot -
mány bí ró ság ha tá ro za ta szá mos in dít vá nyi ele met több -
nyi re az ér de mi al kot má nyi össze füg gés hi á nya  miatt – ál -
ta lam is osz tot tan – el uta sí tott, nem ga ran tál ja, hogy a kér -
dé ses jog sza bá lyi ré szek prob lé ma men te sek len né nek.
Füg get le nül at tól a tény tõl, hogy az in dít vá nyok el bí rá lá sa
so rán Ma gyar or szág gal – és ket tõ ki vé te lé vel a töb bi uni ós 
tag ál lam mal – szem ben a Bi zott ság mu lasz tá si el já rást
kez de mé nye zett, a ha zai ren des igaz ság szol gál ta tá si ha tó -
sá gok ma guk is ér vé nye sí tik a köz vet len al kal maz ha tó ság
elve alap ján a 93/104 irány elv ilyen ter mé szet tel ren del ke -
zõ cik ke it a neki el lent mon dó, az in dít vá nyok ban is érin -
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tett tör vényekkel szem ben. Ezt tet te a Leg fel sõbb Bí ró ság
is (BH 2006.216: Legf. Bír. Pf.X.24. 705/2005.), ami kor
fe lül vizs gá la ti el já rá sá ban hely ben hagy ta a Jász-Nagy -
kun-Szol nok me gyei Bí ró ság má sod fo kú íté le tét. Eb ben
fel idéz ve azt, hogy a me gyei bí ró ság hi vat ko zott a 93/104.
sz. irány elv tár gyá ban ho zott egy be vá gó íté le tek re – min -
de nek elõtt a Ja e ger-ügy re, Pfe if fer-ügy re – el uta sí tot ta az
al pe res in dít vá nyát, hogy az el já rás ér de mét érin tõ hi bát
kö ve tett vol na el a me gyei bí ró ság, ami kor az eu ró pa jog
ér tel me zé se kor nem kért elõ ze tes ál lás fog la lást az Eu ró pai 
Bí ró ság tól. A té te le it az Al kot mány 2/A.  §-ára ala pí tó Leg -
fel sõbb Bí ró ság egyet ér tett a fel pe re sek ál lás pont já val,
hogy erre az utób bi ra azért nem volt szük ség, „mi vel az al -
kal ma zan dó jog vi lá gos, az irány elv fel té tel nél kü li és pon -
tos ren del ke zést tar tal maz”. Ha son ló an dön tött – szin tén
or vo si ügye le ti ügy ben – 2005. ja nu ár 27-én Spa nyol or -
szág Leg fel sõbb Bí ró sá ga is. (Tri bu nal Sup re mo, Sala de
lo So ci al) a Sin di ca to de la Cent ral Sin di cal In de pen di en te
y de Fun ci o na ri os (CSI-CSIF) c. el Ser vi cio An da luz de
Sa lud ügy ben.)

IX.

Szá mos eu ró pai uni ós tag ál lam szem be sült az irány el -
vek kap csán az al kot má nyos ér té kel he tõ ség ki hí vá sá val.
Egy le het sé ges – s az eu ró pai jogi szak iro da lom ban élénk
vissz han got ka pott – meg kö ze lí tés az, ame lyet a fran cia al -
kot mány 88–1.  §-ára épít ve – amely a ma gyar Al kot mány
2/A.  §-ának szö ve gé re igen ha son lít – a fran cia Al kot -
mány ta nács ala kí tott ki, je len tõ sen mó do sít va ko ráb bi tá -
vol ság tar tó ál lás pont ján. Így, túl azon, hogy az irány el vek
be épí té se egy or szág jog rend sze ré be az eu ró pa jog ból fa -
ka dó kö ve tel mény, a fran cia Con se il Cons ti tu ti on nel ezt
egye ne sen al kot má nyos kö ve tel mény nek mi nõ sí tet te (Dé -
ci si on no 2004-496 DC du 10 juin 2004), majd „a kö zös sé gi 
jog ba szem mel lát ha tó üt kö zést” – ép pen egy irány elv ese -
té ben – el mé le ti leg a maga ré szé rõl meg ál la pít ha tó nak te -
kin tet te (Dé ci si on n° 2006-540 DC du 27 ju il let 2006). Az
utób bi té tel azon ban csak ki egé szí tet te az elõb bi nek az el -
sõd le ges té zi sét, hogy a Con se il Cons ti tu ti on nel csak ab -
ban az eset ben kí ván al kot má nyos sá gi kont rollt gya ko rol -
ni az irány elv vég re haj tá sá ra szol gá ló nem ze ti jog sza bá -
lyok fe lett, ha az adott eset ben már az al kot mány ban biz to -
sí tott jo gok köz vet len érin tett sé ge me rül fel. Ez a meg kö -
ze lí tés nagy já ból meg fe lel az olasz al kot mány bí ró ság gon -
do lat me ne té nek is. A Cor te Cons ti tu zi o na le egy kö zös sé gi 
irány elv hez kap cso ló dó 536/1995. sz. ügy ben ho zott vég -
zé sé ben ki mond ta, hogy „az al kot má nyos sá gi vizs gá lat le -
he tõ sé ge az alap ve tõ el vek és el ide ge nít he tet len jo gok
meg sér té se ese tén áll fenn, más részt azon ban nem ille té kes 
az [Al kot mány]bí ró ság a kö zös sé gi nor ma ér tel me zé sé re
– ha csak nem az ab szo lút nyil ván va ló ság (,,chi a ra evi den -
za”) ese te áll fenn – és még ke vés bé vár ha tó el a fel me rült
ér tel me zé si el lent mon dás meg ol dá sa az adott nor mát il le -
tõ en, te kin tet tel arra, hogy a min den tag ál lam ra kö te le zõ
ere jû ér tel me zést az Eu ró pai Kö zös ség Bí ró sá gá tól kell
kér ni.” (Or di nan za 15–29 Di cemb re 1995). Az oszt rák Al -

kot mány bí ró ság a pa lac ko zott ás vány vi zek ügyé ben egy
nem ze ti ren de let és egy irány elv üt kö zé sét úgy ol dot ta fel,
hogy ki mond ta „a bel sõ jog irány elv-kon form ér tel me zé -
sé nek az EK-szer zõ dés 5. cik ké bõl [ti. a je len le gi 10. cikk -
bõl – KP] le ve zet he tõ pa ran csa alap ján (...) a nem ze ti bí ró -
sá gok, ame lyek közé az Al kot mány bí ró ság is tar to zik, kö -
te le sek egy irány elv vég re haj tá sa ér de ké ben ki bo csá tott
nem ze ti jog sza bályt elõb bi nek a fé nyé ben és cél já nak
meg fele lõen ér tel mez ni.” (VfGh Besch luss V 136/94–10,
12 Dez em ber 1995.) A né met al kot mány bí ró ság az ún.
 európai le tar tóz ta tá si pa rancs ügyé ben 2004. már ci us 1-jén 
ho zott 2 BvR 1570/03 sz. ha tá ro za tá nak 81.  §-ában fej tet te 
ki azo kat a té te le ket, ame lyek az ar gu men tum a cont ra rio
sza bályt figye lembe véve szá má ra vég sõ so ron az eu ró pai
irány el vek kap csán a köz vet len al kal maz ha tó ság feltéte -
leinek vizs gá la tát és tel je sü lé sük ese té ben a kö vet kez mé -
nyek meg ál la pí tá sát te szik le he tõ vé. A Bun des ver fas -
sungs ge richt sze rint: „Az a tény, hogy itt – össze ha son lít va 
az Eu ró pai Kö zös ség irány el ve i nek a nem ze ti jog ba tör té -
nõ be épí té sé vel –, kü lö nö sen nagy a fe le lõs ség azért, hogy
a ke ret dön tés be épí té se a nem ze ti jog ba az al kot mánnyal
össze egyez tet he tõ le gyen, ab ból a kö rül mény bõl fa kad,
hogy a kér dé ses in téz ke dé sek az Eu ró pai Unió har ma dik
pil lé ré be tar toz nak. Az eu ró pai le tar tóz ta tá si pa rancs ról
 szóló (...) ke ret dön tés az Unió má sod la gos jog for rá sai
közé tar to zik és (...) sok ban em lé kez tet a nem ze tek fe let ti
kö zös sé gi jog irány el vé re. A ke ret dön tés azon ban nem bír
köz vet len al kal maz ha tó ság gal. Ami kor a tag ál la mok úgy
dön töt tek, hogy az Eu ró pai Unió Szer zõ dé sé ben a köz vet -
len al kal maz ha tó sá got ki zár ják, azt akar ták meg aka dá -
lyoz ni, hogy az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá gá nak az
irány el vek köz vet len al kal maz ha tó sá gá ról ki épí tett eset jo -
gát úgy is le hes sen ér tel mez ni, hogy az a ke ret dön té sek re
is vo nat ko zik.”

X.

A je len ügy egyik igen ér de kes ta nul sá ga, hogy az in dít -
vány ál tal is tá ma dott R2.-nek az Al kot mány bí ró ság sta bil
ítél ke zé si gya kor la tát kö ve tõ meg sem mi sí té se, il let ve az
eu ró pa jo gi kö te le zett sé gek nek meg fele lõen és – né ze tem
sze rint – az Al kot mány 2/A.  §-ából is le ve zet he tõ en és az
Abtv.-vel is össze egyez tet he tõ en an nak tény sze rû meg ál -
la pí tá sa, hogy az R2. a 93/104. irány elv vel, il let ve az im -
má ron, az in dít vá nyok be nyúj tá sa óta an nak he lyé be lé pett 
2003/88. irány elv vel szem ben meg haj lik (azaz nem al kal -
maz ha tó, te hát vég sõ so ron a nor ma konf lik tus au to ma ti ku -
san meg ol dó dik) a konk rét ügy re vo nat koz tat ha tó jog ha -
tást il le tõ en már alig tér né nek el egy más tól.

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

A pár hu za mos in do ko lás hoz csat la ko zom:

Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró
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Az Alkotmánybíróság
73/2006. (XII. 15.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bá lyi ren del ke zés alkot -
mány elle nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít -
vány tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az egyes sza -
bály sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let
6.  § (1) be kez dé sé nek „és a meg en ge dett nél na gyobb” szö -
veg ré sze alkot mány elle nes, ezért azt 2007. már ci us 1. nap -
já val meg sem mi sí ti.

A meg sem mi sí tés után a ren del ke zés a kö vet ke zõ szö -
veg gel ma rad ha tály ban:

„6.  § (1) Aki la kott te rü le ten, az ott lévõ épü let ben, vagy 
az ah hoz tar to zó tel ken, tö meg köz le ke dé si esz kö zön, to -
váb bá ter mé sze ti és vé dett ter mé sze ti te rü le ten in do ko lat -
la nul zajt okoz, amely al kal mas arra, hogy má sok nyu gal -
mát, il le tõ leg ter mé sze ti vagy a vé dett ter mé sze ti ér té ket
za var ja, har minc ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt -
ható.”

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

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott jog ál la mi ság ból kö vet ke zõ jog biz ton ság
kö ve tel mé nyé vel el len té tes nek tart ja az egyes sza bály sér -
té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Szabr.) 6.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott csend há bo rí tás sza bály sér té si tény ál lá sát, és kez de -
mé nyez te an nak „és a meg en ge dett nél na gyobb” szö veg -
ré sze meg sem mi sí té sét. Ér ve lé se sze rint a csend há bo rí tás
el kö ve té sé hez két tény ál lá si elem együt tes tel je sü lé se
szük sé ges: az in do ko lat la nul kel tett zaj és az, hogy ez a zaj
a meg en ge dett mér té ket meg ha lad ja. Az utób bi kö ve tel -
mény az in dít vá nyo zó sze rint „ob jek tív és mér he tõ mér té -
ket fel té te lez, ugyan ak kor nem min den zaj ra vo nat ko zó an
ha tá roz meg jog sza bály meg en ge dett mér té ket”. A ha tá -
lyos jog tar tal maz ugyan a meg en ge dett zaj mér té ké re sza -
bá lyo zást, ezek azon ban az üze mi lé te sít mé nyek mû kö dé -
sé vel össze füg gõ be ren de zé sek ál tal oko zott zaj kel tés
mér té ké re vo nat koz nak, ha tá lyuk nem ter jed ki „a ter mé -
sze tes sze mé lyek ál tal köz vet le nül, zaj kel tõ esz kö zök
igény be vé te le nél kül – pél dá ul ki a bá lás út ján – oko zott

zaj ra”. Az in dít vá nyo zó sze rint az zal, hogy a Szabr. 6.  §
(1) be kez dé se „ob jek tív mó don meg ha tá ro zott meg en ge -
dett zaj szint hi á nyá ban hi vat ko zik a »meg en ge dett nél na -
gyobb« zaj oko zá sá ra”, sér ti a jog biz ton ság el vét.

II.

Az Al kot mány in dít vá nyo zó ál tal hi vat ko zott ren del ke -
zé se:

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

A Szabr. in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé se:
„6.  § (1) Aki la kott te rü le ten, az ott levõ épü let ben, vagy 

az ah hoz tar to zó tel ken, tö meg köz le ke dé si esz kö zön, to -
váb bá ter mé sze ti és vé dett ter mé sze ti te rü le ten in do ko lat -
la nul és a meg en ge dett nél na gyobb zajt okoz, amely al kal -
mas arra, hogy má sok nyu gal mát, il le tõ leg a ter mé sze ti
vagy a vé dett ter mé sze ti ér té ket za var ja, har minc ezer fo -
rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

III.

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

Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy kap csán ab ban
kel lett ál lást fog lal nia, hogy a csend há bo rí tás [Szabr. 6.  §
(1) be kez dés] tény ál lá sá nak egyik ele me – a meg en ge dett -
nél na gyobb zaj – te kint he tõ-e olyan elõ írásnak, amely nek
tar tal ma ér tel mez he tet len, és ezért a jog al kal ma zás so rán
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó jog biz ton ság
kö ve tel mé nyét sér ti.

1. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint a nor ma vi -
lá gos ság a jog biz ton ság alap ve tõ ele me. A nor ma szö veg -
nek te hát min den eset ben meg kell fe lel nie a jog biz ton ság
kö ve tel mé nyé nek. A 26/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat ide -
vá gó an a kö vet ke zõ ket tar tal maz za: „[a]z Al kot mány bí ró -
ság elvi él lel mu tat 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.) A 10/2003. (IV. 3.) AB ha tá ro zat ban el vég zett
összeg zés rá mu ta tott, hogy a jog biz ton ság nak ré sze a vi lá -
gos, fel is mer he tõ en ér tel mez he tõ és egy ér tel mû nor ma tar -
ta lom. A nor ma szö veg ér tel mez he tet len sé gé nek, avagy el -
té rõ ér tel me zést en ge dõ vol tá nak az a kö vet kez mé nye,
hogy ki szá mít ha tat lan hely ze tet te remt a nor ma cím zett jei
szá má ra. (ABH 2003, 130, 135.) Az Al kot mány bí ró ság a
bün te tõ jo gi nor mák vizs gá la ta so rán az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog ál la mi ság el vé bõl le -
ve ze tett jog biz ton ság kö ve tel mé nyét több ha tá ro za tá ban
ér tel mez te, meg ál la pí tá sai e sza bály sér té si tény ál lás te kin -
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te té ben is irány adó ak. „A bün te tõ jo gi szank ció ki lá tás ba
he lye zé sé vel ti lal ma zott ma ga tar tás le író disz po zí ci ó i nak
ha tá ro zott nak, kö rül ha tá rolt nak, vi lá go san meg fo gal ma -
zott nak kell len nie. Al kot má nyos sá gi kö ve tel mény a vé -
dett jog tárgy ra és az el kö ve té si ma ga tar tás ra vo nat ko zó
tör vényi aka rat vi lá gos ki fe je zés re jut ta tá sa. Egy ér tel mû
üze ne tet kell tar tal maz nia, hogy az egyén mi kor kö ve ti el a 
bün te tõ jo gi lag szank ci o nált jog sér tést. Ugyan ak kor kor lá -
toz nia kell az ön ké nyes jog ér tel me zés le he tõ sé gét a jog al -
kal ma zók ré szé rõl. Vizs gál ni kell te hát, hogy a tény ál lás a
bün te ten dõ ma ga tar tá sok kö rét nem túl szé le sen je lö li-e ki
és elég ha tá ro zott-e.” [30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 167, 176.; to váb bá: 2/1994. (I. 14.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1994, 41, 55.; 58/1997. (XI. 5.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 348, 352.; 12/1999. (V. 21.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 106, 112.; 18/2000. (VI. 6.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 117, 130–131.]

