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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

40/2007. (V. 17.) FVM
rendelete

a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának
és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint

a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl,
tárolásáról és szállításáról  szóló

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény
65.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban és (3) be kez dé sé nek 

a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a (3) be kez dés 
a) pont ja vo nat ko zá sá ban az egész ség ügyi mi nisz ter rel,
valamint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és
fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, valamint a nö vény vé -
dõ sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí -
tá sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 45.  §-a (1) be kez dé se a) pont já nak 1. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a) a Ta nács 1991. jú li us 15-i 91/414/EGK irány elve a
nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról, valamint az
en nek mó do sí tá sá ról  szóló,]

„1. a Ta nács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK,
valamint a Bi zott ság 1993/71/EGK, 1994/37/EK,
1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK,
1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK,
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2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK,
2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK,
2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK,
2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK,
2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,
2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK,
2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK
irány elv vel mó do sí tott 2004/60/EK, 2004/62/EK,
2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK,
2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK,
2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK,
2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK, 2006/10/EK,
2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK,
2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK,
2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK,
2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK,
2006/136/EK, 2007/5/EK és 2007/6/EK irány el vei.”

(2) Az R. 45.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
e)–h) pon tok kal egé szül ki:

[(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ha tá ro za tok nak 
való meg fe le lést szol gál ja:]

„e) a Bi zott ság 2006/797/EK ha tá ro za ta (2006. no vem -
ber 22.) az am mó ni um-szul fa mát nak, a he xa ko na zol nak, a
nát ri um-tet ra ti o kar bo nát nak és a 8-hid ro xi ki no lin nak a
91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé -
te le meg ta ga dá sá ról és az e ha tó anya go kat tar tal ma zó nö -
vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza vo ná sá ról,

f) a Bi zott ság 2006/966/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 18.) az alak lór nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek engedé -
lyének vissza vo ná sá ról,

g) a Bi zott ság 2006/1009/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 22.) a di me te na mid nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek enge dé -
lyének vissza vo ná sá ról,

h) a Bi zott ság 2006/1010/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 22.) a fo sza lon nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek enge dé -
lyének vissza vo ná sá ról.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek A. rész e e ren de let mel -
lék le te sze rint mó do sul.

3.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 1. szá mú mel lék le te B. ré szé nek 8. (alak lór),
56. (di me te na mid), 92. (fol pet), 93. (fo sza lon), 101. (he xa -
ko na zol), 113. (kap tán), 157. (me ti o karb) és 225. (ti a me to -
xám) sora, valamint

b) a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, valamint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 15/2007. (III. 20.) FVM ren de let 1.  §-a.

4.  §

Ez a ren de let az Euró pai Unió kö vet ke zõ jogi ak tu sa i -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2007/5/EK irány elve (2007. feb ru ár 7.) a 
91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a kap tán, a fol pet, a for -
me ta nát és a me ti o karb ha tó anyag ként való fel vé te lé nek
cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 2007/6/EK irány elve (2007. feb ru ár 14.)
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a met ra fe non, a Ba cil -
lus sub ti lis, a spi no zad és a ti a me to xam ha tó anyag ként
való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2006/797/EK ha tá ro za ta (2006. no vem -
ber 22.) az am mó ni um-szul fa mát nak, a he xa ko na zol nak, a
nát ri um-tet ra ti o kar bo nát nak és a 8-hid ro xi ki no lin nak a
91/414/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le té be tör té nõ fel vé -
te le meg ta ga dá sá ról és az e ha tó anya go kat tar tal ma zó nö -
vény vé dõ sze rek en ge dé lyé nek vissza vo ná sá ról,

d) a Bi zott ság 2006/966/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 18.) az alak lór nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

e) a Bi zott ság 2006/1009/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 22.) a di me te na mid nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról,

f) a Bi zott ság 2006/1010/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 22.) a fo sza lon nak a 91/414/EGK ta ná csi irány elv
I. mel lék le té be tör té nõ fel vé te le meg ta ga dá sá ról és az
e ha tó anya got tar tal ma zó nö vény vé dõ sze rek en ge dé lyé -
nek vissza vo ná sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 40/2007. (V. 17.) FVM rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek A. ré sze a kö vet ke zõ 147–154. so rok kal egé szül ki:

[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„147. 151 kap tán CAS-szám:
133-06-02
CI PAC-szám: 40

N-(tri klór-me til-
tio)-cik lo hex-4-én-
1,2 di kar bo xi mid

³910 g/kg
Szennye zõ  anya gok:
Perk lo ro-me til-
mer kap tán
(R005406):
leg fel jebb 5 g/kg
Fol pet: leg fel jebb
10 g/kg
Szén-tet rak lo rid:
leg fel jebb 0,01 g/kg

2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gom ba ölõ 
szer ként
hasz nál ha tó.
B. RÉSZ
Ami kor az
en ge dé lye zõ ha tó ság 
olyan ké rel met bí rál 
el, amely arra
irá nyul, hogy
en ge dé lyez ze a
kap tánt tar tal ma zó
nö vény vé dõ
sze rek nek a
pa ra di cso mon kí vü li 
fel hasz ná lá sát,
kü lö nös fi gyel met
kell for dí ta nia a
Tv. 14.  §-a
(1) be kez dé sé nek
c) pont já ra, va la mint 
e ren de let 16.  §-a
(1) be kez dé sé nek
c)–e) pont ja i ban
meg ha tá ro zott
kri té ri u mok ra, és
mi e lõtt ilyen
en ge délyt ad ki,
meg kell gyõ zõd nie
róla, hogy az összes
szükséges adat és
információ
rendelkezésre áll.

2
0

0
7

/6
1

. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
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 Ö
 Z
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 Ö

 N
 Y

4
0

6
1



[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

A 6. szá mú
mel lék let ben
meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek
vég re haj tá sa
ér de ké ben
figye lembe kell
ven ni a kap tán ról
 szóló, az
Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság
ál tal 2006.
szep tem ber 29-én
vég le ge sí tett
fe lül vizs gá la ti
je len tés nek és
kü lö nö sen an nak 
I. és II.
függelékének a
következtetéseit.
Ezen át fo gó
ér té ke lés ben az
en ge dé lye zõ
ha tó ság nak kü lö nös
fi gyel met kell
for dí ta nia a
következõkre:
– a szer rel fog lal -

ko zók és mun ká -
sok biz ton sá gá ra, 
az en ge dé lye zett
al kal ma zá si fel té -
te lek nek meg fe -
le lõ egyé ni vé dõ -
fel sze re lés hasz -
ná la tát és az ex -
po zí ció mér sék lé -
sé re koc ká zat -
csök ken tõ in téz -
ke dé se ket kell
elõ ír nia;

4
0

6
2

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
 2

0
0

7
/6

1
. szám



[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– a fo gyasz tók ét -
ke zé si ex po zí ci ó -
já ra a szer ma ra -
dék ha tár ér té ke i -
nek jö võ be li fe -
lül vizs gá la tá ra
való te kin tet tel;

– az ér zé keny
egyen sú lyi hely -
zet ben lévõ ta laj -
víz vé del mé re, az 
en ge dé lye zés fel -
té te lei kö zött
szük ség sze rint
koc ká zat csök ken -
tõ in téz ke dé sek -
nek, a ve szé lyez -
te tett te rü le te ken
pe dig mo ni to-
ring-prog ra mok -
nak kell sze re pel -
ni ük;

– ma da rak, em lõ -
sök és vízi szer -
ve ze tek vé del mé -
re. Az en ge dély
fel té te lei kö zött
sze re pel ni ük kell
koc ká zat csök ken -
tõ in téz ke dé sek -
nek.

2
0

0
7

/6
1

. szám
M

 A
 G

 Y
 A

 R
   K

 Ö
 Z

 L
 Ö

 N
 Y

4
0

6
3



[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

148. 152 fol pet CAS-szám:
133-07-3
CI PAC-szám: 75

N-(tri klór-me til-
tio)-ftá li mid

³940 g/kg
Szennye zõ  anya gok:
Perk lo ro-me til-
mer kap tán
(R005406):
leg fel jebb 3,5 g/kg
Szén-tet rak lo rid:
leg fel jebb 4 g/kg

2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gom ba ölõ 
szer ként
hasz nál ha tó.
B. RÉSZ
Ami kor az
en ge dé lye zõ ha tó ság 
olyan ké rel met bí rál 
el, amely arra
irá nyul, hogy
en ge dé lyez ze a
fol pe tet tar tal ma zó
nö vény vé dõ
sze rek nek az õszi
bú zán kí vü li
fel hasz ná lá sát,
kü lö nös fi gyel met
kell for dí ta nia a
Tv. 14.  §-a
(1) be kez dé sé nek
c) pont já ra, va la mint 
e ren de let 16.  §-a
(1) be kez dé sé nek
c)–e) pont ja i ban
meg ha tá ro zott
kri té ri u mok ra, és
mi e lõtt ilyen
en ge délyt ad ki,
meg kell gyõ zõd nie
róla, hogy az összes
szükséges adat és
információ
rendelkezésre áll.

4
0

6
4

M
 A
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 Ö
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 Y
 2

0
0

7
/6

1
. szám



[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

A 6. szá mú
mel lék let ben
meg ha tá ro zott
egy sé ges el vek
ér vé nye sí té se
ér de ké ben
figye lembe kell
ven ni a fol pet rõl
 szóló, az
Élel mi szer lánc- és
Ál lat-egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság
ál tal 2006.
szep tem ber 29-én
vég le ge sí tett
fe lül vizs gá la ti
je len tés nek és
kü lö nö sen annak
I. és II. függe-
lékének a
következtetéseit.

Ezen át fo gó
ér té ke lés ben az
en ge dé lye zõ
ha tó ság nak kü lö nös
fi gyel met kell
for dí ta nia a
következõkre:

– a szer rel fog lal -
ko zók és mun ká -
sok biz ton sá gá ra, 
az en ge dé lye zett
al kal ma zá si fel té -
te lek nek meg fe -
le lõ egyé ni vé dõ -
fel sze re lés hasz -
ná la tát kell elõ ír -
nia;

2
0

0
7

/6
1

. szám
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6
5



[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– a fo gyasz tók ét -
ke zé si ex po zí ci ó -
já ra a szer ma ra -
dék ha tár ér té ke i -
nek jö võ be li fe -
lül vizs gá la tá ra
való te kin tet tel;

– ma da rak, em lõ -
sök, va la mint a
vízi és a ta laj ban
élõ szer ve ze tek
vé del mé re, az en -
ge dély fel té te lei
kö zött szerepel -
niük kell koc ká -
zat csök ken tõ in -
téz ke dé sek nek.

149. 153 for me ta nát CAS-szám:
23422-53-9
CI PAC-szám: 697

3-di me til-ami no-
me ti lén-ami no-fe nil
me til-kar ba mát

³910 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag ro var ölõ
vagy at ka ölõ
szer ként
hasz nál ha tó.
B. RÉSZ
Ami kor az
en ge dé lye zõ ha tó ság 
olyan ké rel met bí rál 
el, amely arra
irá nyul, hogy
en ge dé lyez ze a
for me ta ná tot
tar tal ma zó
nö vény vé dõ
sze rek nek a
pa ra di cso mon 
és dísz cser jé ken
kí vü li
fel hasz ná lá sát,
kü lö nös fi gyel met
kell for dí ta nia a
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

Tv. 14.  §-a
(1) be kez dé sé nek
c) pont já ra, va la mint 
e ren de let 16.  §-a
(1) be kez dé sé nek
c)–e) pont ja i ban
meg ha tá ro zott
kri té ri u mok ra, és
mi e lõtt ilyen
en ge délyt ad ki,
meg kell gyõ zõd nie
róla, hogy az összes
szükséges adat és
információ
rendelkezésre áll.

A 6. számú
mellékletben
meghatározott
egységes elvek
végrehajtása
érdekében
figye lembe kell
venni a
formetanátról  szóló,
az Élelmiszerlánc-
és Állat-
egészségügyi
Állandó Bizottság
által 2006.
szeptember 29-én
véglegesített
felülvizsgálati
jelentésnek és
különösen annak 
I. és II. függe-
lékének a
következtetéseit.
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

Ebben az átfogó
értékelésben az
engedélyezõ
hatóságnak:

– kü lö nös fi gyel -
met kell for dí ta -
nia a ma da rak,
em lõ sök, a nem
cél zott ízeltlá -
búak és mé hek
vé del mé re, és
biz to sí ta nia kell,
hogy adott eset -
ben az en ge dély
fel té te lei kö zött
sze re pel je nek
koc ká zat csök ken -
tõ intézkedések;

– kü lö nös fi gyel -
met kell for dí ta -
nia a szer rel fog -
lal ko zók biz ton -
sá gá ra, és gon -
dos kod nia kell
ar ról, hogy a fel -
hasz ná lás fel té te -
lei kö zött sze re -
pel jen a meg fe le -
lõ egyé ni
védõfelszerelés
használata;

– kü lö nös fi gyel -
met kell for dí ta -
nia a fo gyasz tók
ét ke zé si ex po zí -
ci ó já ra a szer ma -
ra dék ha tár ér té -
ke i nek jö võ be li
fe lül vizs gá la tá ra
való te kin tet tel.
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

150. 154 metiokarb CAS-szám:
2032-65-7
CIPAC-szám: 165

4-metil-tio-3,5-xilil
metil-karbamát

³980 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. RÉSZ
Kizárólag
vetõmagcsávázás
során rovarriasztó,
rovarölõ vagy
puhatestûölõ
szerként
használható.
B. RÉSZ
Amikor az
engedélyezõ hatóság 
olyan kérelmet bírál 
el, amely arra
irányul, hogy
engedélyezze a
metiokarbot
tartalmazó
növényvédõ
szereknek a
kukoricavetõmag-
csávázáson kívüli
felhasználását,
különös figyelmet
kell fordítania a
Tv. 14.  §-a
(1) bekezdésének
c) pontjára, valamint 
e rendelet 16.  §-a
(1) bekezdésének
c)–e) pontjaiban
meghatározott
kritériumokra, és
mielõtt ilyen
engedélyt ad ki,
meg kell gyõzõdnie
róla, hogy az összes
szükséges adat és
információ
rendelkezésre áll.
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