2. A csend há bo rí tás ti lal ma zá sá val a jog al ko tó a la kott
te rü le tek, a la ká sok, a köz le ke dé si esz kö zök hasz ná la tá nak 
a za var ta lan sá gát és ter mé sze ti ér té kek vé del mét kí ván ja
biz to sí ta ni. E sza bály sér té si tény ál lás vé dett jogi tár gya
„má sok” (ter mé sze tes sze mé lyek), va la mint a ter mé szet
nyu gal ma. Ah hoz, hogy zaj oko zás csend há bo rí tás nak mi -
nõ sül jön a Szabr. 6.  § (1) be kez dé se sze rint egy szer re kell
a zaj oko zás nak in do ko lat lan nak és a meg en ge dett nél na -
gyobb nak len nie. A tény ál lás te hát az el kö ve té si ma ga tar -
tást két együt tes fel té tel lel ha tá roz za meg. Az in dít vány
alap ján azt kell el dön te ni, hogy a ki fo gás olt szö veg rész ben 
fog lalt „kö ve tel mény” egy ér tel mû, vi lá gos tar tal mat hor -
doz-e, amely meg fe lel a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek.

A vizs gált szö veg egy fe lõl fel té te le zi, hogy van nak
meg en ge dett za jok, más fe lõl azt is, hogy min den zaj ra
(zaj tí pus ra) van a meg en ge dett mér té ket meg ha tá ro zó jog -
sza bály. Maga a sza bály sér té si sza bá lyo zás e vo nat ko zás -
ban nem ad el iga zí tást. Ezért az Al kot mány bí ró ság át te -
kin tet te a csend há bo rí tás ke ret tény ál lá sá nak al kal ma zá sá -
ban figye lembe ve he tõ, zaj vé de lem mel kap cso la tos jog -
sza bá lyo kat.

A zaj vé del mi jog sza bá lyok az em be ri kör nye zet és
egész ség meg óvá sa ér de ké ben ál la pí ta nak meg zaj- és rez -
gés vé del mi sza bá lyo kat. A zaj- és rez gés vé de lem rõl  szóló
12/1983. (V. 12.) MT ren de let a meg lé võ, va la mint a lé te -
sí ten dõ üze mek, be ren de zé sek, tech no ló gi ák zaj vé del mi
kö ve tel mé nye it tar tal maz za. A zaj- és rez gés ter he lé si
 határértékek meg ál la pí tá sá ról  szóló 8/2002. (III. 22.)
 KöM–EüM együt tes ren de let pe dig a zaj tól vé dett te rü le -
tek re (1. szá mú mel lék let), meg ha tá ro zott zaj for rá sok te -
kin te té ben [üzem, be ren de zés, tech no ló gia, ren dez vé nyek
(1.  §), köz le ke dés (3.  §), épí tõ ipa ri te vé keny ség (2.  §),
épü le tek kü lön bö zõ tech ni kai be ren de zé sei, va la mint az
épü le ten be lül, vagy a szom szé dos épü let ben foly ta tott
szol gál ta tás, és az azok hoz szük sé ges be ren de zé sek (6.  §)]
nap szak ra fi gye lem mel ál la pí ta nak meg ha tár ér té ke ket,
ame lyek nek a meg sér té se zaj bír ság gal szank ci o ná lan dó. E 
ha tár ér té kek meg ha tá ro zá sá nak el sõd le ges in do ka, alap -

ve tõ cél ja az em ber re már ká ros rez gé sek és za jok kor lá to -
zá sa, az egész ség vé del me; e sza bá lyok te hát nem a nyu ga -
lom vé del mét szol gál ják. A zaj vé del mi ha tár ér té kek kel
sza bá lyo zott, zajt oko zó te vé keny sé gek ese tén a ha tár ér té -
ket meg ha la dó zaj oko zás a vi ta tott szö veg rész te kin te té -
ben két ség te le nül ér tel mez he tõ.

Más ként áll a hely zet a Szabr. 6.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt, köz le ke dé si esz kö zön is til tott, „a nyu ga lom meg -
za va rá sá ra al kal mas” zajt oko zó ma ga tar tá sok nál. Erre a
tény ál lás ra a „meg en ge dett nél na gyobb” zaj kö ve tel mé -
nye ér tel mez he tet len; e tárgy ban ugyan is jog sza bá lyi elõ -
írások nem lé tez nek, a ha tár ér ték hez kö tött, zajt oko zó te -
vé keny sé gek elõ for du lá sa pe dig fo gal mi lag ki zárt.

Van nak to váb bá jo gi lag til tott, il let ve sza bá lyo zott zaj -
kel tõ ma ga tar tá sok, ahol az oko zott zaj til tott mér té ke
nincs meg ha tá roz va. Így pél dá ul a ke res ke de lem rõl  szóló
2005. évi CLXIV. tör vény 6.  § (4) be kez dé se le he tõ sé get
ad a te le pü lé si ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le te i nek
a he lyi sa já tos sá gok ra fi gye lem mel az üz le tek éj sza kai
(22 óra és 6 óra kö zöt ti) nyit va tar tá si rend jé nek sza bá lyo -
zá sá ra, és ez zel zaj vé del mi kor lá to zá sok ra. Ilyen kor nem
dönt he tõ el, hogy a sza bá lyok meg sér té se meg va ló sít ja-e
a csend há bo rí tás sza bály sér té si tény ál lá sát.

A la kás szö vet ke ze tek és a tár sas há zak a há zi rend jük ben 
meg ál la pít hat nak zaj kel tõ ma ga tar tá sok kal szem be ni kor -
lá to zá so kat. A tár sas há zak ról  szóló 2003. évi CXXXIII.
tör vény 26.  § (1) be kez dé se, va la mint a la kás szö vet ke ze -
tek rõl  szóló 2004. évi CXV. tör vény 14.  § (2) be kez dé se
fel ha tal maz za a la kó kö zös sé ge ket arra, hogy há zi rend jük -
ben a la kó épü le tük sa já tos sá ga i hoz ké pest sza bá lyoz zák a
lak ha tá suk nyu gal mát za va ró zaj kel tõ ma ga tar tá so kat.

A sza bály sér té si tény ál lás ból nem de rül ki, hogy a la kó -
kö zös ség fel ha tal ma zá sa (akár ese ti, akár a há zi rend ben
meg en ge dett, vagy nem til tott zaj oko zás hoz való hoz zá já -
ru lá sa) a tény ál lás al kal ma zá sa szem pont já ból „meg en ge -
det té” tesz-e egyéb ként nem meg en ge dett ma ga tar tá so kat,
il le tõ leg e tény ál lás alá von ha tók-e a há zi rend ál tal til tott
(ha tár ér ték hez nem kö tött) zaj oko zó te vé keny sé gek.

A Szabr. 6.  § (1) be kez dé sé nek ki fo gás olt szö veg ré sze
alap ján az sem ál la pít ha tó meg, hogy mi lyen fel ha tal ma zás 
mel lett te kint he tõ a zaj oko zás meg en ge dett nek.

A „meg en ge dett nél na gyobb” ki fe je zés alap ján te hát
nem ha tá roz ha tó meg egy ér tel mû en, hogy a jog al ko tó a
csend há bo rí tás tény ál lá sát csak a ha tár ér ték kel meg ha tá -
ro zott za jok ese té ben akar ja-e szank ci o nál ni. A ki fo gás olt
szö veg rész ha tá ro zat lan tar tal ma  miatt nem tisz táz ha tó az
sem, hogy a jog al ko tó a ha tár ér ték hez nem kö tött vagy
nem köt he tõ zaj oko zó ma ga tar tá so kat is tilt ja-e a csend há -
bo rí tás tény ál lá sa alap ján. A Szabr. 6.  § (1) be kez dé sé nek
vizs gált tény ál lá si ele me sú lyos ér tel me zé si és al kal maz -
ha tó sá gi ne héz sé ge ket okoz. (Az ál lam pol gá ri jo gok or -
szág gyû lé si biz to sa ál ta lá nos he lyet te se az OBH
1193/2005. szá mú je len té sé ben is – egye bek mel lett – fel -
hív ta a jog al ko tó fi gyel mét, hogy a nor ma vi lá gos ság kö ve -
tel mé nyé nek sze rin te sem meg fe le lõ, a je len ügy ben is
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vizs gált tény ál lá si elem  miatt, a jog al kal ma zó ezek ben az
ügyek ben nem tud ér dem ben fel lép ni.)

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te
meg, hogy a csend há bo rí tás sza bály sér té sé nek a „meg en -
ge dett nél na gyobb” zaj oko zás tény ál lá si ele me, olyan
meg ha tá ro zat lan, ér tel mez he tet len, bi zony ta lan tar ta lom -
mal bír, és így nem al kal mas arra, hogy a Szabr. 6.  § (1) be -
kez dé se ál tal til tott ma ga tar tá sok ról egy ér tel mû el iga zí tást 
ad jon a jog ala nyok és jog al kal ma zás szá má ra. A sza bá lyo -
zás jog bi zony ta lan sá got okoz, és így sér ti az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé sét.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 40.  §-a ér tel mé ben, ha az Al -
kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle nességét ál la -
pít ja meg, azt tel je sen vagy rész ben meg sem mi sí ti. Az Al -
kot mány bí ró ság nak le he tõ sé ge van arra, ha a nor ma egy
ré szé nek alkot mány elle nességét ál la pít ja meg, ak kor több -
nyi re csak ezt a szö veg részt sem mi sí ti meg, egy út tal meg -
ál la pít ja, hogy a meg sem mi sí tést köve tõen a ren del ke zés
mi lyen szö veg gel ma rad ha tály ban. A je len ügy ben en nek
a meg ol dás nak nincs tech ni kai aka dá lya, de az Al kot -
mány bí ró ság úgy ítél te meg, hogy a szö veg össze füg gé sek -
re és a jog sza bály gya kor la ti fon tos sá ga  miatt – ke rü len dõ,
hogy egy ál ta lán ne le gyen egy ide ig „csend vé del mi” sza -
bály sér té si tény ál lás – a Szabr. 6.  § (1) be kez dé sé nek
„és a meg en ge dett nél na gyobb” szö veg ré szét 2007. már -
cius 1-jei ha tállyal sem mi sí ti meg, így kel lõ idõt hagy a
jog al ko tó szá má ra új, az al kot má nyos kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ sza bá lyo zás meg al ko tá sá ra.

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

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 694/B/2001.

Az Alkotmánybíróság
74/2006. (XII. 15.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Mun ka
Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény 134.  §
(3) be kez dés a) pont ja alkotmányelle nes, ezért e ren del ke -
zést 2007. már ci us 31. nap já val meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998.
évi LXXIX. tör vény egé sze alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt
el uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXIX. tör vény (a továb biak ban: Mtm.) alkotmány elle -
nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kez de mé -
nyez te. Az Mtm. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992.
évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) sza bad ság ki adá -
sá ra vo nat ko zó 134.  §-át olyan tar ta lom mal mó do sí tot ta,
hogy a sza bad ság ese dé kes sé gé nek évét kö ve tõ ki adá sát
ki vé te le sen fon tos gaz da sá gi ér dek ese tén a ko ráb bi, a
tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 31-i ha tár idõ he lyett jú ni us
30-ig, kol lek tív szer zõ dés ren del ke zé se ese tén pe dig de -
cem ber 31-ig tet te le he tõ vé úgy, hogy a fen ti új ren del ke -
zé sek tõl való el té rést nem til tot ta meg. Az in dít vá nyo zó ál -
lás pont ja sze rint az Mtm. az Al kot mány 7.  § (2) be kez dé -
sé be üt kö zik, mert a tör vényhozó – sért ve a jog al ko tás ról
 szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) 20.  §-át
és 27.  §-át – az Mt. mó do sí tá sá nak elõ ké szí té se so rán nem
biz to sí tot ta az érin tett mun ka vál la lói szer ve ze tek vé le mé -
nye zé sét. Az in dít vá nyo zó sze rint az Mtm. el len tét ben áll
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott jog -
ál la mi ság és az ah hoz kap cso ló dó jog biz ton ság el vé vel is,
mi vel az 1999. ja nu ár 1-jén ha tály ba lépõ Mtm. el fo ga dá -
sá ról az Or szág gyû lés 1998. de cem ber 22-én dön tött, ki -
hir de té sé re a de cem ber 24-én meg je lent Ma gyar Köz löny -
ben ke rült sor, így an nak tar tal má ról csak a Ma gyar Köz -
löny pos tá zá sát köve tõen, ja nu ár kö ze pén sze rez het tek tu -
do mást az ál lam pol gá rok.

Az in dít vá nyo zó ezen túl me nõ en az Al kot mány 70/B.  §
(4) be kez dé sé nek sé rel mét is ál lí tot ta a miatt, hogy a mó do -
sí tás kö vet kez té ben a mun ka vál la ló kat az Mt. ál tal éven -
ként meg il le tõ jog ként meg ha tá ro zott ren des sza bad ság ki -
adá sa idõ ben je len tõ sen, csak nem fél, il let ve egy év vel
„ki to lód hat”, amely sza bá lyo zás foly tán elõ for dul hat
olyan eset is, hogy a mun kál ta tók a tárgy évi sza bad sá got
már az ese dé kes ség évé nek ele jén ki ad ják, a kö vet ke zõ év -
ben pe dig – élve az Mtm. ál tal biz to sí tott le he tõ ség gel –
egy ál ta lán nem, ha nem csak a tárgy évet kö ve tõ év kö ze -
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pén, il let ve vé gén. Az in dít vá nyo zó sze rint a sza bad ság ki -
adá sá nak az Mtm. ren del ke zé sé vel ki tá gí tott tör vényi ke -
re tei már nem biz to sít ják a sza bad ság cél ját, a mun ka vál la -
ló rend sze res pi he nés hez való al kot má nyos joga ér vé nye -
sü lé sét.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán – az in dít vánnyal
kap cso la tos ál lás pont já nak meg is me ré se cél já ból – meg -
ke res te a szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz tert.

II.

Az in dít vány ban meg je lölt és az el bí rá lás nál figye lembe 
vett jog sza bá lyok:

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.”
„7.  § (2) A jog al ko tás rend jét tör vény sza bá lyoz za,

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

„8.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra
és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„70/B.  § (4) Min den ki nek joga van a pi he nés hez, a sza -
bad idõ höz és a rend sze res fi ze tett sza bad ság hoz.”

A Jat. in dít vány ban fel hí vott ren del ke zé sei:
„20.  § A jog al kal ma zó szer ve ket, a tár sa dal mi szer ve ze -

te ket és az ér dek kép vi se le ti szer ve ket be kell von ni az
olyan jog sza bá lyok ter ve ze té nek el ké szí té sé be, ame lyek
az ál ta luk kép vi selt és vé dett ér de ke ket, ille tõ leg tár sa dal -
mi vi szo nyo kat érin tik.”

„27.  § A Kor mány elé ter jesz ten dõ jog sza bály ter ve zet -
rõl vé le ményt nyil vá ní ta nak

(...)
c) az ér de kelt tár sa dal mi szer ve ze tek és ér dek kép vi se -

le ti szer vek.”
Az Mtm. ren del ke zé sei:
„1.  § A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 

tör vény 134.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg új (4) be kez dés sel egé szül ki,
és a je len le gi (4)–(5) be kez dés szá mo zá sa (5)–(6) be kez -
dés re vál to zik:

’(3) A sza bad sá got ese dé kes sé gé nek évé ben kell ki ad ni. 
A mun kál ta tó

a) ki vé te le sen fon tos gaz da sá gi ér dek ese tén a sza bad -
sá got leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-áig, kol -
lek tív szer zõ dés ren del ke zé se ese tén a tárgy évet kö ve tõ év 
de cem ber 31-éig,

b) a mun ka vál la ló be teg sé ge vagy a sze mé lyét érin tõ
más el há rít ha tat lan aka dály ese tén az aka dá lyoz ta tás meg -
szû né sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül
adja ki, ha az ese dé kes ség éve el telt. A b) pont ban sze rep lõ 
ren del ke zés tõl ér vé nye sen el tér ni nem le het.