A 6. számú
mellékletben
meghatározott
egységes elvek
végrehajtása
érdekében
figye lembe kell
venni a
metiokarbról  szóló,
az Élelmiszerlánc-
és Állat-
egészségügyi
Állandó Bizottság
által 2006.
szeptember 29-én
véglegesített
felülvizsgálati
jelentésnek és
különösen annak 
I. és II. függe-
lékének a
következtetéseit.
Ebben az átfogó
értékelésben az
engedélyezõ
hatóságnak:
– kü lö nös fi gyel -

met kell for dí ta -
nia a ma da rak,
em lõ sök és a nem 
cél zott ízelt lá-
bú ak vé del mé re,
és biz to sí ta nia
kell, hogy adott
eset ben az en ge -
dély fel té te lei kö -
zött sze re pel nek
koc ká zat csök ken -
tõ in téz ke dé sek;
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– kü lö nös fi gyel -
met kell for dí ta -
nia a szer rel fog -
lal ko zók és a kö -
zel ben tar tóz ko -
dók biz ton sá gá ra, 
és gon dos kod nia
kell ar ról, hogy a
fel hasz ná lás fel -
té te lei kö zött sze -
re pel jen a meg fe -
le lõ egyéni
védõfelszerelés
használata;

– kü lö nös fi gyel -
met kell for dí ta -
nia a fo gyasz tók
ét ke zé si ex po zí -
ci ó já ra a szer ma -
ra dék ha tár ér té -
ke i nek jö võ be li
fe lül vizs gá la tá ra
való tekintettel.

151. 139 metrafenon CAS-szám:
220899-03-6
CIPAC-szám: 752

3’-bróm-2,3,4,6’
-tetrametoxi-2’,6-
dimetil-benzofenon

³940 g/kg 2007. 02. 01. 2007. 08. 01. 2008. 07. 31. 2017. 01. 31. A. RÉSZ
Felhasználása
kizárólag gombaölõ
szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú
mellékletben
meghatározott
egységes elvek
végrehajtása
érdekében
figye lembe kell
venni a
metrafenonról  szóló, 
az Élelmiszerlánc-
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

és Állat-
egészségügyi
Állandó Bizottság
által 2006. július
14-én véglegesített
felülvizsgálati
jelentésnek és
különösen annak 
I. és II. függe-
lékének a
következtetéseit.

Az engedélyezõ
hatóság a 
Tv. 22.  §-ának
(4) bekezdésével és
e rendelet
39.  §-ának
c) pontjával
összhangban
tájékoztatja a
Bizottságot a
kereskedelmi
forgalomba
hozatalra gyártott
technikai anyag
specifikációjáról.

152. 140 Bacillus
subtilis (Cohn
1872)
QST 713 törzs,
azonos az AQ
713 törzzsel

kultúragyûjtemény
száma
NRRL B-21661
CIPAC-szám: nincs

Nem alkalmazható – 2007. 02. 01. 2007. 08. 01. 2008. 07. 31. 2017. 01. 31. A. RÉSZ
Felhasználása
kizárólag gombaölõ
szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú
mellékletben
meghatározott
egységes elvek
végrehajtása
érdekében
figye lembe kell
venni a Bacillus
subtilisrõl  szóló, az
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság
által 2006. július
14-én véglegesített
felülvizsgálati
jelen tésnek és
különösen annak 
I. és II. függe-
lékének a
következtetéseit.

153. 141 spinozad CAS-szám:
131929-60-7
(Spinozin A)
131929-63-0
(Spinozin D)
CIPAC-szám: 636

Spinozin A:
(2R,3aS,5aR,5bS,
9S,13S,14-R,16aS,
16bR)-2-(6-deoxi-2,
3,4-tri-O-metil-a-L-
mannopiranoziloxi)-
13-(4-dimetilamino-
2,3,4,6-tetradeoxi-b
-D-eritro-piranozil
-oxi)-9-etil-2,3,3a,
5a,5b,6,7,9,10,11,
12,13,14,15,16a,
16b-hexadekahidro-
14-metil-1H-8-oxa-
ciklododeka[b]as-
indacén-7,15-dión
Spinozin D:
(2S,3aR,5aS,5bS,
9S,13S,14-R,16aS,
16bS)-2-(6-deoxi-2,
3,4-tri-O-metil-a-L-
mannopiranoziloxi)-
13-(4-dimetilamino-
2,3,4,6-tetradeoxi-ß-
D-eritro-piranozil-
oxi)-9-etil-2,3,3a,5a,
5b,6,7,9,10,11,12,
13,14,15,16a,16b-
hexadekahidro-4,14-
dimetil-1H-8-oxaci-
klododeka[b]as-
indacén-7,15-dión

³850 g/kg 2007. 02. 01. 2007. 08. 01. 2008. 07. 31. 2017. 01. 31. A. RÉSZ
Felhasználása
kizárólag rovarölõ
szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú
mellékletben
meghatározott
egységes elvek
végrehajtása
érdekében
figye lembe kell
venni a spinozadról
 szóló, az
Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság
által 2006. július
14-én véglegesített
felülvizsgálati
jelentésnek és
különösen annak
I. és II. függe-
lékének a
következtetéseit.
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

A spinozad 50–90% 
spinozin A és
5–50% spinozin D
keveréke.

Ebben az átfogó
értékelésben az
engedélyezõ
hatóságnak:

– kü lö nös fi gyel -
met kell for dí ta -
nia a vízi szer ve -
ze tek vé del mé re;

– kü lö nös fi gyel -
met kell for dí ta -
nia a föl di gi lisz -
tá kat fe nye ge tõ
ve szély re, ha az
anya got üveg há -
zak ban
használják fel.

Az alkalmazás
feltételei között
szükség esetén
kockázatcsökkentõ
intézkedéseknek is
szerepelniük kell.

154. 142 tiametoxám CAS-szám:
153719-23-4
CIPAC-szám: 637

(E,Z)-3-(2-kloroti-
azol-5-ilmetil)-5-
metil-[1,3,5]oxa-
diazinan-4-ilidén-N-
nitro-amin

³980 g/kg 2007. 02. 01. 2007. 08. 01. 2008. 07. 31. 2017. 01. 31. A. RÉSZ
Felhasználása
kizárólag rovarölõ
szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú
mellékletben
meghatározott
egységes elvek
végrehajtása
érdekében
figye lembe kell
venni 
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

a tiametoxámról
 szóló, az
Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság
által 2006. július
14-én véglegesített
felülvizsgálati
jelentésnek és
különösen annak 
I. és II. függe-
lékének a
következtetéseit.

Ebben az átfogó
értékelésben az
engedélyezõ
hatóságnak:

– kü lö nös fi gyel -
met kell for dí ta -
nia a ta laj víz -
szennye zés le he -
tõ sé gé re, kü lö nö -
sen a ha tó anyag
és an nak NOA
459602, SYN
501406, il let ve
CGA 322704
anyag cse re ter mé -
ke i nek ese té ben,
amennyi ben a ha -
tó anya got ér zé -
keny ta laj-, il let -
ve ég haj la ti
adottságú
területeken
alkalmazzák;

– kü lö nös fi gyel -
met kell for dí ta -
nia a vízi szer ve -
ze tek vé del mé re;
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Ha tó anyag
meg ne ve zé se

Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály ba lé pés
idõ pont ja

Az al kal ma zás
kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ
sze rek új ra-

ér té ke lé sé nek
ha tár ide je

Le já rat
idõ pont ja

Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– kü lö nös fi gyel -
met kell for dí ta -
nia a kis nö vény -
evõ ál la to kat fe -
nye ge tõ hosszú
távú koc ká zat ra,
amennyi ben a ha -
tó anya got ve tõ -
mag ke ze lés re
használják fel.

Az alkalmazás
feltételei között
szükség esetén
kockázatcsökkentõ
intézkedéseknek is
szerepelniük kell.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
51/2007. (V. 17.) GKM

rendelete

a gázüzemû munkagép gáz-üzemanyag ellátó
berendezései beszerelésének, karbantartásának,

javításának, a belsõ égésû motorral üzemelõ
munkagép gázüzemûre történõ utólagos

átalakításának mûszaki-biztonsági követelményeirõl

A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról
 szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let 15.  §-ának c) és
e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá si köre a gáz üze mû eme lõ tar gon ca, 
ra ko dó gép, me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti trak tor, köz úti jár -
mû nek nem mi nõ sü lõ ke re kes jár mû (a továb biak ban
együtt: mun ka gép) gáz-üzem anyag el lá tó be ren de zé sé nek
be sze re lé sé re, kar ban tar tá sá ra, ja ví tá sá ra, bel sõ égé sû
 motorral üze me lõ mun ka gép gáz üze mû re tör té nõ utó la gos
 átalakítására ter jed ki.

2.  §

A mun ka gé pek gáz-üzem anyag el lá tó be ren de zé se i vel
kap cso la tos el sõ fo kú ha tó sá gi jog kö rö ket a Ma gyar Ke res -
ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal)
mû sza ki-biz ton sá gi fel adat kör ében el já ró, te rü le ti leg ille -
té kes mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá ga (a to váb -
bi ak ban: te rü le ti ha tó ság) gya ko rol ja. A te rü le ti ha tó ság
elsõ fokú köz igaz ga tá si dön té se ellen be nyúj tott fel leb be -
zé se ket má sod fo kon a Hi va tal köz pon ti szer ve bí rál ja el.

3.  §

(1) A gáz üze mû mun ka gép gáz-üzem anyag el lá tó be -
ren de zé sé nek be sze re lé se, meg bon tá sá val járó ja ví tá sa,
kar ban tar tá sa, a bel sõ égé sû mo tor ral üze me lõ mun ka gép
gáz üze mû re tör té nõ utó la gos át ala kí tá sa (a továb biak ban
együtt: sze re lé si te vé keny ség) a te rü le ti ha tó ság en ge dé lye 
alap ján vé gez he tõ. Az en ge délyt a mû hely üze mel te tõ jé -
nek kell kér nie.

(2) A mun ka gép sze re lé se az 1. mel lék let sze rin ti gáz -
biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ mû hely ben vé -
gez he tõ.

(3) Az en ge dély irán ti ké re lem nek a kö vet ke zõ ket kell
tar tal maz nia:

a) a sze re lést vég zõ ere de ti vagy hi te les cég ki vo na tát,
egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány hi te les
má so la tát vagy az arra irá nyuló ki fe je zett ké rel met, hogy
azt a te rü le ti ha tó ság sze rez ze be,

b) nyi lat ko za tot arra vo nat ko zó an, hogy a te vé keny sé -
get szol gál ta tás ként vagy sa ját üze mel te té sû mun ka gé pen,
eset leg mind két vo nat ko zás ban vég zi-e,

c) a sze re lést vég zõ sze mé lyek gáz au tó-sze re lõ ké pe sí -
té sé nek má so la tát,

d) ha az in gat lan tu laj do no sa és az üze mel te tõ je nem
azo nos, ak kor a tu laj do nos hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát a te -
vé keny ség vég zé sé hez és az in gat lan tu laj do ni lap já nak hi -
te les má so la tát, vagy az arra irá nyuló ki fe je zett ké rel met,
hogy azt a te rü le ti ha tó ság sze rez ze be.

(4) A sze re lést vég zõ mû hely gáz biz ton sá got érin tõ át -
ala kí tá sát a mû hely üze mel te tõ jé nek a te rü le ti ha tó ság nál
be kell je len te nie. A vál to zás mér té ké tõl füg gõ en a te rü le ti
ha tó ság az en ge délyt vál to zat la nul hagy ja, mó do sít ja vagy
új en ge délyt ad ki. A te vé keny sé gi kör meg vál to zá sa ese -
tén a te rü le ti ha tó ság az en ge délyt mó do sít ja vagy új en ge -
dély ad ki.

(5) Az en ge dély nem men te sí ti a mun kál ta tót a mun ka -
vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény 21.  §-ának
(3) be kez dé sé ben rög zí tett mun ka vé del mi szem pon tú elõ -
ze tes vizs gá lat kötelezettsége alól.

4.  §

(1) A gáz-üzem anyag el lá tó be ren de zés sze re lé sét csak
gáz au tó-sze re lõ ké pe sí tés sel1 ren del ke zõ sze mély vé gez -
he ti.

(2) A gáz üze mû mun ka gé pek sze re lé sét a 2. mel lék let
sze rin ti gáz biz ton sá gi kö ve tel mé nyek be tar tá sá val kell vé -
gez ni.

5.  §

(1) A te rü le ti ha tó ság az en ge dély fel té te le i nek meg -
létét, a sze re lé si te vé keny sé get éven ként ellen õr zi.

(2) Ha az ellen õr zés so rán a te rü le ti ha tó ság meg ál la pít -
ja a 3.  § (1), (2) vagy (4) be kez dé sé ben, illetve a 4.  §-ban
fog lal tak meg sze gé sét, a mû hely üze mel te tõ jét – ha tár idõ
ki tû zé sé vel – fel hív ja annak meg szün te té sé re. A fel hí vás
ered mény te len sé ge ese tén a te vé keny ség meg til tá sa iránt
in téz ke dik.