(4) A sza bad sá got ket tõ nél több rész let ben csak a mun -
ka vál la ló ké ré sé re le het ki ad ni.’

2.  § Ez a tör vény 1999. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként a tör vény egé sze
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyu ló ké rel me ket vizs gál ta meg.

1.1. E kör ben az Al kot mány bí ró ság elõ ször a jog al ko -
tá si el já rás elõ írásainak meg sér té se  miatti, az Mtm. for mai
alkot mány elle nességére vo nat ko zó in dít vá nyo zói ki fo gás -
ról ha tá ro zott.

Az Al kot mány bí ró ság a Jat. 20.  §-ával össze füg gés ben
már egy ko rai ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy ön ma -
gá ban a Jat. 20.  §-a sze rin ti szer ve ze tek és szer vek tör -
vényalkotási fo lya mat ba való be vo ná sá nak el ma ra dá sa
nem te szi az egyéb ként sza bály sze rû en meg al ko tott tör -
vényt alkot mány elle nessé. (352/B/1990. AB ha tá ro zat,
ABH 1990, 228, 229.) A jog al ko tó szer vek egyez te té si kö -
te le zett sé gét elõ író, a Jat. 20.  §-a és 27.  § c) pont já ban fog -
lalt sza bá lyok meg sér té se kap csán az Al kot mány bí ró ság –
át te kint ve az Al kot mány bí ró ság ad di gi gya kor la tát – a
39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro za tá ban (ABH 1999, 325,
349.) le szö gez te: „A Jat. e ren del ke zé se it figye lembe véve
meg ál la pít ha tó, ha a jog al ko tó a jog sza bály elõ ké szí té se
so rán nem kéri ki az érin tett tár sa dal mi szer vek vé le mé -
nyét, meg sér ti a Jat. e ren del ke zé se it. Az Al kot mány bí ró -
ság szá mos ha tá ro za tá ban ki fej tet te, hogy a jog sza bályt
elõ ké szí tõ szer vek nek a Jat. sze rin ti vé le mé nyek be szer zé -
sé vel kap cso la tos kö te le zett ség sze gé se ön ma gá ban nem
érin ti a jog sza bály ér vé nyes sé gét, va gyis pusz tán ez a kö -
te le zett ség sze gés nem elég sé ges ok a ki adott jog sza bá lyok 
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re. [352/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1990, 228,
229.; 30/1991. (VI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 421,
422.; 32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 146,
159.; 34/1991. (VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 170,
172.; 496/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 493, 495.;
7/1993. (II. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 418, 419–420.;
54/1996. (XI. 30) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 173, 195.;
50/1998. (XI. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 387,
395–397.] (...) Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint a
köz ha tal mi jo go sít vá nyok kal nem ren del ke zõ tár sa dal mi,
ér dek kép vi se le ti szer vek vé le mé nyé nek be szer zé se a jog -
sza bály köz jo gi ér vé nyes sé gé nek nem fel té te le. Mi vel a
jog sza bály ér vény te len sé gét nem ered mé nye zi, nem mi nõ -
sül a jog sza bály meg sem mi sí té sé hez ve ze tõ, sú lyos el já rá -
si jog sza bály sér tés nek az, ha a jog sza bály elõ ké szí té se so -
rán a jog al ko tó a köz ha tal mi jo go sít vá nyok kal nem ren del -
ke zõ szer vek tõl nem kér vé le ményt. A jog sza bá lyok elõ -
ké szí té sé re vo nat ko zó tör vényi elõ írások meg sér té se csu -
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pán a jog al ko tó ál lam igaz ga tá si, eset leg po li ti kai fe le lõs -
sé gét ala poz hat ja meg. [7/1993. (II. 15.) AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 418, 419.]” Az Al kot mány 7.  § (2) be kez dé sé -
bõl nem lát ta le ve zet he tõ nek az Al kot mány bí ró ság a jog al -
ko tó szer vek azon kö te le zett sé gét, hogy a jog al ko tá si el já -
rás so rán az érin tett tár sa dal mi szer vek vé le mé nyét ki kér -
je. [39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 325,
349.; 9/2003. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 89, 116.]
Az Al kot mány bí ró ság – fent idé zett ha tá ro za tá ban is hi -
vat ko zott – kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint a jog al ko tá si
tör vény ren del ke zé se i nek fi gyel men kí vül ha gyá sa csak
ak kor ered mé nyez he ti a jog sza bály alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát, ha az adott jog sza bály egy ben
az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé be is üt kö zik. Az Al -
kot mány 7.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben ugyan a jog al ko tás
rend jét tör vény sza bá lyoz za, ez a ren del ke zés azon ban
nem emel te az Al kot mány szint jé re a jog al ko tá si tör vény
nor má it. [496/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 493,
496.; 14/1992. (III. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 338,
342.; 7/1993. (II. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 418, 419.; 
50/1998. (XI. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 387, 396.]

Az Al kot mány bí ró ság a fen ti gya kor la tá ra fi gye lem mel
az Mtm. egé szét azon az ala pon ki fo gá so ló in dít vá nyo kat,
hogy a tör vényhozó az Al kot mány 7.  § (2) be kez dé sé nek
sé rel mét idéz te elõ az ál tal, hogy nem tar tot ta be a Jat.
20.  §-ában és 27.  § c) pont já ban fog lalt ren del ke zé se it – el -
uta sí tot ta.

1.2. Az Al kot mány bí ró ság a továb biak ban azt vizs gál -
ta, hogy a tör vényhozó az Mtm. idõ be li ha tá lyá nak meg ha -
tá ro zá sa so rán ele get tett-e az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé -
sé bõl le ve ze tett kel lõ fel ké szü lé si idõ biz to sí tá sá ra vo nat -
ko zó kö ve tel mény nek.

Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben vé de ni ren delt
jog ál la mi ság egyik fon tos al ko tó ele me a jog biz ton ság,
amely meg kö ve te li, hogy az ál lam pol gá rok jo ga it és kö te -
les sé ge it a tör vény ben meg sza bott mó don ki hir de tett és
bár ki szá má ra hoz zá fér he tõ jog sza bá lyok ren dez zék, to -
váb bá meg le gyen a tény le ges le he tõ ség arra, hogy a jog -
ala nyok ma ga tar tá su kat a jog elõ írásaihoz tud ják iga zí ta ni. 
A jog al ko tó nak kel lõ idõt kell te hát biz to sí ta ni arra, hogy
az érin tet tek a jog sza bály szö ve gét meg is mer hes sék, és el -
dönt sék, mi ként al kal maz kod nak a jog sza bály ren del ke zé -
se i hez. A jog sza bály ki hir de té se és ha tály ba lé pé se kö zöt ti
„kel lõ idõ” mér té két a jog sza bály ter ve zet ki dol go zó já nak,
il let ve a jog al ko tó nak ese ti leg kell vizs gál nia, az adott jog -
sza bály jel le gét, va la mint a jog sza bály vég re haj tá sá ra való 
fel ké szü lést be fo lyá so ló egyéb té nye zõ ket ala pul véve.
Al kot má nyos sá gi szem pont ból az bí rál ha tó el, hogy a jog -
al ko tó biz to sí tott-e az érin tet tek szá má ra leg alább mi ni má -
lis fel ké szü lé si idõt, va gyis le he tõ sé gük volt-e az érin tet -
tek nek a jog sza bály elõ ze tes meg is me ré sé re. Al kot mány -
el le nes ség csak a fel ké szü lés re 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 hi á nya
ese tén ál la pít ha tó meg. [34/1991. (VI. 15.) AB ha tá ro zat,

ABH 1991, 170.; 7/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 45.; 25/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
131.; 28/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 155.;
41/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 292.;
723/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 1999, 795.; 10/2001.
(IV. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 123.; 1022/B/2001.
AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1568.; 1025/B/2001. AB ha tá -
ro zat, ABH 2003, 1456.]

Az Mtm. a Ma gyar Köz löny 1998. évi 117. szá má ban,
de cem ber 24-én ke rült ki hir de tés re, és a 2.  § alap ján 1999.
ja nu ár 1-jén lé pett ha tály ba. Az Al kot mány bí ró ság ál lás -
pont ja sze rint az érin tett jog ala nyok nak le he tõ sé gük volt
arra, hogy ez alatt a fel ké szü lé si idõ alatt a tör -
vénymódosítás szö ve gét meg is mer jék. Az Al kot mány bí -
ró ság a kel lõ fel ké szü lé si idõ kö ve tel mé nyé nek való meg -
fe le lés ér té ke lé se so rán fi gye lem mel volt arra, hogy a tá -
ma dott tör vény az Mt.-nek mind össze egyet len, a ren des
sza bad ság ki adá sá nak ha tár ide jé re vo nat ko zó, a fõ sza -
bály tól való el té rést tar tal ma zó ren del ke zé sét mó do sí tot ta
úgy, hogy a ko ráb bi sza bá lyo zás ban meg ha tá ro zott, a
tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 31-e he lyett jú ni us 30-ig, il let -
ve kol lek tív szer zõ dés ez irá nyú ren del ke zé se ese tén de -
cem ber 31-ig tet te le he tõ vé a ki adást, biz to sít va az et tõl
való el té rést is. A vizs gált mó do sí tás nem tar tal maz olyan
ma ga tar tá si sza bályt, amely nek ki zá ró lag a ha tály ba lé pés
nap ján, vagy köz vet le nül azt köve tõen le het ele get ten ni,
és nem je lent olyan új kö te le zett sé get, ame lyet a hatályba -
lépést meg elõ zõ en ne kel lett vol na tel je sí te ni. A tárgy év -
ben ki nem adott sza bad ság kö vet ke zõ év ben való ki adá sá -
ra vo nat ko zó kö te le zett ség tel je sí té sé re sza bott ha tár idõ
meg hosszab bí tá sá nak le he tõ vé té te le, és e le he tõ ség nek
egy új fel té tel be ik ta tá sá val tör té nõ bõ ví té se az érin tett
jog ala nyok szá má ra a ko ráb bi sza bá lyo zás hoz ké pest nem
je len tett szi go rí tást. Ép pen el len ke zõ leg: az új sza bá lyo zás 
az Mtm. ha tály ba lé pé sé ig ki nem adott, a tárgy év rõl „át -
vitt” sza bad ság üte me zé sét könnyí tet te meg.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg,
hogy az Mtm. ál tal mó do sí tott sza bály al kal ma zá sá ra való
fel ké szü lést szol gá ló idõ a konk rét eset ben nem idéz te elõ
a jog biz ton ság olyan mér té kû sé rel mét, amely az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé sé be üt kö zõ alkot mány elle nesség
meg ál la pí tá sát és az Mtm. meg sem mi sí tést meg ala poz ná.

2. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé -
sé nek sé rel mét azon az ala pon ál lí tot ta, hogy a sza bad ság
ki adá sá ra biz to sí tott ha tár idõ nek az Mtm.-ben meg ha tá ro -
zott mér té kû meg hosszab bí tá sa gá tol ja a jog in téz mény
cél já nak, a mun ka vál la lók pi he nés hez való jo gá nak ér vé -
nye sü lé sét. Te kint ve, hogy az in dít vá nyo zó – tar tal ma sze -
rint – a Mt.-nek az Mtm. 1.  §-ával meg ál la pí tott, je len leg is 
ha tá lyos 134.  § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt ren del ke -
zés alkot mány elle nességére hi vat ko zott, az Alkotmány -
bíróságnak az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé nek meg -
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sér té sét a továb biak ban e ren del ke zés sel össze füg gés ben
kel lett meg vizs gál nia.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/B.  §
(4) be kez dé sé vel össze füg gés ben már az 1403/B/1991.
AB ha tá ro za tá ban ki fej tet te, hogy az Al kot mány alap ve tõ
jog ként fo gal maz za meg a pi he nés hez, a sza bad idõ höz és a 
fi ze tett sza bad ság hoz való jo go kat. (ABH 1992, 493, 494.) 
Az 1030/B/2004. AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság
a pi he nés hez való jo got a mun ká hoz való jog lé nye ges
össze te võ je ként ér tel mez te, utalt to váb bá az Alkotmány -
bíróság több ha tá ro za tá ban tett meg ál la pí tá sá ra, amely
sze rint – az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sén túlme -
nõen – az Al kot mány nak nincs olyan ren del ke zé se, amely
a pi he nés hez való jog konk rét mód ja it, il let ve fel té te le it
ugyan ilyen mó don írná elõ. (ABH 2005, 1307, 1311.)

Az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé se az in dít vá nyo zó
ál tal meg je lölt pi he nés hez való jog mel lett ne ve sí ti a rend -
sze res fi ze tett sza bad ság hoz való jo got is. Az Al kot mány -
bí ró ság – a köz tiszt vi se lõ ket meg il le tõ pót sza bad ság in téz -
mé nyé nek al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán – a
849/B/1992. AB ha tá ro za tá ban min den mun ka vég zés re
irá nyu ló jog vi szony kö zös ele me ként ha tá roz ta meg a
rend sze res fi ze tett sza bad ság biz to sí tá sá nak kö te le zett sé -
gét. (ABH 1996, 391, 393.) E jog – a pi he nés hez való jog -
hoz ha son ló an – a mun ká hoz való jog lé nye ges össze te võ -
je, egy ben a pi he nés hez való jog egyik as pek tu sá nak a
mun ka vi lá gá ra vo nat koz ta tott konk re ti zá lá sa. Sa já tos sá -
ga, hogy ti pi ku san a meg él he tést, a lét fenn tar tást szol gá ló
jö ve de lem meg szer zé se ér de ké ben lé te sí tett ún. ön ál lót lan
mun ka vég zé sé re irá nyu ló, jel lem zõ en tar tós jog vi szo -
nyok ban ál lók szá má ra meg ha tá ro zott idõ sza kon ként vi -
szony lag hosszabb idõ tar ta mú sza bad sá got je lent a mun -
ka te vé keny ség el lá tá sá ra irá nyu ló kö te le zett sé gek tel je sí -
té se alól anél kül, hogy az a jog vi szo nyok fenn ál lá sát érin -
te né. A rend sze res fi ze tett sza bad ság hoz való jog te hát a
mun ka vi lá gá ban a pi he nés hez való jog meg va ló su lá sát
szol gál ja, cél ja a rend sze res mun ka vég zés so rán el hasz nált 
erõ for rá sok, a fi zi kai és szel le mi ener gia pót lá sá nak, a
mun ka vál la lók re ge ne rá ló dá sá nak biz to sí tá sa. E jog al kot -
má nyi sza bá lyo zá sa – a pi he nés hez való jog hoz ké pest –
konk ré tabb kö ve tel mé nye ket ál lít a tör vényhozó elé. A pi -
he nés hez való jog ga ran ci á i nak meg ha tá ro zá sa so rán a
jog al ko tó sza bad sá ga na gyobb, ez utób bi jog a mun ka vi -
lá gá ban ér vény re jut tat ha tó több fé le mó don is: a mun ka -
vég zé si kö te le zett ség idõ be ni kor lá ta it (pl. a mun ka idõt,
pi he nõ idõt, va la mint a kü lön bö zõ mun ka idõ-ked vez mé -
nye ket) meg ha tá ro zó sza bá lyok meg al ko tá sá val.

A fi ze tett sza bad ság hoz való jog biz to sí tá sá val kap cso -
la tos rend sze res ség re vo nat ko zó al kot má nyi elõ írásból fa -
ka dó kö ve tel mény, hogy a tör vényhozó meg ha tá ro zott
idõ sza kon ként vissza té rõ en jo go sít sa az Al kot mány
70/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt mun ká hoz való jo got – a
tá gabb ér te lem ben vett – mun ka jog vi szony ke re té ben gya -

kor ló jog ala nyo kat. Kö ve tel mény ezen túl, hogy a pi he nés
ér de ké ben biz to sí tott sza bad idõ dí ja zott le gyen, azaz a
fen ti jog ala nyi kör a jog vi szony ban töl tött idõ alatt mun ka -
vég zé si kö te le zett ség hi á nyá ban is jo go sult le gyen pénz -
ben meg ha tá ro zott ja va dal ma zás ra. Az Al kot mány 70/B.  § 
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott rend sze res fi ze tett sza -
bad ság hoz való jog biz to sí tá sá nak kö te le zett sé ge nem je -
lent azon ban kö te le zett sé get arra, hogy akár a jo go sult sá -
got, akár a ki adást, ez ál tal az igény be vé tel le he tõ sé gét fel -
tét le nül a nap tá ri év vi szony la tá ban kel le ne sza bá lyoz nia a 
jog al ko tó nak. Ezt az in dít vá nyo zó sem ál lít ja, ha nem azt
tart ja alkot mány elle nesnek, hogy a tá ma dott sza bá lyok kal
„ki tá gí tott” idõ be ni ke re tek kö zött már nem ér vé nye sül het, 
ha nem egye ne sen el le he tet le nül a mun ka vál la lók pi he nés -
hez való joga.

A fi ze tett sza bad ság ki adá sá ra vo nat ko zó an az Al kot -
mány ból kö vet ke zõk höz ké pest konk ré tabb kö ve tel mény
fo gal ma zó dik meg a 2000. évi LXVI. tör vénnyel ki hir de -
tett, a fi ze tett éves sza bad ság ról  szóló, a Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Szer ve zet (ILO) 132. szá mú Egyez mé nyé ben
(a továb biak ban: Egyez mény). Az Egyez mény 9. Cik ke az
Egyez mény ben meg ha tá ro zott mér té kû meg sza kí tás nél -
kü li fi ze tett éves sza bad ság nak a sza bad ság ra való jo go -
sult ság ke let ke zé sé nek évét kö ve tõ egy éven be lü li ki vé te -
lé re, il let ve ki adá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé get ír elõ az -
zal, hogy a fenn ma ra dó részt a jo go sult ság ke let ke zé sét
kö ve tõ év vége után leg fel jebb 18 hó na pon be lül kell ki -
ven ni, il let ve ki ad ni; az ezen fe lü li rész ki adá sa az érin tett
mun ka vál la ló hoz zá já ru lá sá val ha laszt ha tó el. En nél még
pon to sabb – az Eu ró pai Bí ró ság ál tal is ér tel me zett – tar ta -
lom mal sza bá lyoz ta a sza bad ság ki adá sát a 2000. jú ni us
22-i 2000/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel 
mó do sí tott, a mun ka idõ-szer ve zés egyes szem pont ja i ról
 szóló, 1993. no vem ber 23-i 93/104/EK ta ná csi irány elv és
az an nak he lyé be lépõ, a mun ka idõ-szer ve zés egyes szem -
pont ja i ról  szóló, 2003. no vem ber 4-i 2003/88/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv.

2.2. A ren des sza bad ság ra való jo go sult sá got az Mt. a
nap tá ri év vi szony la tá ban biz to sít ja: ki mond ja, hogy a
mun ka vál la lót min den mun ka vi szony ban töl tött nap tá ri
év ben ren des sza bad ság il le ti meg, amely alap- és pót sza -
bad ság ból áll. Az alap sza bad ság mér té két a tör vény a
mun ka vál la ló élet ko rá val ará nyo san nö ve li (Mt. 131.  §),
pót sza bad ság ra való jo go sult sá got pe dig a mun ka vál la ló
sze mé lyi kö rül mé nye i re, il let ve a vég zett mun ka jel le gé re, 
egész sé get ve szé lyez te tõ, il let ve fi zi kai, lel ki szem pont ból 
meg ter he lõ vol tá ra te kin tet tel ál la pít meg (Mt. 132.  §).

Az Mt. 134.  §-ának tá ma dott ren del ke zé se a nap tá ri év
vi szony la tá ban meg ál la pí tott sza bad ság nak az ese dé kes -
ség évé ben tör té nõ ki adá sát elõ író fõ sza bály tól két eset ben 
tesz le he tõ vé el té rést. Az egyik eset ben ki vé te le sen fon tos
gaz da sá gi ér dek fenn ál lá sa ad hat ala pot a sza bad ság tárgy -
évet kö ve tõ év jú ni us 30-ig tör té nõ ki adá sá ra. A má sik
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eset ben kol lek tív szer zõ dés ilyen tar tal mú ren del ke zé se
alap ján vá lik le he tõ vé, hogy a sza bad sá got a mun kál ta tó a
tárgy évet kö ve tõ de cem ber 31-ig adja ki. Az Mt. – szem -
ben a sza bad ság ki adá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ nek a mun -
ka vál la ló be teg sé ge vagy a sze mé lyét érin tõ más el há rít ha -
tat lan aka dály  miatti meg hosszab bí tá sá ra vo nat ko zó ren -
del ke zés tõl – e sza bá lyok tól nem tilt ja az el té rést, azaz le -
he tõ ség van arra, hogy a mun kál ta tó és a mun ka vál la ló a
fõ sza bály aló li ki vé te lek al kal ma zá sá nak le he tõ sé gét meg -
ál la po dás ban ki zár ja, il let ve arra is, hogy a tárgy évet kö ve -
tõ ki adás ha tár ide jét szû keb ben, vagy tá gab ban ha tá roz za
meg. Ez az el té ré si le he tõ ség azon ban nem be fo lyá sol ja a
vizs gált ren del ke zés al kot má nyos sá gá nak meg íté lé sét.
Amennyi ben a tá ma dott nor ma al kot mány sér tõ – füg get le -
nül an nak disz po zi tív jel le gé tõl –, ak kor az Alkotmány -
bíróság nem te kint het el a nor ma meg sem mi sí té sé tõl.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán fi gye lem mel volt
arra is, hogy a ren des sza bad ság ter mé szet be ni igény be vé -
te le te kin te té ben a mun ka vál la ló ren del ke zé si joga is ér vé -
nye sül: az alap sza bad ság egy ne gye dét ugyan is a mun kál -
ta tó – a mun ka vi szony elsõ há rom hó nap ja ki vé te lé vel – a
mun ka vál la ló ké ré sé nek meg fe le lõ idõ pont ban kö te les ki -
ad ni; en nek egyet len fel té te le, hogy igé nyét leg ké sõbb ti -
zen öt nap pal ko ráb ban je lent se be [Mt. 134.  § (2) be kez -
dés]. A mun ka vál la ló nak te hát a fen ti sza bály alap ján le he -
tõ sé ge van, il let ve – az Mt. 134.  § (3) be kez dés b) pont já -
ban sze rep lõ okok fenn ál lá sa hi á nyá ban – kö te les a sza -
bad ság egy ne gyed ré sze nap tá ri év ben való igény be vé te lé -
re, ezért a tá ma dott sza bá lyo zás a ren des sza bad ság há rom -
ne gye de, nem pe dig a nap tá ri évre járó tel jes sza bad ság ki -
adá si ha tár ide je meg hosszab bí tá sát je lent he ti.

A fen ti ren del ke zé sek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a
tör vényhozó – az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé ben
fog lalt rend sze res fi ze tett sza bad ság hoz való jog ér vény re
jut ta tá sa ér de ké ben – sza bá lyoz ta a mun ka vál la ló kat meg -
il le tõ ren des sza bad sá got úgy, hogy meg ha tá roz ta a sza -
bad ság hoz való jog gya kor lá sá nak (igény be vé te lé nek)
idõ be ni kor lá ta it. E kor lá to zás alkot mány elle nességét az
in dít vá nyo zó azon az ala pon ál lí tot ta, hogy a tör vényhozó
a pi he nés hez való jog gya kor lá sát idõ ben túl tág ke re tek
kö zött ha tá roz ta meg. Bár a mun ka vál la lók ren des sza bad -
sá gá nak igény be vé te lé re vo nat ko zó sza bá lyok – a je len
ha tá ro zat III. 2.2. pont já ban ki fej tet tek sze rint – két ség kí -
vül össze füg gés ben áll nak a pi he nés hez való jog gal, a
vizs gált sza bá lyo zás al kot má nyos sá ga nem a pi he nés hez
való jog, ha nem az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé ben
ön ál ló alap jog ként konk ré tan ne ve sí tett rend sze res fi ze tett
sza bad ság hoz való jog kor lá to zá sá val szem ben tá masz tott
kö ve tel mé nyek alap ján bí rá lan dó el. Erre te kin tet tel az Al -
kot mány bí ró ság nak a továb biak ban arra a kér dés re kel lett
vá laszt ad nia, meg va ló sít ja-e a rend sze res fi ze tett sza bad -
ság hoz való jog al kot mány sér tõ kor lá to zá sát az, hogy a
tör vényhozó a tárgy év re járó ren des sza bad ság há rom ne -
gyed ré szé nek ki adá sát (ez ál tal an nak a mun ka vál la ló ál tal
tör té nõ ter mé szet be ni igény be vé te lét) bi zo nyos ese tek ben
a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-ig, il let ve de cem ber 31-ig
tet te le he tõ vé.

2.3. Mi vel az Al kot mány bí ró ság a rend sze res fi ze tett
sza bad ság hoz való jo got al kot má nyos alap jog nak te kin ti,
erre is irány adó a kor lá to zás jog alap ját és mér té két meg ha -
tá ro zó, az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ga ran -
ci á lis sza bály, és az ez zel kap cso lat ban ki mun kált szük sé -
ges ség-ará nyos ság teszt. „Az Al kot mány bí ró ság nak a
6/1998. (III. 11.) AB ha tá ro zat ban össze ge zett ál lan dó
gya kor la ta sze rint (ABH 1998, 91, 98–99.), az alap ve tõ
jog kor lá to zá sa csak ak kor ma rad meg az al kot má nyos ha -
tá rok kö zött, ha a kor lá to zás el ke rül he tet len, azaz más al -
kot má nyos alap jog, va la mint al kot má nyos ér ték vé del me
vagy ér vé nye sü lé se, il let ve az Al kot mány ból kö vet ke zõ
fel adat meg va ló sí tá sa más mó don nem biz to sít ha tó, to váb -
bá, ha az el ér ni kí vánt cél fon tos sá ga és az en nek ér de ké -
ben oko zott alap jog sé re lem sú lya arány ban áll egy más -
sal.” (1234/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 1999, 524, 530.)
Az alap jog sé rel me meg ál la pít ha tó ak kor is, ha az al kal ma -
zott kor lá to zás a cél el éré sé re al kal mat lan, vagy a tör -
vényhozó a kor lá to zás so rán nem az adott cél el éré sé re
 alkalmas leg eny hébb esz közt vá lasz tot ta ki. [20/1990.
(X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 69, 71.]

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az Mt. 134.  §
(3) be kez dés a) pont já ban fog lalt, a sza bad ság ki adá sá nak
a mun kál ta tó ál ta li idõ be li kor lá to zá sát le he tõ vé tevõ ren -
del ke zé sek nem elé gí tik ki az alap jog-kor lá to zást meg va -
ló sí tó sza bá lyo zás sal szem ben tá masz tott al kot má nyos kö -
ve tel mé nye ket.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán fi gye lem mel volt
az Mtm. ja vas la tá hoz fû zött in do ko lás ra, amely az új sza -
bá lyo zás be ve ze té sét – a gya kor la ti ta pasz ta la tok és a
mun ka ügyi el len õr zé sek ered mé nye i re hi vat koz va – azért
tar tot ta szük sé ges nek, mert „a mun kál ta tó és a mun ka vál -
la ló köl csö nös ér de kek alap ján ezt a sza bályt [ti. a sza bad -
ság tárgy évi ki adá sát elõ író sza bályt] meg sze gi. (...) Fon -
tos gaz da sá gi ér de kek in do kolt tá te he tik a sza bad ság (egy
ré szé nek) át vi te lét a kö vet ke zõ évre. E ki vé te le sen fon tos
gaz da sá gi ér dek le het a mun kál ta tó ér de ke – pl. kon junk tú -
rá lis kér dés a ter me lés ben –, de le het a mun ka vál la ló ér de -
ke is.”

Az Al kot mány bí ró ság ez zel össze füg gés ben rá mu tat
arra, hogy a sza bad ság ki adá si ha tár ide jé nek meg hosszab -
bí tá sát kü lön bö zõ mun ka vál la lói ér de kek in do kol hat ják
[ilye nek az Mt. 134.  § (3) be kez dés b) pont já ban meg ha tá -
ro zott okok]. Nem tud ha tó azon ban sem a tör vény, sem an -
nak in do ko lá sa alap ján az, mi lyen ki vé te le sen fon tos gaz -
da sá gi ér de ke fû zõd het a mun ka vál la ló nak a pi he nés hez
való joga ér vé nye sü lé sét biz to sí tó fi ze tett sza bad ság ki -
adá si ha tár ide je tárgy évet kö ve tõ mint egy fél-, il let ve egy
év vel való „ki to lá sá nak”. „Ki vé te le sen fon tos gaz da sá gi
ér dek” sze re pet játsz hat ugyan a ren des sza bad ság ki adá si
ha tár ide jé nek meg hosszab bí tá sát en ge dõ sza bá lyo zás ki -
ala kí tá sa kor: adód hat nak a mun kál ta tó mû kö dé sét, fenn -
ma ra dá sát olyan mér ték ben ve szé lyez te tõ hely ze tek, ame -
lyek al kot má nyo san in do kolt tá te he tik az ese dé kes ség évét 
kö ve tõ évre való át vi tel le he tõ sé gé nek biz to sí tá sát. Nem
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zár ha tó ki – a mun kál ta tó mû kö dé si kö ré tõl, te vé keny sé -
gé tõl füg gõ en – olyan ve szély hely ze tek (bal eset, ele mi
csa pás) ki ala ku lá sa sem, ame lyek meg elõ zé se, el há rí tá sa
fo lya ma tos mun ka vég zést igé nyel, és ez zel össze füg gés -
ben vá lik el ke rül he tet len né a ki adá si ha tár idõ meg -
hosszab bí tá sa (ez utób bi eset ben nem el sõ sor ban a gaz da -
sá gi ér dek, ha nem az em be ri élet hez, tes ti ép ség hez való
jog vé del me te szi azt szük sé ges sé). A vizs gált sza bá lyo zás 
azon ban a fen ti ek nél jó val szé le sebb kör ben te szi le he tõ vé
a sza bad ság ki adá si ha tár ide jé nek meg hosszab bí tá sát.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a tá ma dott
nor ma vizs gá la ta alap ján nem is mer he tõ fel olyan al kot -
má nyos alap jog, ér ték vagy cél, amely meg ala poz ná az
alap jog-kor lá to zás el ke rül he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sát. 
Ezt ön ma gá ban a „ki vé te le sen fon tos gaz da sá gi ér dek”,
(amely – az Mtm. ja vas lat hoz fû zött in do ko lás ból kitû -
nõen – ma gá ban fog lal ja a ter me lés vo lu me né nek vál to zá -
sát is), il let ve a kor lá to zás nak csu pán for má ját (kol lek tív
szer zõ dés) meg ha tá ro zó, de szem pont ja it nem tar tal ma zó
ren del ke zés nem al kal mas alá tá masz ta ni. Ezért az Al kot -
mány bí ró ság az Mt. 134.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ját
meg sem mi sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) alap ján az alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sa ese tén fõ sza bály, hogy a meg sem mi -
sí tett ren del ke zés a ha tá ro zat köz zé té te le nap ján ve szí ti
ha tá lyát. Az Al kot mány bí ró ság azon ban et tõl el té rõ en is
meg ha tá roz hat ja a meg sem mi sí tés idõ pont ját, ha ezt a jog -
biz ton ság in do kol ja [Abtv. 43.  § (1) és (4) be kez dés].
Meg jegy zi az Al kot mány bí ró ság, hogy – te kin tet tel arra,
hogy az Al kot mány 70/B.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott rend sze res fi ze tett sza bad ság hoz való alap jog nem tar -
to zik a kor lá toz ha tat lan alap jo gok közé – a tör -
vényhozónak le he tõ sé ge van az Al kot mány 8.  § (2) be kez -
dé sé nek meg fe le lõ sza bá lyo zás ki ala kí tá sá ra. A fen ti ek re
te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az alkot mány elle nes ren -
del ke zést 2007. már ci us 31-i ha tállyal sem mi sí tet te meg.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny -
ben való köz zé té te lét az Abtv. 41.  §-a alap ján 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.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 550/B/1999.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1123/2006. (XII. 15.) Korm.

határozata

az Európai Unió döntéshozatali
tevékenységében való részvételrõl

és az ehhez kapcsolódó kormányzati
koordinációról

I.

Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében
 történõ magyar részvétel általános szabályai

1. Az Eu ró pai Unió tag ál la mi kor mány za ti rész vé tel lel
mû kö dõ in téz mé nye i nek dön tés ho za ta li el já rá sa i ban, be -
le ért ve az Eu ró pai Bi zott ság ra ru há zott vég re haj tá si ha tás -
kö rök gya kor lá sá nak el len õr zé sé re a tag ál la mok kor má -
nya i nak kép vi se lõ i bõl lét re ho zott bi zott sá gok ban és
egyéb, az Eu ró pai Bi zott ság mel lett tag ál la mi rész vé tel lel
mû kö dõ bi zott sá gok ban, kü lö nö sen a ko mi to ló gia bi zott -
sá gok ban, va la mint az ad hoc bi zott sá gok ban (a továb -
biak ban: egyéb bi zott sá gok) kép vi se len dõ ál lás pont
(a továb biak ban: tár gya lá si ál lás pont) ki ala kí tá sá ra és kép -
vi se le té re, to váb bá az eu ró pai uni ós tag ság ból fa ka dó fel -
ada tok vég re haj tá sá nak el len õr zé sé re, il let ve az ezek kel
kap cso la tos dön té sek elõ ké szí té sé re a kor mány za ti dön -
tés-elõ ké szí tés sza bá lya it az e ha tá ro zat ban fog lalt el té ré -
sek kel kell al kal maz ni.
 

2. A kö zös kül- és biz ton ság po li ti kai, va la mint az eu ró -
pai biz ton ság- és vé de lem po li ti kai kér dé sek re a ha tá ro zat
ren del ke zé se it az egyes fe je ze tek ben meg ha tá ro zott el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.
 

3. A tár gya lá si ál lás pont ki ala kí tá sá nak és az eu ró pai
uni ós tag ság ból fa ka dó fel ada tok elõ ké szí té sé nek, vég re -
haj tá sa ko or di ná lá sá nak és el len õr zé sé nek, il let ve az ezek -
kel kap cso la tos dön té sek nek a fó ru mai: az Eu ró pai Ko or -
di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság szak ér tõi cso port jai (a továb -
biak ban: szak ér tõi cso port), az Eu ró pai Ko or di ná ci ós Tár -
ca kö zi Bi zott ság, az Ál lam tit ká ri Ér te kez let, a kül ügy mi -
nisz ter és az érin tett mi nisz te rek kö zöt ti egyez te tés és a
Kor mány.

II.

Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság

4. Az Eu ró pai Ko or di ná ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság
(a továb biak ban: EKTB) fel ada ta a kor mány za ti integrá -
ciós po li ti ka, va la mint az eu ró pai uni ós tag ság ból fa ka dó
fel ada tok elõ ké szí té sé nek, vég re haj tá sá nak ko or di ná lá sa
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és el len õr zé se, to váb bá a kép vi se len dõ tár gya lá si ál lás -
pon tok elõ ké szí té se, ki dol go zá sa és – az 5. pont ban meg -
ha tá ro zott ki vé te lek kel – an nak meg ha tá ro zá sa.
 

5. A po li ti kai, gaz da sá gi, költ ség ve té si vagy tár sa dal mi 
je len tõ sé gé nél fog va a ma gyar ér de kek szem pont já ból ki -
emel ke dõ je len tõ sé gû vagy a kor mány zat ál ta lá nos in teg -
rá ci ós po li ti ká ja szem pont já ból meg ha tá ro zó fon tos sá gú
kér dé sek ben (a továb biak ban: stra té gi ai kér dé sek) – a
36. pont ban fog lal tak sze rint az EKTB ál tal elõ ze tesen jó -
vá ha gyott elõ ter jesz tés alap ján – a Kor mány dönt.
 

6. A kül ügy mi nisz ter – együtt mû köd ve az érin tett mi -
nisz te rek kel és fi gye lem mel az Eu ró pai Unió so ros el nök -
sé gé nek prog ram já ra – az el nök sé gi cik lus ele jén ja vas la -
tot tesz a Kor mány nak az Eu ró pai Unió so ros el nök sé gé -
nek prog ram já hoz kap cso ló dó ma gyar pri o ri tá sok ra és
kor mány za ti fel ada tok ra. Ja vas la tot tesz to váb bá azok ra az 
uni ós kér dé sek re, ame lyek kel a Kor mány nak a fél éves
mun kat er ve ke re té ben fog lal koz ni in do kolt, to váb bá azok -
ra az uni ós ter ve ze tek re, ame lyek re vo nat ko zó an a tár gya -
lá si ál lás pon tot a Kor mány nak in do kolt el fo gad ni. A kül -
ügy mi nisz ter együtt mû köd ve az érin tett mi nisz te rek kel
szük ség sze rint fel hív ja a Kor mány fi gyel mét azok ra az
uni ós kér dé sek re, il let ve uni ós ter ve ze tek re, ame lyek – az
uni ós dön tés ho za ta li el já rá sok ala ku lá sá tól füg gõ en – a
ké sõb bi ek ben a Kor mány dön té sét igény lik.
 

7. Az EKTB el nö ke a kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt
szak ál lam tit kár. Az EKTB tag jai a mi nisz te rek és az ál -
lam tit ká ri ér te kez le ten kép vi se let tel ren del ke zõ kor mány -
biz to sok, il let ve köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ve ze tõi
(a továb biak ban együtt: köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv)
ál tal – a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat sze rint az eu ró -
pai uni ós tag ság gal össze füg gõ kér dé sek ben fel adat- és ha -
tás kör rel ren del ke zõ – ki je lölt ál la mi ve ze tõ vagy ve ze tõ
be osz tá sú köz tiszt vi se lõ (a továb biak ban együtt:
EKTB-tag). Az EKTB-ta got más ál la mi ve ze tõ vagy fel ha -
tal ma zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ he lyet te sít he ti.
 

8. Az EKTB ülé sé nek ál lan dó meg hí vott ja a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal Kor mány iro dá já nak kép vi se lõ je. El sõd le -
ges fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó te rü le te ket érin tõ na pi -
ren di pon tok ese té ben az EKTB ülé sé nek meg hí vott ja az
adott tárgy kö rért fe le lõs szak ér tõi cso port ban tag ság gal
ren del ke zõ köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ je, va la -
mint a Ma gyar Nem ze ti Bank al el nö ke ál tal ki je lölt kép vi -
se lõ. Az EKTB ülé sé re az EKTB el nö ke más sze mélyt is
meg hív hat.
 

9. Az EKTB-tag kép vi se li a mi nisz tert (a köz pon ti ál -
lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ jét) az EKTB-ben, gon dos ko -
dik az EKTB mun ká já ban a mi nisz té ri um (a köz pon ti ál -
lam igaz ga tá si szerv) eu ró pai in teg rá ci ós fel ada ta i nak egy -
sé ges kép vi se le té rõl, össze han gol ja a mi nisz ter (a köz pon -
ti ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ je) elsõ he lyi fe le lõs sé gé vel
mû kö dõ szak ér tõi cso por tok mun ká ját.
 

10. Az EKTB fel ada ta – az 5. pont ban és a 35. pont ban
fog lalt ren del ke zé sek re is fi gye lem mel –

a) az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak (a továb biak ban: Ta -
nács) be ter jesz tett új uni ós ter ve ze tek re vo nat ko zó in du ló
tár gya lá si ál lás pont (a továb biak ban: alap man dá tum) meg -
ha tá ro zá sa,

b) a szak ér tõi cso port ban vi tás, a ta ná csi mun ka cso port
na pi rend jén sze rep lõ uni ós ter ve ze tek kel kap cso la tos tár -
gya lá si ál lás pon tok meg ha tá ro zá sa,

c) az egyéb ta ná csi dön tés-elõ ké szí tõ bi zott sá gok ülé -
se i nek na pi rend jén sze rep lõ uni ós ter ve ze tek kel kap cso la -
tos tár gya lá si ál lás pon tok meg ha tá ro zá sa,

d) a Ta nács ülé se it elõ ké szí tõ Ál lan dó Kép vi se lõk Bi -
zott sá ga (a továb biak ban: COREPER) na pi rend jén sze rep -
lõ uni ós ter ve ze tek kel kap cso la tos tár gya lá si ál lás pon tok
meg ha tá ro zá sa,

e) a Ta nács na pi rend jén sze rep lõ uni ós ter ve ze tek kel
kap cso la tos tár gya lá si ál lás pon tok meg ha tá ro zá sa,

f) az Or szág gyû lés ál tal foly ta tott egyez te té si el já rás -
ban be nyúj tan dó tár gya lá si ál lás pon tok meg ha tá ro zá sa,

g) a tag ál la mi kö te le zett sé gek kel össze füg gõ fel ada tok
vég re haj tá sá nak el len õr zé se, a tag ál la mi kö te le zett sé gek
vég re haj tá sá val össze füg gõ uni ós el já rá sok ban kép vi se -
len dõ ál lás pon tok meg ha tá ro zá sa,

h) dön tés az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga, az El sõ fo -
kú Bí ró ság és az EFTA Bí ró ság elõt ti el já rá sok kal kap cso -
lat ban az el já rás meg in dí tá sá ról, a be avat ko zás ról, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság ré szé rõl az írás be li ész re vé te -
lek meg té te lé rõl és az el já rá sok so rán be nyúj tan dó be ad vá -
nyok jó vá ha gyá sa,

i) az uni ós in téz mé nyek ál tal tár sa dal mi vi tá ra, kon zul -
tá ci ó ra bo csá tott ter ve zet tek kel kap cso la tos ál lás pont el fo -
ga dá sa,

j) a Kor mány elé ter jesz tést meg elõ zõ en az eu ró pai
 uniós po li ti ká val kap cso la tos, va la mint – a jog har mo ni zá -
ci ós tár gyú jog sza bályal ko tás ra vo nat ko zó elõ ter jesz tések
ki vé te lé vel – az uni ós tag ság ból fa ka dó fel ada tok kal
össze füg gõ elõ ter jesz tések meg tár gya lá sa.
 

11. Az Eu ró pai Ta nács ülé se i nek elõ ké szí té sé ért a kül -
ügy mi nisz ter fe le lõs, együtt mû köd ve a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel és az érin tett mi nisz te rek kel.
Az Eu ró pai Ta nács ülé se i nek elõ ké szí té sé rõl az EKTB el -
nö ke tá jé koz tat ja az EKTB tag ja it.
 

12. A Ta nács kü lön bö zõ for má ci ói elõ ké szí té sé nek fe -
le lõs sé gi rend jét a ha tá ro zat 1. szá mú mel lék le te ha tá roz za
meg.
 

13. Az EKTB he ten te leg alább egy szer egyez te tõ ülést
tart. Az EKTB ülé sét az EKTB el nö ke – az EKTB Tit kár -
sá ga út ján – hív ja össze. Rend kí vü li ülés össze hí vá sát – in -
do kolt eset ben – az EKTB bár mely tag ja kez de mé nyez he ti 
az EKTB el nö ké nél.

14. Amennyi ben az uni ós dön tés ho za ta li el já rás rend je
in do kol ja, az EKTB a tár gya lá si ál lás pon tot írá sos el já rás -
ban fo gad ja el. Az írá sos el já rás le foly ta tá sá ról az EKTB
Tit kár ság gon dos ko dik.
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15. Az EKTB ülé sé nek na pi rend jét – az EKTB tag jai
ja vas la ta i nak figye lembe véte lével és az EKTB el nö ké nek
jó vá ha gyá sá val – az EKTB Tit kár sá ga ha tá roz za meg, iga -
zod va az uni ós dön tés ho za ta li el já rás rend jé hez, va la mint
az Eu ró pai Ta nács, a Ta nács, a COREPER, az egyéb ta ná -
csi dön tés-elõ ké szí tõ bi zott sá gok vagy az egyéb bi zott sá -
gok mun ka ter vé hez, az eu ró pai uni ós tag ság gal kap cso la -
tos ak tu á lis kér dé sek hez.
 

16. Az EKTB tit kár sá gi fel ada ta i nak el lá tá sá ról a Kül -
ügy mi nisz té ri um gon dos ko dik. Az EKTB Tit kár sá ga gon -
dos ko dik az EKTB ülé sé nek na pi rend jé hez kap cso ló dó
tár gya lá si ál lás pon tok és do ku men tu mok EKTB tag jai ré -
szé re tör té nõ meg kül dé sé rõl.
 

17. Az EKTB ülé se i rõl em lé kez te tõ ké szül. Vi tás kér -
dés ese tén az em lé kez te tõ tar tal maz za a ki sebb sé gi vé le -
ményt. Az em lé kez te tõ el ké szí té sé rõl és az EKTB-ta gok
ré szé re tör té nõ meg kül dé sé rõl – az ülést kö ve tõ két mun -
ka na pon be lül – az EKTB Tit kár sá ga gon dos ko dik.
 

18. Az EKTB mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it ügy -
rend jé ben ál la pít ja meg.
 

19. Az EKTB Tit kár sá ga nyil ván tar tást ve zet az
EKTB-ta gok ról, a szak ér tõi cso por tok ve ze tõ i rõl és a
szak ér tõi cso port tag ja i ról, va la mint az egyes szak ér tõi
cso por tok fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ta ná csi mun ka -
cso por tok ról, az egyéb ta ná csi dön tés-elõ ké szí tõ bi zott sá -
gok ról, az egyéb bi zott sá gok ról, il let ve a szak ér tõi cso por -
tok al cso port ja i ról. Az EKTB-tag, il let ve a szak ér tõi cso -
port ve ze tõ je gon dos ko dik az eset le ges sze mé lyi vál to zá -
sok nak az EKTB Tit kár sá ga ré szé re tör té nõ ha la dék ta lan
be je len té sé rõl.

III.

A szakértõi csoport

20. A kor mány za ti in teg rá ci ós po li ti ka, va la mint az
 európai uni ós tag ság ból fa ka dó fel ada tok elõ ké szí té sé re és 
az uni ós dön tés ho za ta li el já rá sok so rán kép vi se len dõ tár -
gya lá si ál lás pon tok ki ala kí tá sá ra, az uni ós po li ti kák ala ku -
lá sá nak kö ve té sé re és a szük sé ges kor mány za ti in téz ke dé -
sek ko or di ná lá sá ra szak ér tõi cso por tok mû köd nek. A
szak ér tõi cso port fel ada tai az egyéb bi zott sá gok mun ká já -
ban való rész vé tel hez kap cso ló dó fel ada to kat is ma guk ban 
fog lal ják.
 

21. A szak ér tõi cso por tok fel so ro lá sát, azok ve ze té sé -
nek és tag sá gá nak fe le lõs sé gi rend jét a ha tá ro zat 2. szá mú
mel lék le te tar tal maz za.
 

22. A szak ér tõi cso port ve ze tõ je a tárgy kör sze rint elsõ
he lyen fe le lõs mi nisz ter vagy köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szerv ve ze tõ je ál tal ki je lölt ál la mi ve ze tõ vagy köz tiszt vi -
se lõ. Tag jai a ha tá ro zat 2. szá mú mel lék le té ben meg je lölt
mi nisz té ri um, il let ve köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv, to -

váb bá min den eset ben a Kül ügy mi nisz té ri um, az Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um, a Pénz ügy mi nisz té ri um,
va la mint 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 (a továb biak ban: Ál lan dó
Kép vi se let) ille té kes köz tiszt vi se lõi (be le ért ve a továb -
biak ban a hi va tá sos ál lo má nyú sze mé lye ket is). A szak ér -
tõi cso port ve ze tõ je en ge dé lyez he ti más érin tett mi nisz té -
ri um, il let ve köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv kép vi se lõ i nek 
rész vé te lét a szak ér tõi cso port mun ká já ban. Vita ese tén a
rész vé tel kér dé sé ben az EKTB dönt.
 