1 Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM ren -
delet.
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6.  §

(1) Amennyi ben a sû rí tett föld gáz vagy egyéb
gáz-üzem anyag tar tály idõ sza kos el len õr zé sé nek és hasz -
ná la tá nak idõ pont ját a gyár tó nem ha tá roz za meg, az a
gyár tás idõ pont já tól szá mí tott 3 évig hasz nál ha tó. Há rom -
éven ként el vég zett, ked ve zõ ered mé nyû idõ sza kos el len -
õr zé sek alap ján a hasz ná lat leg fel jebb 20 évig hosszab bít -
ha tó meg.

(2) Csepp fo lyós gáz-üzem anyag tar tály a gyár tás tól szá -
mí tott 10 évig hasz nál ha tó. Más jog sza bály elõ írása sze -
rin ti idõ sza kos ellen õr zés alap ján a hasz ná lat leg fel jebb
15 évre hosszab bít ha tó meg.

7.  §

Az e ren de let ben meg ha tá ro zott ha tó sá gi el já rá so kért a
te rü le ti ha tó ság kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zott dí jat
szá mít fel.

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en a mun ka gép
gáz-üzem anyag el lá tó be ren de zé sé nek sze re lé sét vég zõ
mû he lyek te vé keny sé gé re vo nat ko zó ko ráb bi en ge dé lyek
a ren de let ha tály ba lé pé sét követõ egy év elteltével
érvényüket vesztik.

9.  §

A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és sza -
bá lyok, valamint az in for má ci ós tár sa da lom szolgáltatá -
saira vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK euró pai par la men ti és tanácsi irányelv
8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

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

2 A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal egyes mû sza ki biz ton -
sá gi köz igaz ga tá si el já rá sa i nak és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá sa i nak díj ár ól
 szóló 129/2005. (XII. 29.) GKM ren de let.

1. melléklet
az 51/2007. (V. 17.) GKM rendelethez

Munkagépek gáz-üzemanyag ellátó berendezése
szerelését végzõ mûhelyek gázbiztonsági

követelményei

I. Általános követelmények

1. A mû hely a „C” tûz ve szé lyes sé gi osz tály ra vo nat ko -
zó tûz védel mi kö ve tel mé nyek nek fe lel jen meg.

2. A mû hely lég te ré be ke rült au tó gázt jel zõ gáz ér zé ke -
lõt és el tá vo lí tá sát biz to sí tó szel lõz te tõ be ren de zést kell
fel sze rel ni, amely a kö vet ke zõ mû sza ki kö ve tel mé nyek -
nek meg fe lel:

2.1. A gáz ér zé ke lõ a jár mû ben hasz nált au tó gáz
a) alsó ég he tõ sé gi kon cent rá ci ó já nak 20%-án hall ha tó

és lát ha tó mó don ad jon jel zést, és egy ide jû leg in dít sa a
szel lõz te tõ be ren de zést,

b) alsó ég he tõ sé gi kon cent rá ci ó já nak 40%-án vá lassza
le a mû hely vil la mos há ló za tát, a rob ba nás biz tos vil la mos
be ren de zé sek ki vé te lé vel.

2.2. A szel lõz te tõ be ren de zés nek biz to sí ta nia kell a
mû hely leg alább órán kén ti öt szö rös lég cse ré jét.

3. Az 500 m3-nél na gyobb mû hely ese té ben, ha a te vé -
keny sé get az alap te rü let 20%-ánál ki sebb he lyen, a be já ra -
ti ka pu hoz köz el vég zik, a mû hely ben nem kell szel lõz te tõ
be ren de zést fel sze rel ni, és a vil la mos be ren de zé sek kézi
kap cso lás sal vá laszt ha tók le a vil la mos há ló zat ról. Ilyen
eset ben a te rü le ti ha tó ság egyéb fel té te le ket is meg ha tá roz -
hat.

4. A mû hely ben nyílt égés te rû tü ze lõ be ren de zés nem
al kal maz ha tó.

5. A mû hely nek sza bad ba nyí ló ka pu val kell ren del -
kez nie.

6. A mû helyt – az egyéb elõ íráson túl – el kell lát ni to -
váb bi 1 db leg alább 43A 183B egy ség tûz ol tá sá ra al kal mas 
por ral oltó kézi tûz ol tó készülékkel.

7. A ja ví tás ra ke rü lõ gáz-üzem anyag el lá tó be ren de zés
ki ala kí tá sá tól füg gõ en a mû hely nek ren del kez nie kell a
mun ka gép alat ti mun kák biz ton sá gos vég zé sé hez szük sé -
ges sze re lõ ak ná val vagy eme lõ be ren de zés sel.

II. Cseppfolyós gázzal mûködõ üzemanyag ellátó
berendezés szerelését végzõ mûhelyre vonatkozó további

követelmények

1. A pa do zat tól mért 0,15 mé ter ma gas ság ban sze re lõ -
ál lá son ként leg alább 1-1 db egy más tól füg get le nül mû kö -
dõ gáz ér zé ke lõt kell fel sze rel ni. A szel lõz te tés nek a mû -
hely alsó lég te rét meg fele lõen át kell öb lí te nie.
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2. A mû hely pad ló szint je nem le het a te rep szint nél mé -
lyeb ben (ki vé ve: sze re lõ ak na).

3. A he lyi ség ben nem le het olyan mé lye dés vagy üreg,
amely ben a gáz-üzem anyag össze gyûl het (ki vé ve: sze re lõ -
ak na).

4. A gáz-üzem anyag el lá tó be ren de zés sze re lé sé re
szol gá ló sze re lõ ak na pa do za tá tól mért 0,15 mé ter ma gas -
ság ban 2 db egy más tól füg get le nül mû kö dõ gáz ér zé ke lõt
kell be épí te ni, valamint ar ról ve zé relt ak na-szel lõz te tõ be -
ren de zést kell al kal maz ni. A sze re lõ ak na vész szel lõz te tõ
be ren de zé se leg alább órán ként öt szö rös lég cse rét biz to sí tó 
el szí vá sos rend sze rû le gyen, el szí vó nyí lá sai víz tõl vé det -
ten az ak na pa do zat szint jé ben ke rül je nek el he lye zés re.

III. Sûrített földgáz üzemû üzemanyag ellátó berendezés
szerelését végzõ mûhelyre vonatkozó további

követelmények

1. A mennye zet szint jé hez köz el, sze re lõ ál lá son ként
leg alább 1-1 db egy más tól füg get le nül mû kö dõ gáz ér zé ke -
lõt kell felszerelni.

2. A szel lõz te tés nek be fú vás sal kell mû köd nie oly mó -
don, hogy a fel sõ lég te ret meg fele lõen átöblítse.

2. melléklet
az 51/2007. (V. 17.) GKM rendelethez

Gázüzemû munkagépek szerelésének gázbiztonsági
követelményei

I. Általános követelmények

1. Gáz szi vár gás ész le lé se ese tén ti los:
– a mun ka gé pet bár me lyik üzem anyag gal üze mel tet ni,
– a gáz szi vár gás meg szün te té sé ig a mun ka gé pen min -

den faj ta más te vé keny sé get végezni.