23. A szak ér tõi cso port ve ze tõ jé nek fel ada ta a szak ér -
tõi cso port mun ká já nak irá nyí tá sa és össze han go lá sa, a
tár gya lá si ál lás pont ra vo nat ko zó egyez te tett ja vas lat elõ -
ké szí té se és ki ala kí tá sa, szük ség sze rint an nak egyez te té se
az ér dek kép vi se le ti és tár sa dal mi szer vek kel, va la mint – a
tárgy kör sze rint fe le lõs EKTB-tag jó vá ha gyá sá val – az
egyez te tett tár gya lá si ál lás pont-ter ve ze tek nek és egyéb
elõ ter jesz téseknek az EKTB na pi rend re vé te lé nek kez de -
mé nye zé se és be nyúj tá sa, to váb bá a ta ná csi mun ka cso por -
tok ban, az egyéb bi zott sá gok és az egyéb ta ná csi dön -
tés-elõ ké szí tõ bi zott sá gok ülé se in részt vevõ szak ér tõi
cso port tag ki je lö lé se.
 

24. A szak ér tõi cso port – az uni ós dön tés ho za ta li el já -
rás na pi rend jén sze rep lõ kér dé sek hez iga zod va – ülést tart
vagy írás be li egyez te tést foly tat. A szak ér tõi cso port ülé sét 
a szak ér tõi cso port ve ze tõ je hív ja össze vagy kez de mé nye -
zi az írá sos egyez te tést. Erre a szak ér tõi cso port bár mely
tag ja ja vas la tot te het.
 

25. A szak ér tõi cso port tag jai kö zött szak mai kér dé sek -
ben a fel adat meg osz tás a kor mány za ti fel adat- és ha tás kör -
meg osz tás ál ta lá nos rend jé hez iga zo dik.
 

26. A szak ér tõi cso port szük ség ese tén – jobb mun ka -
szer ve zé si cél lal – szak ér tõi al cso por tot hoz hat lét re.
 

27. A szak ér tõi cso port mû kö dé sé re vo nat ko zó rész le -
tes sza bá lyo kat az EKTB ügy rend je ha tá roz za meg.

IV.

A tárgyalási álláspont kialakítása

28. A szak ér tõi cso port min den a fel adat kö ré be tar to zó, 
az uni ós dön tés ho za ta li el já rás so rán na pi ren den sze rep lõ
kér dés sel kap cso lat ban – nap ra kész – írás be li tár gya lá si ál -
lás pon tot fo gad el. A tár gya lá si ál lás pon to kat min den eset -
ben egyez tet ni kell a szak ér tõi cso port tag ja i val
és – amennyi ben ez in do kolt – más érin tett szak ér tõi cso -
port tal. Tár gya lá si ál lás pon tot kell ké szí te ni min den na pi -
ren di pont hoz a ta ná csi mun ka cso por ti ülé sek re, a
COREPER ülé sek re, az egyéb ta ná csi dön tés-elõ ké szí tõ
bi zott sá gok ülé se i re, a Ta nács ülé se i re és az egyéb bi zott -
sá gok ülé se i re, va la mint az Or szág gyû lés ré szé re az
egyez te té si el já rás ke re té ben.

2006/155. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12383



 29. A szak ér tõi cso port fel ada ta, hogy – a tárgy kör sze -
rint fe le lõs EKTB-tag jó vá ha gyá sá val – a Ta nács nak be -
ter jesz tett új uni ós ter ve zet re vo nat ko zó an alap man dá tu -
mot ter jesszen az EKTB elé, fõ sza bály sze rint a ter ve zet
ta ná csi mun ka cso port ban való tár gya lá sá nak megkezdé -
séig. Az alap man dá tum ra – ha e ha tá ro zat el té rõ en nem
ren del ke zik – a tár gya lá si ál lás pont ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket meg fele lõen kell al kal maz ni.
 

30. Az uni ós dön tés ho za tal ban kép vi se len dõ tár gya lá si 
ál lás pon tot a szak ér tõi cso port ve ze tõ je egyez te tés cél já -
ból, ha tár idõ meg je lö lé sé vel a szak ér tõi cso port tag ja i nak
meg kül di. A ha tár idõt – az uni ós dön tés ho za tal me ne tét
figye lembe véve – úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy az ész re -
vé te le zés re kel lõ idõ áll jon ren del ke zés re. Ha tár idõn be lü -
li vá lasz hi á nya az egyet ér tés ki fe je zé sét je len ti.
 

31. A tár gya lá si ál lás pont nak tar tal maz nia kell az uni ós 
ter ve zet rö vid le írá sát, a tár gya lá sok ad di gi me ne té nek
össze fog la lá sát, a pon to san meg fo gal ma zott ál lás pon tot és 
an nak rö vid in dok lá sát, az uni ós ter ve zet vár ha tó költ ség -
ve té si ha tá sa it és – ha az alap man dá tum vagy a tár gya lá si
ál lás pont meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges – a tár sa dal mi,
gaz da sá gi ha tá sa i nak, va la mint az ab ból kö vet ke zõ ha zai
jog al ko tá si, in téz mény fej lesz té si fel ada tok nak a rö vid be -
mu ta tá sát. A tár gya lá si ál lás pont ter ve zet ben meg kell ha -
tá roz ni az adott ülés cél ját és a tár gya lá sok so rán ér vé nye -
sí te ni kí vánt cé lo kat és ér de ke ket. Leg ké sõbb a
COREPER ülés re ké szí tett tár gya lá si ál lás pont -
ban – amennyi ben a COREPER az uni ós ter ve ze tet el fo ga -
dás cél já val tár gyal ja – ki kell tér ni az uni ós ter ve zet ma -
gyar nyel vû szö ve gé nek el fo gad ha tó sá gá ra, és – szük ség
sze rint – csa tol ni kell a ma gyar szö veg re vo nat ko zó ad dig
el nem fo ga dott mó do sí tá si ja vas la to kat is.
 

32. A szak ér tõi cso port ve ze tõ je gon dos ko dik ar ról,
hogy az uni ós ter ve zet ma gyar szö ve gét a ta ná csi mun ka -
cso port be li egyez te té sek alatt a szak ér tõi cso port vé le mé -
nyez ze. A szak ér tõi cso port vé le mé nyét a szak ér tõi cso -
port ve ze tõ je kül di meg a Ta nács Fõ tit kár sá gá nak.
 

33. Az egyéb ta ná csi dön tés-elõ ké szí tõ bi zott sá gok
ülé sén kép vi se len dõ tár gya lá si ál lás pont ki ala kí tá sa ér de -
ké ben – je len ha tá ro zat ren del ke zé se i nek meg tar tá sá -
val – a szak ér tõi cso port egyez te tést foly tat. Az egyéb ta -
ná csi dön tés-elõ ké szí tõ bi zott sá gok na pi rend jé rõl a szak -
ér tõi cso port ve ze tõ je az EKTB-t – az EKTB Tit kár sá ga
út ján – elõ ze tesen tá jé koz tat ja. Az egyéb ta ná csi dön -
tés-elõ ké szí tõ bi zott sá gok ülé sén kép vi se len dõ tár gya lá si
ál lás pon tot a szak ér tõi cso port fo gad ja el, a 35. pont ban
meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel.
 

34. A kö zös kül- és biz ton ság po li ti kai, va la mint az
 európai biz ton ság- és vé de lem po li ti kai kér dé sek ben a tár -
gya lá si ál lás pon tot – az érin tett mi nisz te rek kel egyez tet ve
és a 35. d) pont ban fog lal tak al kal ma zá sá val – a kül ügy mi -
nisz ter ha tá roz za meg. A kül ügy mi nisz ter kép vi se lõ je
szük ség sze rint tá jé koz tat ja az EKTB-t a tár gya lá si ál lás -
pon tok ról.

35. Az EKTB ülé sé re be kell nyúj ta ni a tár gya lá si ál lás -
pon tot, ha

a) alap man dá tum ra vo nat ko zik,

b) a ta ná csi mun ka cso port ban, az egyéb ta ná csi dön -
tés-elõ ké szí tõ bi zott ság ban és egyéb bi zott ság ban kép vi -
se len dõ tár gya lá si ál lás pont te kin te té ben a szak ér tõi cso -
port ban az egyez te té sek el le né re vé le mény el té rés ma radt
fenn, vagy an nak EKTB elé ter jesz té sét bár me lyik szak ér -
tõi cso port tag kez de mé nye zi,

c) a kér dés a COREPER vagy a Ta nács so ron kö vet ke zõ 
ülé sé nek na pi rend jén sze re pel,

d) az ál lás pont meg ha tá ro zá sa stra té gi ai je len tõ sé gû
kér dést érint, ezért a Kor mány dön té sét kell kér ni.

 
36. Az EKTB-ben tör té nõ meg tár gya lá sát köve tõen a

Kor mány nak el fo ga dás ra be kell nyúj ta ni a tár gya lá si ál -
lás pon tot vagy bár mely az uni ós tag ság gal össze füg gés ben 
ké szült elõ ter jesz tést, amennyi ben

a) az 5. pont sze rint stra té gi ai kér dést érint,

b) az EKTB-ben vé le mény el té rés ma radt fenn.

37. A 10.  j) pont, va la mint a 36. pont sze rin ti elõ ter -
jesz téseket a fel adat- és ha tás kör sze rint ille té kes mi nisz ter 
a kül ügy mi nisz ter rel kö zö sen nyújt ja be a Kor mány nak.
Eze ket az elõ ter jesz téseket leg ké sõbb az EKTB ülé sé nek
idõ pont ját meg elõ zõ má so dik mun ka na pon mun ka idõ vé -
gé ig elekt ro ni ku san kell – az EKTB Tit kár sá ga út ján – az
EKTB ré szé re meg kül de ni. In do kolt eset ben – az EKTB
el nö ke és a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Kor mány iro da ve ze tõ -
jé nek egyez te té se alap ján – ezek az elõ ter jesz tések a Kor -
mány ügy rend jé rõl  szóló 1088/1994. (IX. 20.) Korm. ha tá -
ro zat 18. pont já nak al kal ma zá sa nél kül köz igaz ga tá si
egyez te tés re bo csát ha tó ak.

 
38. Az EKTB ülé sé re be nyúj tott tár gya lá si ál lás -

pont-ter ve ze te ket és egyéb do ku men tu mo kat, elõ ter jesz -
téseket az EKTB Tit kár sá ga elekt ro ni kus úton to váb bít ja
az EKTB-ta gok nak.

 
39. Az EKTB Tit kár sá ga gon dos ko dik az EKTB, il let -

ve a Kor mány ál tal el fo ga dott tár gya lá si ál lás pon tok nak az 
Ál lan dó Kép vi se let ré szé re tör té nõ elekt ro ni kus to váb bí tá -
sá ról, va la mint azok nyil ván tar tá sá ról.

 
40. A kö zös kül- és biz ton ság po li ti kai, va la mint az

 európai biz ton ság- és vé de lem po li ti kai kér dé sek te kin te té -
ben a tár gya lá si ál lás pon tot a Kül ügy mi nisz té ri um kö zös
kül- és biz ton ság po li ti kai, va la mint az eu ró pai biz ton ság-
és vé de lem po li ti kai kér dé sek te kin te té ben fe le lõs szak ál -
lam tit ká ra kül di meg az Ál lan dó Kép vi se let ré szé re és
gon dos ko dik azok nyil ván tar tá sá ról.

 
41. Az EKTB na pi rend jé re csak az e ha tá ro zat ban fog -

lalt kö ve tel mé nyek meg tar tá sá val be nyúj tott, a szak ér tõi
cso port ban egyez te tett tár gya lá si ál lás pont-ter ve zet tûz -
hetõ.
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V.

A tárgyalási álláspont képviselete
és az információáramlás

42. A kül ügy mi nisz ter gon dos ko dik az Eu ró pai Unió
in téz mé nye i tõl a ta ná csi dön tés ho za tal hoz kap cso ló dó
uni ós ter ve ze tek nek az érin tett mi nisz té ri u mok hoz tör té nõ
elekt ro ni kus to váb bí tá sá ról. Ez tör tén het az erre lét re ho -
zott do ku men tum ke ze lõ-rend szer tá mo ga tá sá val is.
 

43. Az Eu ró pai Unió in téz mé nye i tõl ér ke zõ egyéb do -
ku men tu mo kat a VI. fe je zet ben meg ha tá ro zott sza bá lyok
sze rint az Ál lan dó Kép vi se let a Kül ügy mi nisz té ri um út ján
vagy a Kül ügy mi nisz té ri um egy ide jû tá jé koz ta tá sá val kül -
di meg az érin tett mi nisz té ri um nak.
 

44. Amennyi ben az Eu ró pai Unió in téz mé nye i tõl az
uni ós tag ság gal, kü lö nö sen az uni ós tag ság ból fa ka dó kö -
te le zett sé gek kel össze füg gõ bár mi lyen do ku men tum,
meg ke re sés ér ke zik köz vet le nül va la me lyik mi nisz té ri um -
hoz, azt a mi nisz té ri um tá jé koz ta tá sul to váb bít ja a Kül -
ügy mi nisz té ri um nak.
 

45. A Ta nács ülé sén a Kor mányt, az el fo ga dott tár gya -
lá si ál lás pont ban fog lal tak nak meg fele lõen az 1. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott fe le lõs sé gi rend sze rint fe le -
lõs mi nisz ter, aka dá lyoz ta tá sa ese tén a he lyet te sí té sé re jo -
go sult ál la mi ve ze tõ vagy az Ál lan dó Kép vi se let ve ze tõ je
(a továb biak ban: Ál lan dó Kép vi se lõ), il let ve az Ál lan dó
Kép vi se let ve ze tõ jé nek he lyet te se (a továb biak ban: He -
lyet tes Ál lan dó Kép vi se lõ) kép vi se li.
 

46. A COREPER ülé sén a Kor mányt, az el fo ga dott tár -
gya lá si ál lás pont ban fog lal tak nak meg fele lõen az Ál lan dó
Kép vi se lõ, il let ve a He lyet tes Ál lan dó Kép vi se lõ kép vi se li.
Az Ál lan dó Kép vi se lõt, va la mint a He lyet tes Ál lan dó Kép vi -
se lõt aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál ta luk az Ál lan dó Kép vi se let
dip lo ma tái kö zül ki je lölt dip lo ma ta he lyet te sí ti.
 

47. Az egyéb ta ná csi dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság ban, a
ta ná csi mun ka cso port ban és az egyéb bi zott ság ban a szak -
ér tõi cso port ve ze tõ je ál tal ki je lölt szak ér tõi cso port tag
kép vi se li a tár gya lá si ál lás pon tot.
 

48. Az egyéb ta ná csi dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság és a
ta ná csi mun ka cso port mun ká já ban fõ sza bály sze rint az
elsõ he lyen fe le lõs mi nisz té ri um (köz pon ti ál lam igaz ga tá -
si szerv) ki je lölt szak ér tõi cso port tag ja vesz részt.
Amennyi ben ez nem le het sé ges, a szak ér tõi cso port ve ze -
tõ je ki je löl he ti más mi nisz té ri um (köz pon ti ál lam igaz ga tá -
si szerv) szak ér tõi cso port tag ját vagy – ha ez sem le het sé -
ges – az Ál lan dó Kép vi se let ille té kes dip lo ma tá ját.
 

49. Az egyéb bi zott sá gok ülé se in a kö zös sé gi jogi ak -
tus vég re haj tá sá ért elsõ he lyen fe le lõs mi nisz té ri um köz -
tiszt vi se lõ je vesz részt. Et tõl a 48. pont ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint csak ki vé te le sen és in do kolt eset ben le het el -
térni.