2. Gáz szi vár gás ész le lé se ese tén a mun ka he lyet azon -
nal áram ta la ní ta ni kell.

3. A gáz üze mû mun ka gé pe ken nyílt láng gal vagy szik -
ra kép zõ dés sel járó mun kát vé gez ni csak a ve ze ték rend szer 
gáz ta la ní tá sa és a tar tály ki sze re lé se után sza bad.

4. A rög zí tett tar tály ürí té sét e cél ra ki ala kí tott ürítõ -
berendezéssel kell vé gez ni.

5. A gáz-üzem anyag el lá tó be ren de zés tö mör ség vizs -
gá la tá hoz ren del kez ni kell kézi gáz szi vár gás ellen õr zõ ké -
szü lék kel, mely nek jel zés ha tá ra az alsó ég he tõ sé gi kon -

cent rá ció leg fel jebb 5%-a, ±20% leg na gyobb meg en ge dett 
hi bá val.

6. Járó mo tor nál ti los a gáz-üzem anyag el lá tó rend szer
meg bon tás sal tör té nõ javítása.

7. Gáz-üzem anyag el lá tó be ren de zé sen vég zett ja ví tás
után min den eset ben el kell vé gez ni a tö mí tett sé gi vizs gá -
la tot.

8. A tar tály ürí té sét, töl té sét az erre szol gá ló be ren de -
zés sel a sza bad ban kell végezni.

II. Cseppfolyós gázüzemû munkagépek szerelése

1. Gáz-üzem anyag el lá tó be ren de zés ja ví tá sa.

1.1. A sze re lés nél csak rob ba nás biz tos ki vi te lû ké zi -
lám pát sza bad használni.

1.2. A gáz-üzem anyag el lá tó be ren de zés sze re lé se kor
an ti szta ti kus egyé ni vé dõ esz közt kell viselni.

1.3. A ki sze relt, üres vagy gázt tar tal ma zó tar tály ide ig -
le nes tá ro lá sa a tûz vé del mi kö ve tel mé nyek nek meg fele -
lõen ki ala kí tott tá ro ló he lyen történhet.

2. Gáz-üzem anyag el lá tó be ren de zést nem érin tõ ja ví tás.

2.1. Amennyi ben a tar tály ki ve ze tõ sze le pek zár va van -
nak és ve ze ték rend szert a mo tor mû köd te té sé vel gáz men -
te sí tet ték, a mun ka gép gáz-üzem anyag el lá tó be ren de zést
nem érin tõ szer ke ze ti ré szei ugyan olyan biz ton sá gi fel té te -
lek kel ja vít ha tók, mint a nem gáz-üzem anyag gal mû kö dõ
mun ka gé pek, ha

– a tar tály sze le pek a ja ví tás idõ tar ta ma alatt zár va ma -
rad nak, vagy a cse rél he tõ tar tályt leszerelték,

– a mun ka so rán a tar tály nem éri el a 40 °C-nál na -
gyobb hõ mér sék le tet.

2.2. Amennyi ben a tar tály ki ve ze tõ sze le pe it nem zár -
ták le és a ve ze ték rend szert nem gáz men te sí tet ték, a
gáz-üzem anyag el lá tó rend szert nem érin tõ sze re lés csak
olyan he lyen vé gez he tõ

– amely a kör nye zõ ta laj szint nél nem fek szik mé lyeb -
ben,

– amely nek szel lõ zé se biz to sít ja az órán kén ti leg alább
há rom szo ros lég cse rét,

– amely nél a mun ka gép tõl min den irány ban mért 5 mé -
te res tá vol sá gon be lül nem ta lál ha tó üreg nyí lá sa, víz zár
nél kü li pad ló össze fo lyó,

– ahol a sze re lõ ak na vagy más mé lye dés gáz-üzem -
anyag kon cent rá ci ó ját hang gal és fénnyel jel zõ ké szü lék -
kel lát ták el.

III. Sûrített földgáz, az egyéb gáz ellátó berendezések

A sû rí tett föld gáz, az egyéb gáz-üzem anyag el lá tó be -
ren de zés sze re lé sét a gáz-üzem anyag tu laj don sá gai, és a
csepp fo lyós gáz-üzem anyag el lá tó be ren de zés sze re lé sé re
vo nat ko zó kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével kell vé -
gez ni.
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A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint az oktatási és kulturális miniszter

52/2007. (V. 17.) GKM–OKM
együttes rendelete

az audiovizuális mûsorszámok felújításának, valamint 
szolgáltatásának mûszaki, minõségi és egyéb

követelményeirõl

A Nem ze ti Au di o vi zu á lis Ar chí vum ról  szóló 2004. évi
CXXXVII. tör vény (a továb biak ban: NAVA tv.)
18.  §-ának b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
h) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében, valamint az ok -
ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának d) pont já ban 
meg ál la pí tott fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi
LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szjt.) 38.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben meg je lölt in téz mé nyek re ter jed ki.

NAVA-pontok létesítése

2.  §

(1) Az in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal a Ne u mann
Já nos Di gi tá lis Könyv tár és Mul ti mé dia Köz pont Köz -
hasz nú Tár sa ság köz re mû kö dé sé vel mû köd te tett Nem ze ti
Au di o vi zu á lis Ar chí vum (a továb biak ban: NAVA) ar chí -
vu má hoz hoz zá fé rés ki zá ró lag olyan in téz mény ré szé re
biz to sít ha tó, amely

a) az Szjt. 38.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg je lölt in téz -
mé nyi kör be tar to zik, to váb bá

b) meg fe lel a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI.
tör vény 38.  §-ának (5) be kez dé sé ben sza bá lyo zott sza bad
fel hasz ná lás ese té ben a nyil vá nos ság egyes tag ja i hoz való
köz ve tí tés és a szá muk ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel
mód já nak és fel té te le i nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló
117/2004. (IV. 28.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kor -
mány ren de let), valamint a je len ren de let elõ írásainak, to -
váb bá amellyel

c) a NAVA össze kap cso lá si meg ál la po dást kö tött
(a továb biak ban: NA VA-pont).

(2) A Kor mány ren de let és e ren de let ren del ke zé se i vel
össz hang ban a NAVA hon lap ján köz zé te szi a NAVA szol -
gál ta tás igény be vé te lé hez szük sé ges rész le tes mû sza ki kö -
ve tel mé nye ket.

(3) Az Szjt. 38.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
in téz mé nyek a mel lék let sze rin ti szán dék nyi lat ko zat be -
nyúj tá sá val kez de mé nyez he tik a NAVA ar chí vu má hoz
való hoz zá fé rés biz to sí tá sát. A szán dék nyi lat ko zat elekt -
ro ni kus úton, a NAVA hon lap ján tölt he tõ ki.

(4) A szán dék nyi lat ko zat be ér ke zé sét köve tõen a
NAVA meg vizs gál ja, hogy az in téz mény az Szjt.
38.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg je lölt in téz mé nyi kör be
tar to zik-e, valamint tel je sí ti-e a Kor mány ren de let ben és a
je len ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket. Szük -
ség ese tén a NAVA fel ké ri az in téz ményt, hogy meg fe le lõ
do ku men tu mok kal tá massza alá az (1) be kez dés ben meg -
je lölt jog sza bá lyok ban fog lal tak tel je sí té sét.

(5) A NAVA meg vizs gál ja to váb bá, hogy az in téz mény
meg fe lel-e a szol gál ta tás igény be vé te lé hez szük sé ges mû -
sza ki kö ve tel mé nyek nek. Az in téz mény ak kor fe le l meg a
mû sza ki kö ve tel mé nyek nek, ha rend szer e al kal mas a
NAVA ál tal ren del ke zés re bo csá tott teszt ol dal meg je le ní -
té sé re.

(6) A jog sza bá lyi, valamint a mû sza ki kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lõ in téz ménnyel a NAVA a Kor mány ren de let
3.  §-ának (1) be kez dé sé vel össz hang ban össze kap cso lá si
meg ál la po dást köt.

(7) A NA VA-pon tok lis tá ját a NAVA a hon lap ján nyil -
vá no san hoz zá fér he tõ vé te szi.

A mûsorszámok szolgáltatásának mûszaki és minõségi
követelményei

3.  §

(1) A NAVA rend sze ré be tör té nõ min den be je lent ke -
zést olyan azo no sí tá si el já rás elõ zi meg, amely biz to sít ja,
hogy csak jo go sult NA VA-pont ról mû köd te tett szá mí tó -
gé pes ter mi nál csat la koz has son a NAVA há ló za tá hoz. A
NAVA csak a hoz zá fé ré si jo go sult ság meg ál la pí tá sát
köve tõen szol gál tat ja az ar chí vu má ban õr zött mû sor szá -
mo kat.

(2) A mû sor szá mo kat a NA VA-pon tok felé tör té nõ
szol gál ta tá suk so rán is a NAVA ál tal fenn tar tott ki szol gá ló 
tá rol ja, azok nem ke rül nek rög zí tés re a NA VA-pon to kon.
A mû sor szá mok NA VA-pon ton tör té nõ meg je le ní té sé nél
olyan al kal ma zá so kat kell hasz nál ni, ame lyek a mû sor szá -
mok nak csak a NA VA-pon tok szá mí tó gé pes ter mi nál ja in
való meg je le ní té sét te szik le he tõ vé, azok több szö rö zé sét
(bár mely hor do zón való rög zí té sét) nem, valamint a mû -
sor szám meg te kin té sét köve tõen au to ma ti ku san tör lik a
mû sor szá mok le ját szás ide jé re ide ig le ne sen tá rolt ada ta it.

(3) A szol gál ta tott for má tum nak a NA VA-pon to kon in -
gye ne sen el ér he tõ szoft ver rel meg je le nít he tõ nek kell
 lennie.
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(4) A NAVA a mû sor szá mo kat olyan mi nõ ség ben szol -
gál tat ja, amely min den kor al kal mas az Szjt. 38.  §-ának
(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tu do má nyos ku ta tás vagy 
egyé ni ta nu lás cél já ból tör té nõ fel hasz ná lás ra.

(5) A NAVA ál tal rög zí tett mû sor szá mok nak a NAVA
tv. 2. mel lék le té ben meg ha tá ro zott le író ada ta it tar tal ma zó
adat bá zi sa – a NAVA tv. 5.  §-ának a) pont já ban fog lalt
kor lá to zás sal – a NAVA ál tal fenn tar tott in ter ne tes hon la -
pon bár ki szá má ra, azo no sí tás nél kül, in gye ne sen el ér he tõ.

Az archivált audiovizuális dokumentumok felújítása

4.  §

(1) Az ar chi vált au di o vi zu á lis do ku men tu mok fel újí tá sa 
ke re té ben a NAVA

a) biz to sít ja, hogy a gyûj te mé nyé ben õr zött do ku men -
tu mok vesz te ség nél kül meg õr zés re ke rül je nek, valamint
al kal ma sak le gye nek a NA VA-pon tok felé szol gál ta tott
for má tum elõ ál lí tá sá ra;

b) gyûj te mé nyé ben a do ku men tu mo kat a min den ko ri
le játsz ha tó sá got biz to sí tó nyílt szab vá nyú for má tum ban
tá rol ja;

c) a gyûj te mény do ku men tu ma i nak ép sé gét leg alább öt 
éven ként ellen õr zi, és idõ sza ko san, de leg alább ti zen öt
éven te gon dos ko dik ar ról, hogy a do ku men tu mok a mû -

sza ki fej lõ dés nek meg fe le lõ mû sza ki szín vo na lú adat hor -
do zón ke rül je nek tá ro lás ra.

(2) A NAVA az ön kén te sen szol gál ta tott do ku men tu -
mok kö ré ben ar chi vá lá si és di gi tá lis fel újí tá si mun kát vé -
gez het. Ezen szol gál ta tá sok kö ré ben át vett do ku men tu -
mok nak a NAVA csak a di gi ta li zált vál to za tát õrzi meg.

Hatálybalépés

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba, a 2–3.  §-ok ren del ke zé se it a ren de let ha tály ba lé pé -
sét köve tõen kez de mé nye zett össze kap cso lá si meg ál la po -
dá sok ra kell al kal maz ni.

(2) Azok nak az Szjt. 38.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg -
je lölt in téz mé nyek nek, ame lyek e ren de let ha tály ba lé pé sét 
meg elõ zõ idõ pont tól a NAVA ar chí vu má hoz hoz zá fé rést
biz to sí tó in téz mény ként mû köd nek – amennyi ben a továb -
biak ban is NA VA-pont ként kí ván nak mû köd ni –, 2007.
jú li us 31-éig kell a 2.  §-ban fog lal tak sze rint össze kap cso -
lá si meg ál la po dást köt ni ük a NA VA-val.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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Melléklet az 52/2007. (V. 17.) GKM–OKM együttes rendelethez

A NAVA archívumához való hozzáférés biztosítását kezdeményezõ szándéknyilatkozat

In téz mény tel jes neve *

In téz mény rö vid neve

In téz mény köz pon ti címe

Me gye *

Vá ros *

Irá nyí tó szám *

Cím (utca, ház szám) *

In téz mény köz pon ti te le fon szá ma *

In téz mény fax szá ma *

In téz mény köz pon ti e-ma il címe

In téz mény we bol da la (amennyi ben van) *

In téz mény havi lá to ga tó szá ma (kér jük, szám mal adja
meg)

*

In téz mény le ve le zé si címe (ha el tér a köz pon ti cím tõl)

Vá ros

Irá nyí tó szám

Cím (utca, ház szám)
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In téz mény ve ze tõ

neve *

be osz tá sa *

te le fon szá ma *

e-ma il címe *

NA VA-pont in for ma ti kai fe le lõ se

neve *

be osz tá sa *

te le fon szá ma *

e-ma il címe *

NA VA-pont ki ala kí tá sá ért/mû köd te té sé ért fe le lõs kap cso -
lat tar tó (ha el tér az in téz mény ve ze tõ tõl!)

neve

be osz tá sa

te le fon szá ma

e-ma il címe

Há ló za ti kap cso lat

Tí pu sa (sáv szé les ség és hoz zá fé rés tí pu sa) *

Szol gál ta tó meg ne ve zé se *

Mun ka ál lo más, illetve há ló zat IP cím/cím tar to má nya (ha
nincs ilyen, kér jük, írja be, hogy di na mi kus!)