50. A részt ve võ szak ér tõi cso port tag az egyéb ta ná csi
dön tés-elõ ké szí tõ bi zott ság, a ta ná csi mun ka cso port és az
egyéb bi zott ság ülé sét kö ve tõ két mun ka na pon be lül írás be li
je len tés ben kö te les tá jé koz tat ni az ülé sen el hang zot tak ról a
szak ér tõi cso port ve ze tõ jét és tag ja it, az érin tett EKTB-ta got,
va la mint szük ség ese tén az EKTB Tit kár sá gát.
 

51. A CO RE PER-ben a tár gya lá si ál lás pon tot kép vi se -
lõ Ál lan dó Kép vi se lõ egy mun ka na pon be lül írás be li je -
len tés ben kö te les tá jé koz tat ni az ülés rõl az EKTB Tit kár -
sá gát. A je len té sek elekt ro ni kus szét osz tá sá ról az EKTB
Tit kár sá ga gon dos ko dik.
 

52. Az EKTB em lé kez te tõ jét a kül ügy mi nisz ter az Ál -
lam tit ká ri Ér te kez let na pi rend jé re be ter jesz ti.
 

53. A Kor mány ügy rend jé rõl  szóló 1088/1994.
(IX. 20.) Korm. ha tá ro zat 57/A. pont ja sze rin ti je len tés ben
(a továb biak ban: uni ós je len tés) a kül ügy mi nisz ter he ten te
tá jé koz tat ja a Kor mányt az eu ró pai uni ós tag ság gal össze -
füg gõ ak tu á lis kül- és Eu ró pa-po li ti kai kér dé sek rõl, va la -
mint az azok ból ere dõ ha zai fel ada tok ról. Az uni ós je len -
tés ben a kül ügy mi nisz ter be szá mol az adott heti
EKTB-ülés hez kap cso ló dó leg fon to sabb kér dé sek rõl is.
Az uni ós je len tés mel lék le tei az adott idõ szak ban le zaj lott
ta nács ülé sek rõl és uni ós szin tû mi nisz te ri ta lál ko zók ról
ké szí tett mi nisz te ri je len té sek. A je len tés ben tá jé koz ta tást
kell adni a ta nács ülés dön té se i bõl adó dó fel ada tok ról is.

VI.

A Magyar Köztársaság Európai Unió mellett
mûködõ Állandó Képviselete szervezeti szabályainak

alapelvei

54. Az Ál lan dó Kép vi se let el lát ja és se gí ti a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nyá nak kép vi se le tét az Eu ró pai Unió
in téz mé nye i ben, szer ve i ben.
 

55. Az Ál lan dó Kép vi se let fo lya ma tos és ál lan dó szak -
mai kap cso la tot tart a kor mány za ti szer vek kel, részt vesz
az Eu ró pai Unió in téz mé nye i ben kép vi se len dõ tár gya lá si
ál lás pon tok ter ve ze te i nek ki ala kí tá sá ban, és gon dos ko dik
a ma gyar rész vé tel elõ se gí té sé rõl.
 

56. Az Ál lan dó Kép vi se let ve ze tõ je elõ se gí ti a Kor -
mány nak az Eu ró pai Unió in téz mé nye i ben való kép vi se le -
tét. Kép vi se li a Kor mányt a COREPER II mun ká já ban,
részt vesz a Ta nács nak a COREPER II ál tal elõ ké szí tett
ülé se in, il le tõ leg a fel adat- és ha tás kör sze rint ille té kes mi -
nisz ter vagy ál lam tit kár tá vol lé te ese tén kép vi se li a Kor -
mányt.
 

57. Az Ál lan dó Kép vi se let ve ze tõ jé nek ál ta lá nos ügye -
kért fe le lõs nagy kö ve ti ran gú szak mai he lyet te se kép vi se li
a Kor mányt a COREPER I mun ká já ban, részt vesz a Ta -
nács nak a COREPER I ál tal elõ ké szí tett ülé se in, il le tõ leg a 
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fel adat- és ha tás kör sze rint ille té kes mi nisz ter vagy ál lam -
tit kár tá vol lé te ese tén kép vi se li a Kor mányt.
 

58. A Kor mányt a Po li ti kai és Biz ton sá gi Bi zott ság ülé -
se in az Ál lan dó Kép vi se let Kül- és Biz ton ság po li ti kai
 Hivatalának (a továb biak ban: Kül- és Biz ton ság po li ti kai
Hi va tal) nagy kö ve ti ran gú ve ze tõ je kép vi se li, aki egy ben
az Ál lan dó Kép vi se let ve ze tõ jé nek kül- és biz ton ság po li ti -
kai kér dé se kért fe le lõs szak mai he lyet te se.
 

59. Az Ál lan dó Kép vi se let re ki ren delt dip lo ma ták az
Ál lan dó Kép vi se let ve ze tõ jé nek, il let ve ál ta lá nos ügye kért 
fe le lõs szak mai he lyet te sé nek vagy kül- és biz ton ság po li -
ti kai kér dé se kért fe le lõs szak mai he lyet te sé nek (a továb -
biak ban: az Ál lan dó Kép vi se let ille té kes ve ze tõi) irá nyí tá -
sa alatt vég zik mun ká ju kat.
 

60. Az uni ós dön tés ho za ta li el já rás hoz, a tár gya lá si ál -
lás pon tok hoz, va la mint a tag ál la mi kö te le zett sé gek hez
kap cso ló dó uta sí tá so kat – ki vé ve a 61. pont ban meg ha tá -
ro zott ese tek ben – a mi nisz té ri u mok (köz pon ti ál lam igaz -
ga tá si szer vek) a Kül ügy mi nisz té ri u mon ke resz tül to váb -
bít ják az Ál lan dó Kép vi se let ille té kes dip lo ma tá já nak. A
kül- és biz ton ság po li ti kai kér dé sek ese té ben az uta sí tá so -
kat a Kül ügy mi nisz té ri um to váb bít ja a Kül- és Biz ton ság -
po li ti kai Hi va ta lá nak ve ze tõ jé nek.
 

61. A ta ná csi mun ka cso por tok ban, az egyéb bi zott sá -
gok ban és az egyéb ta ná csi dön tés-elõ ké szí tõ bi zott sá gok -
ban kép vi se len dõ tár gya lá si ál lás pon tok ra vo nat ko zó uta -
sí tá so kat a mi nisz té ri u mok (köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek) az érin tett szak ér tõi cso port tag ja i nak egy ide jû tá jé -
koz ta tá sa mel lett to váb bít ják az Ál lan dó Kép vi se let ille té -
kes dip lo ma tá já nak.
 

62. Az Ál lan dó Kép vi se let dip lo ma tá ja az Ál lan dó Kép -
vi se let ille té kes ve ze tõ jé nek és az EKTB el nö ké nek (EKTB
Tit kár sá gá nak) – il let ve kül- és biz ton ság po li ti kai, va la mint
biz ton ság- és vé de lem po li ti kai kér dé sek ben a Kül ügy mi nisz -
té ri um fe le lõs szak ál lam tit ká rá nak – egy ide jû tá jé koz ta tá sá -
val írás ban je lent a szak ér tõi cso port ve ze tõ jé nek, tag ja i nak, a 
tárgy kör sze rint fe le lõs EKTB-tag nak.
 

63. Az Ál lan dó Kép vi se let ille té kes ve ze tõ je vagy az
EKTB el nö ke, il let ve a kö zös kül- és biz ton ság po li ti kai,
va la mint az eu ró pai biz ton ság- és vé de lem po li ti kai kér dé -
sek ben a Kül ügy mi nisz té ri um fe le lõs szak ál lam tit ká -
ra – az érin tett mi nisz té ri um egy ide jû tá jé koz ta tá sa és
egyez te tés kez de mé nye zé se mel lett – az Ál lan dó Kép vi se -
let dip lo ma tá i nak adott uta sí tás vég re haj tá sát in do kolt
eset ben fel füg geszt he ti.
 

64. Az Ál lan dó Kép vi se let dip lo ma tá i ra az EKTB
szak ér tõi cso por tok tag ja i ra és a tár ca kö zi egyez te tés re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat is meg fele lõen al kal maz ni kell. Az
Ál lan dó Kép vi se let dip lo ma tái a szak ér tõi cso port ve ze tõ -
jé nek ki je lö lé se alap ján kép vi se lik a kor mány za ti ál lás -
pon tot a ta ná csi mun ka cso por tok ban és ar ról e ha tá ro zat
ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá val je len tést tesz nek.

65. Az Ál lan dó Kép vi se let szer ve ze ti és mû kö dé si
rend jé nek rész le tes sza bá lya it – e ha tá ro zat ren del ke zé se i -
nek figye lembe véte lével, az EKTB ja vas la ta alap -
ján – a kül ügy mi nisz ter ál la pít ja meg.

VII.

Az Országgyûlés és a Kormány európai uniós
 ügyekben történõ együttmûködésébõl adódó

kormányzati feladatok ellátásának rendje

66. Az Or szág gyû lés és a Kor mány eu ró pai uni ós
ügyek ben tör té nõ együtt mû kö dé sé rõl  szóló 2004. évi LIII.
tör vény ben (a továb biak ban: OGYKt) meg ha tá ro zott
 európai uni ós ter ve ze te ket, il let ve az Or szág gyû lés ál tal
pon to san meg je lölt to váb bi do ku men tu mo kat a kül ügy mi -
nisz ter to váb bít ja az Or szág gyû lés nek.
 

67. A mi nõ sí tett ada tot tar tal ma zó uni ós ter ve ze tek rõl a 
kül ügy mi nisz ter lis tát ál lít össze, me lyet rend sze re sen
meg küld az Or szág gyû lés nek. Az Or szág gyû lés ké ré sé re a 
lis tán sze rep lõ do ku men tu mo kat – a mi nõ sí tett ada tot tar -
tal ma zó uni ós do ku men tu mok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok
sze rint – a Kül ügy mi nisz té ri um NATO–EU Nyil ván tar tó -
já ban hoz zá fér he tõ vé kell ten ni.
 

68. Az OGYKt 2.  §-a (3) be kez dé sé nek ren del ke zé sei
sze rint a tör vényhozási tárgy kör be tar to zó, vagy az
OGYKt 2.  §-ának (4) be kez dé se ér tel mé ben a Ma gyar
Köz tár sa ság szem pont já ból rend kí vü li je len tõ sé gû uni ós
ter ve ze te ket meg je lö lõ, az Or szág gyû lés nek  szóló ér te sí -
tést (a továb biak ban: or szág gyû lé si ér te sí tés) a kül ügy mi -
nisz ter – az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve – ké -
szí ti elõ. Az or szág gyû lé si ér te sí tés ré sze az Eu ró pai Unió
so ros el nök sé gé nek prog ram já ról és az ah hoz kap cso ló dó
ma gyar pri o ri tá sok ról és kor mány za ti fel ada tok ról  szóló
kormány-elõ ter jesz tésnek.
 

69. Az or szág gyû lé si ér te sí tés nek az Or szág gyû lés ille -
té kes bi zott sá gá hoz tör té nõ to váb bí tá sá ról a kül ügy mi -
nisz ter gon dos ko dik. Az or szág gyû lé si ér te sí tés az uni ós
ter ve ze tek fel so ro lá sa mel lett – le he tõ ség sze rint – tar tal -
maz za azok tar tal má nak rö vid be mu ta tá sát, és an nak meg -
je lö lé sét, hogy az OGYKt mely pont ja alap ján tar toz nak az 
Or szág gyû lés ha tás kö ré be.
 

70. Amennyi ben az Or szág gyû lés ille té kes bi zott sá ga
ál lás pont-ja vas la tot kér a Kor mány tól, az elõ ké szí tés kor -
mány za ti ko or di ná ci ó ját a kül ügy mi nisz ter az EKTB Tit -
kár sá ga út ján lát ja el.
 

71. Az ál lás pont ja vas lat ra vo nat ko zó ké rést az EKTB
Tit kár sá ga ha la dék ta la nul to váb bít ja az ille té kes szak ér tõi
cso port nak és a fe le lõs EKTB-tag nak.

72. Az ille té kes szak ér tõi cso port – a IV. fe je zet ben
meg ha tá ro zott el já rá si sza bá lyok meg fe le lõ al kal ma zá sá -
val – az OGYKt-ben fog lal tak nak meg fe le lõ tar ta lom mal
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ala kít ja ki az ál lás pont-ja vas la tot, ame lyet – a fe le lõs
EKTB-tag út ján – el fo ga dás ra az EKTB elé ter jeszt. Az ál -
lás pont-ja vas lat tar tal maz za az elsõ he lyi fe le lõs mi nisz ter
meg je lö lé sét is.

73. Az EKTB ál tal el fo ga dott ál lás pont-ja vas la tot a
kül ügy mi nisz ter a Kor mány ré szé re az uni ós je len tés mel -
lék le te ként tá jé koz ta tá sul be nyújt ja. Az EKTB ál tal el fo -
ga dott ál lás pont-ja vas la to kat a kül ügy mi nisz ter az EKTB
el nö ke út ján to váb bít ja az Or szág gyû lés ille té kes bi zott sá -
gá nak.
 

74. Ha az ál lás pont-ja vas lat tar tal mát érin tõ en az
EKTB-ben vita ala kul ki vagy az stra té gi ai kér dést érint,
azt az elsõ he lyi fe le lõs mi nisz ter és a kül ügy mi nisz ter
dön tés re – a IV. fe je zet ben meg ha tá ro zott el já rá si sza bá -
lyok sze rint – a Kor mány elé ter jesz ti.
 

75. A fen ti ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz -
ni, ha az ál lás pont-ja vas lat nak az Or szág gyû lés ré szé re
való meg kül dé sét a Kor mány kez de mé nye zi.
 

76. Ha az OGYKt 3.  §-a (6) be kez dé sé nek ren del ke zé -
se sze rint az Or szág gyû lés az adott ál lás pont-ja vas lat tal
kap cso lat ban egyez te tést kez de mé nyez, en nek le foly ta tá -
sá ról a tárgy kör sze rint elsõ he lyi fe le lõs mi nisz ter a kül -
ügy mi nisz ter rel együtt mû kö dés ben gon dos ko dik.
 

77. Az EKTB Tit kár ság gon dos ko dik az Or szág gyû lés
ille té kes bi zott sá ga ál tal az uni ós ter ve zet tel kap cso lat ban
el fo ga dott ál lás fog la lás to váb bí tá sá ról az ille té kes szak ér -
tõi cso port és a fe le lõs EKTB-tag ré szé re.

78. Az Or szág gyû lés nek meg kül dött ál lás pont mó do -
su lá sa ese tén az OGYKt 5.  §-ának al kal ma zá sá ban a
70–77. pon tok nak meg fele lõen kell el jár ni.
 

79. Az Eu ró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ
in téz mé nye i nek dön té se után (po li ti kai meg ál la po dás, kö -
zös ál lás pont el fo ga dá sa, a jogi ak tus el fo ga dá sa) az
OGYKt 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá jé -
koz ta tót az elsõ he lyi fe le lõs mi nisz ter kül di meg az Or -
szág gyû lés ille té kes bi zott sá gá nak, és egy ide jû leg tá jé -
koz tat ja az EKTB Tit kár sá gát.
 

80. Ha a tá jé koz ta tó olyan dön tés re vo nat ko zik, mely -
nek el fo ga dá sa so rán a Kor mány az Or szág gyû lés ál lás -
fog la lá sá tól el té rõ ál lás pon tot kép vi selt, azt az EKTB-ben
tör té nõ meg tár gya lá sát köve tõen a Kor mány elé kell ter -
jesz te ni.
 

81. Ha az OGYKt 6.  §-a (2) be kez dé sé nek ren del ke zé -
sei sze rint szó be li in do ko lá si kö te le zett ség is fenn áll, en -
nek el lá tá sá ról a ta nács ülé sen részt vevõ mi nisz ter gon dos -
ko dik.

82. Az OGYKt 7.  §-ának (1) és (3) be kez dé se al kal ma -
zá sá ban az Eu ró pai Ta nács ülé se it meg elõ zõ és az azt kö -
ve tõ, va la mint a stra té gi ai je len tõ sé gû ese mé nye ket meg -
elõ zõ mi nisz ter el nö ki tá jé koz ta tást a kül ügy mi nisz ter és a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter az érin tett mi -
nisz te rek kel együtt mû köd ve ké szí ti elõ.

83. Az OGYKt 7.  §-ának (2) be kez dé se al kal ma zá sá -
ban a stra té gi ai je len tõ sé gû in teg rá ci ós po li ti kai ese mé -
nyek rõl  szóló or szág gyû lé si tá jé koz ta tó elõ ké szí té sé nek
össze han go lá sá ról a kül ügy mi nisz ter az érin tett mi nisz te -
rek kel együtt mû köd ve gon dos ko dik.
 

84. Az OGYKt 7.  §-ának (4) be kez dé se al kal ma zá sá -
ban a Ma gyar Köz tár sa ság eu ró pai uni ós tag sá gá val össze -
füg gõ kér dé sek rõl és az eu ró pai in teg rá ció hely ze té rõl
 szóló or szág gyû lé si tá jé koz ta tót a Kor mány ré szé re a kül -
ügy mi nisz ter ter jesz ti be az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá -
val.
 

85. Az Eu ró pai Bi zott ság, az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí -
ró sá ga, az El sõ fo kú Bí ró ság, az Eu ró pai Szám ve võ szék és
az Eu ró pai Be ru há zá si Bank igaz ga tó ta ná csa ma gyar tag -
já nak ja va solt sze mély or szág gyû lé si meg hall ga tá sá val
kap cso la tos kor mány za ti fel ada to kat a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter han gol ja össze.

VIII.

Az Európai Parlament magyarországi képviselõi
és a Kormány együttmûködésébõl adódó kormányzati

feladatok rendje

86. Az Eu ró pai Par la ment ma gyar or szá gi kép vi se lõi
(a továb biak ban: EP-kép vi se lõk) és a Kor mány kö zöt ti
kap cso lat tar tás ke re té ben a kül ügy mi nisz ter – együtt mû -
köd ve az érin tett mi nisz te rek kel – az Eu ró pai Unió so ros
el nök sé gé nek ele jén kon zul tál az EP-kép vi se lõk kel az el -
nök sé gi prog ram ról és a ma gyar pri o ri tá sok ról. A kon zul -
tá ci ón meg vi ta tan dó kér dé se ket az EKTB át te kin ti, és
szük ség sze rint ha tá roz a kép vi se len dõ ál lás pont ról. A
kon zul tá ci ó ról em lé kez te tõ ké szül, ame lyet az EKTB Tit -
kár sá ga meg kül di az EKTB tag ja i nak.
 

87. Az uni ós dön tés ho za ta li el já rás rend jé hez, va la mint 
a na pi ren den lévõ kér dé sek hez iga zo dó an a kül ügy mi nisz -
ter egyez tet az EP-kép vi se lõk kel a Kor mány adott uni ós
ter ve zet re vo nat ko zó tár gya lá si ál lás pont já ról. Ilyen
egyez te tés re az Ál lan dó Kép vi se le ten is sor ke rül het. Az
egyez te tés rõl em lé kez te tõ ké szül, me lyet az EKTB Tit kár -
sá ga meg kül di az EKTB tag ja i nak.
 

88. Az EP-kép vi se lõk nek a Kor mány uni ós ter ve zet tel
kap cso la tos, még el nem fo ga dott tár gya lá si ál lás pont já ra
vo nat ko zó meg ke re sé sei tel je sí té sé nek mód já ról és a tár -
gya lá si ál lás pont el fo ga dá sá ról – a IV. fe je zet ben meg ha -
tá ro zott el já rá si sza bá lyok nak meg fele lõen – az EKTB,
 illetve vé le mény el té rés vagy stra té gi ai je len tõ sé gû kér dés
ese tén a Kor mány dönt.
 

89. Az EP-kép vi se lõk nek azok ról a meg ke re sé se i rõl,
me lyek az EKTB vagy a Kor mány ál tal már el fo ga dott tár -
gya lá si ál lás pont ra vo nat koz nak, il let ve me lyek nem köz -
vet le nül tár gya lá si ál lás pont ra irá nyul nak, a mi nisz te rek
sa ját ha tás kör ben dön te nek. A mi nisz te rek kö te le sek az
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EP-kép vi se lõk nek a mun ká juk el vég zé sé hez szük sé ges tá -
jé koz ta tást meg ad ni.

IX.

Záró rendelkezések

90. Az EKTB ki je lö li a tár gyalt na pi ren di pon tok kö zül 
azo kat, ame lyek re vo nat ko zó an kom mu ni ká ci ós ter vet
kell ké szí te ni és vég re haj ta ni. A kom mu ni ká ci ós ter vet – a
Kül ügy mi nisz té ri um mal és a tárgy kör sze rint fe le lõs
EKTB-tag gal, il let ve az ille té kes szak ér tõi cso port tal
együtt mû köd ve – a tárgy kö rért elsõ he lyen fe le lõs mi nisz -
té ri um ké szí ti el. A kom mu ni ká ci ós ter vet szük ség sze rint
el fo ga dás ra az EKTB elé kell ter jesz te ni.
 

91. A Ma gyar Köz tár sa ság nak az Eu ró pai Bí ró ság elõt -
ti kép vi se le té rõl és az az zal kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
1084/2004. (VIII. 27.) Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban:
Ha tá ro zat) az aláb bi ak sze rint mó do sul:

a) a Ha tá ro zat 1., 2., 3., 8., 9., 10., il let ve 11. pont já ban
„az Eu ró pai Ügyek Hi va ta la” szö veg rész he lyé be „a Kül -
ügy mi nisz té ri um” szö veg rész lép;

b) a Ha tá ro zat 5. pont já ban „az Eu ró pai Ügyek Hi va ta -
lát” szö veg rész he lyé be „a Kül ügy mi nisz té ri u mot” szö -
veg rész lép;

c) a Ha tá ro zat 7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg -
rész lép:

„7. A po li ti kai, gaz da sá gi, költ ség ve té si vagy tár sa dal -
mi je len tõ sé gé nél fog va a ma gyar ér de kek szem pont já ból
ki emel ke dõ je len tõ sé gû vagy a kor mány zat ál ta lá nos in -
teg rá ci ós po li ti ká ja szem pont já ból meg ha tá ro zó fon tos sá -
gú kér dé se ket érin tõ ügyek ben, va la mint egyet ér tés hi á -
nyá ban a kép vi se len dõ ál lás pon tot a Kor mány elé kell ter -
jesz te ni.”

 
92. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ har ma dik na -

pon lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg az Eu ró pai Unió dön -
tés ho za ta li te vé keny sé gé ben való rész vé tel rõl és az eh hez
kap cso ló dó kor mány za ti ko or di ná ci ó ról  szóló 1007/2004.
(II. 12.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Ferenc s. k.,

mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet az 1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozathoz

Az Európai Unió tanácsi formációi elõkészítésének kormányzati felelõsségi
rendje

Az Eu ró pai Unió ta ná csi for má ci ói elõ ké szí té sé nek kor mány za ti fe le lõs sé gi rend je:

Ta ná csi for má ció

Fõ fe le lõs mi nisz té ri um/köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szerv

Társ fe le lõs mi nisz té ri um /
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv

Ál ta lá nos Ügyek és Kül kap cso la tok Ta ná csa (GAERC) KüM
PM, HM, GKM

Gaz da sá gi és Pénz ügyi Ta nács (ECOFIN) PM
KüM, GKM, FVM

Bel- és Igaz ság ügyi Ta nács IRM
PM, KüM, SZMM, EüM

Fog lal koz ta tá si, Szo ci ál po li ti kai, Egész ség ügyi, Fo gyasz tó vé del mi Ügyek
Ta ná csa (EPSCO)

SZMM, EüM
IRM, FVM, GKM, KüM, OKM, PM

Ver seny ké pes sé gi Ta nács GKM
KüM, IRM, OKM, PM, EüM, SZMM,
FVM, KvVM, MSZH, GVH, NKTH,
FFK/NFÜ

Köz le ke dé si, Táv köz lé si és Ener gia Ta nács GKM
PM, MeH, OAH, KüM, FVM

Me zõ gaz da sá gi és Ha lá sza ti Ta nács FVM
PM, EüM, KüM, KvVM

Kör nye zet vé del mi Ta nács KvVM
PM, GKM, FVM, EüM, KüM

Ok ta tás, If jú ság és Kul tú ra Ta ná csa OKM, SZMM, MEH
PM, EüM, KüM, IRM



2. számú melléklet az 1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozathoz

Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság szakértõi csoportjainak vezetése
és tagsága

Szak ér tõi cso port
A szak ér tõi cso por tot ve ze tõ

mi nisz té ri um/köz pon ti 
ál lam igaz ga tá si szerv

Szak ér tõi cso port tag jai

 1. Bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö dés IRM KüM, PM, EüM, MEH, MEH (NBI),
KvVM, SZMM, GKM, ÖTM, Leg fõbb
Ügyész ség, OITH, FFK/NFÜ, OKM

 2. Sze mé lyek sza bad áram lá sa EüM KüM, IRM, PM, SZMM, OKM

 3. Nép egész ség ügy EüM KüM, IRM, PM, SZMM, OKM, FVM

 4. Re gi o ná lis po li ti ka, struk tu rá lis esz kö zök
ko or di ná ci ó ja

NFÜ KüM, IRM, PM, OKM, GKM, FVM,
SZMM, EüM, KvVM, NKTH, ÖTM, MEH

 5. Fog lal koz ta tás- és szo ci ál po li ti ka SZMM KüM, IRM, PM, OKM, EüM, GKM, FVM,
FFK/NFÜ, ÖTM

 6. Me zõ gaz da ság FVM KüM, IRM, PM, KvVM, MSZH, GKM,
EüM, FFK/NFÜ, MKEH

 7. Ha lá szat FVM KüM, IRM, PM, KvVM

 8. Áruk sza bad áram lá sa, pi ac fel ügye let GKM KüM, IRM, PM, EüM, FVM, HM, KvVM,
MSZH, SZMM, MEH, MSZT, OKM, ÖTM, 
MKEH, OKK OÉTI, NTKSZ, OMMF, 
OKK OKBI

 9. Köz le ke dés po li ti ka GKM KüM, IRM, PM, KvVM, FVM, FFK/NFÜ,
ÖTM

10. Ener gia GKM KüM, IRM, PM, KvVM, GVH, OAH, 
MEH (NBI), NKTH, FVM, FFK/NFÜ

11. Ipar po li ti ka, kis- és kö zép vál lal ko zá sok GKM KüM, IRM, PM, FVM, NKTH, GVH,
KvVM, SZMM, MSZH, FFK/NFÜ, ÖTM

12. Fo gyasz tó vé de lem, a fo gyasz tók 
egész sé gé nek vé del me

SZMM KüM, IRM, PM, EüM, FVM, KvVM, GVH,
GKM, ÖTM

13. Tu risz ti ka ÖTM KüM, IRM, PM, OKM, FVM, KvVM,
FFK/NFÜ

14. If jú ság po li ti ka és sport ügyek SZMM KüM, IRM, PM, OKM, EüM, ÖTM

15. Táv köz lés és in for má ci ós tech no ló gi ák GKM KüM, IRM, PM, MEH (NBI), NKTH, GVH, 
OKM, NHF, FFK/NFÜ

16. Vál la la ti ver seny jog IRM KüM, PM, GVH, GKM

17. Vál la la ti jog (szám vi tel nél kül) IRM KüM, PM, MSZH, SZMM, PSZÁF

18. Köz be szer zés IRM KüM, PM, GVH, GKM, Köz be szer zé sek 
Ta ná csa, FVM, FFK/NFÜ

19. Adat vé de lem IRM KüM, PM, MEH (NBI), SZMM, ÖTM,
GKM, LÜ, EüM

20. Sta tisz ti ka KSH KüM, IRM, PM, MNB, FVM, SZMM,
OKM, GKM, KvVM, EüM, ÖTM,
FFK/NFÜ, LÜ

21. Szol gál ta tá sok sza bad áram lá sa (pénz ügyi
szol gál ta tá sok nél kül)

KüM IRM, PM, GKM, GKM–MKEH, SZMM,
EüM, OKM, OTM, KvVM, MEH

22. Kül gaz da sá gi kap cso la tok GKM KüM, IRM, PM, GVH, FVM, SZMM, MEH

23. Kö zös kül-, biz ton ság- és vé de lem po li ti ka KüM IRM, PM, HM, GKM, MEH, MEH (NBI),
MKEH és va la mennyi érin tett tár ca
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Szak ér tõi cso port
A szak ér tõi cso por tot ve ze tõ

mi nisz té ri um/köz pon ti 
ál lam igaz ga tá si szerv

Szak ér tõi cso port tag jai

24. In téz mé nyek KüM IRM, PM, MEH, érin tett tár cák

25. Egye bek KüM IRM, PM, érin tett tár cák

26. Nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dés KüM IRM, PM, HM, MEH, GKM, ÖTM, FVM,
EüM, KvVM, FFK/NFÜ

27. Kör nye zet vé de lem KvVM KüM, IRM, PM, NKTH, GKM, FVM, EüM, 
ÖTM, FFK/NFÜ

28. Au di o vi zu á lis po li ti ka MEH KüM, IRM, PM, GKM, OKM, ORTT

29. Kul tú ra OKM KüM, IRM, PM

30. Tu do mány és ku ta tás NKTH KüM, IRM, PM, NFÜ, MSZH, EüM, FVM,
MTA, GKM, KvVM, OAH, OKM,
FFK/NFÜ

31. Nuk le á ris kér dé sek OAH KüM, PM, IRM, GKM, MEH (NBI),
KvVM, EüM

32. Ok ta tás és kép zés OKM KüM, IRM, PM, SZMM, NKTH, EüM,
GKM, FVM, FFK/NFÜ

33. Tõke sza bad áram lá sa PM KüM, IRM, GKM, ÖTM, FVM, KvVM,
MNB, PSZÁF, ORFK

34. Adó zás PM KüM, IRM, GKM, KvVM

35. Pénz ügyi szol gál ta tá sok PM KüM, IRM, SZMM, EüM, MNB, PSZÁF

36. Ál la mi tá mo ga tá sok PM KüM, IRM, FVM, GKM, NKTH, KvVM,
FFK/NFÜ, ÖTM

37. Gaz da sá gi és Mo ne tá ris Unió PM KüM, IRM, MNB, PSZÁF, FFK/NFÜ

38. Vám unió, vám jog, vám együtt mû kö dés PM KüM, IRM, OKM, GKM, FVM, KvVM

39. Pénz ügyi el len õr zés PM KüM, IRM, KEHI, FFK/NFÜ

40. Költ ség ve tés PM KüM, IRM, FVM, FFK/NFÜ, GKM,
KvVM, OKM, HM, NKTH, ÖTM

41. Szám vi tel PM KüM, IRM

42. OLAF szak ér tõi cso port PM KüM, IRM, ÖTM, MEH (NBI), VPOP,
FVM, LÜ

43. Mun ka vál la lók sza bad áram lá sa SZMM KüM, IRM, PM, EüM, ÖTM, FVM

44. Ká bí tó szer ügy SZMM KüM, IRM, PM, ÖTM, EüM, GKM, 
MEH (NBI), FVM, ORFK, OKM, LÜ

45. Kom mu ni ká ció KüM IRM, PM, érin tett tár cák

46. Az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga 
és El sõ fo kú Bí ró sá ga elõt ti, va la mint
 az eze ket meg elõ zõ el já rá sok

IRM, KüM PM, érin tett tár cák

47. Bõ ví tés KüM IRM, PM, MEH, érin tett tár cák

48. Ver seny ké pes sé gi és nö ve ke dé si GKM, KüM IRM, PM, SZMM, KvVM, NKTH,
FFK/NFÜ, OKM, MSZH
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt 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

06.3990 – 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.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

2006. de cem ber 31-ig tör té nõ 2007. évi tel jes éves elõ fi ze tés ese tén az ön ál ló vál to zat dí ja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.