*

Ter ve zett mun ka ál lo má sok szá ma (kér jük, szám mal adja
meg)

*

Meg jegy zés

* Je lölt me zõk ki töl té se kö te le zõ!

A gazdasági és közlekedési miniszter
53/2007. (V. 17.) GKM

rendelete

a Kormány egyedi döntésével megítélhetõ
támogatások nyújtásának szabályairól  szóló
8/2007. (I. 24.) GKM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.) 2.  §-ának 
2. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénzügy -
miniszterrel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Kor mány egye di dön té sé vel meg ítél he tõ tá mo ga tá -
sok nyúj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 8/2007. (I. 24.) GKM
ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 2.  §-ának 11. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„11. Új on nan lé te sí tett mun ka he lyek szá ma: egy meg -

ha tá ro zott lé te sít mény ben köz vet le nül al kal ma zot tak szá -

má nak net tó nö vek mé nye a be ru há zás meg kez dé sét meg -
elõ zõ 12 hó nap át la gá val össze ha son lít va. Az új on nan lét -
re ho zott mun ka kö rök szá má nak meg ál la pí tá sa kor a rész -
mun ka idõs és az idény mun kás al kal ma zot ta kat a tel jes
mun ka idõ ben al kal ma zot tak ará nyos tört ré sze ként kell
figye lembe ven ni.”

2.  §

(1) A Ren de let 8.  §-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 egyes pro jek tek hez nyújt ha tó, bár mely ál lam ház -
tar tá si for rás ból szár ma zó összes tá mo ga tás tá mo ga tá si in -
ten zi tá sa a Korm. Ren de let alap ján nem ha lad hat ja meg az
e §-ban meg ha tá ro zott mér té ke ket.”

(2) A Ren de let 8.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Amennyi ben a tá mo ga tott a ké re lem be nyúj tá sa kor
– szál lí tá si ága zat és nagy be ru há zás ki vé te lé vel –]

„b) kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor 10 szá za lék -
pont tal nö velt ér té ke az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
mér ték nek.”



(3) A Ren de let 8.  §-a (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
veg e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Nagy be ru há zás ese tén a tá mo ga tá si in ten zi tás az
(1) be kez dés alap ján meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tás”

3.  §

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

„(3) A 10 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg nél na -
gyobb, de 25 mil lió eu ró nak – lo gisz ti kai be ru há zá sok ese -
té ben 20 mil lió eu ró nak – meg fe le lõ fo rint össze get meg
nem ha la dó el szá mol ha tó költ sé gû be ru há zá sok ré szé re ki -
zá ró lag ab ban az eset ben le het egye di dön tés alap ján tá mo -
ga tást meg ítél ni, amennyi ben a dön tés ho zó meg ál la pít ja,
hogy azok az Euró pai Unió ál tal társ fi nan szí ro zott pá lyá -
za tok ból nem ré sze sül het nek tá mo ga tás ban.”

(2) A Ren de let 10.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A 25 mil lió eu ró nak – lo gisz ti kai be ru há zá sok ese -
té ben 20 mil lió eu ró nak – meg fe le lõ fo rint összeg nél na -
gyobb, de 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg nél ki -
sebb el szá mol ha tó költ sé gû be ru há zá sok ré szé re ki zá ró lag 
ab ban az eset ben le het egye di dön tés alap ján tá mo ga tást
meg ítél ni, amennyi ben a dön tés ho zó meg ál la pít ja, hogy
azok az Euró pai Unió ál tal társ fi nan szí ro zott pá lyá za tok -
ból nem ré sze sül het nek olyan mér té kû be ru há zá sösz tön zõ
tá mo ga tás ban, amely alap ján a be ru há zás nak a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ meg va ló sí tá sa biz to sí tott.”

4.  §

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

„(2) Az (1) be kez dés ben meg fo gal ma zott kö ve tel mény
nem aka dá lyoz za a gyors tech no ló gi ai vál to zá sok  miatt a
meg ha tá ro zott fenn tar tá si idõ szak alatt kor sze rût len né vált 
üzem nek, illetve fej lesz tés nek a tá mo ga tó elõ ze tes hoz zá -
já ru lá sa mel let ti cse ré jét, amennyi ben a fenn tar tá si idõ -
szak alatt a gaz da sá gi te vé keny ség fenn tar tá sa az érin tett
ré gi ó ban biz to sí tott. A kor sze rût len né vált üzem, illetve
fej lesz tés cse ré jét kö ve tõ fenn tar tá si idõ szak ban a ked vez -
mé nye zett az üzem vagy a fej lesz tés cse ré jé re tá mo ga tás -
ban nem ré sze sül het.”

5.  §

(1) A Ren de let 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás igény lé se cég sze rû en alá írt ké re lem
vagy köz igaz ga tá si hasz ná lat ra al kal mas, fo ko zott biz ton -
sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott elekt ro ni kus ok irat be -

nyúj tá sá val tör té nik. A ké rel met a be ru há zó nak a ki je lölt
köz re mû kö dõ szer ve zet hez kell be nyúj ta nia.”

(2) A Ren de let 13.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(3) Tá mo ga tás nem ítél he tõ meg és nem fo lyó sít ha tó,
ha a tá mo ga tá si ké re lem vagy a be ru há zás nem fe le l meg
e ren de let ren del ke zé se i nek.

(4) A tá mo ga tó és a ked vez mé nye zett kö zött kö ten dõ tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben ren del kez ni kell a tá mo ga tá sok le -
hí vá sá nak üte me zé sé rõl, valamint a tá mo ga tá sok ké se del -
mes igény be vé te le ese tén a jog kö vet kez mé nyek rõl, be le -
ért ve je len tõs mér té kû ké se de lem ese tén a tá mo ga tó el -
állási jo gát.”

6.  §

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

„(3) A föld te rü let és az épü le tek ki vé te lé vel az esz kö zök 
bér le té vel kap cso la tos költ sé ge ket csak ak kor le het figye -
lembe ven ni, ha pénz ügyi lí zing for má já ban va ló sul meg, a 
lí zing szer zõ dés tar tal maz za az esz köz nek a fu tam idõ le jár -
ta utá ni meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé get, to -
vábbá az esz köz a be ru há zás kö te le zõ fenn tar tá sá nak
( monitoring idõ szak) vé gé ig a ked vez mé nye zett tu laj do -
ná ba ke rül.”

7.  §

A Ren de let mel lék le te III/B.2 táb lá za tá nak „1. Bá zis
lét szám” so rá hoz tar to zó láb jegy zet he lyé be a kö vet ke zõ
mondat lép:

„A tá mo ga tást igény lõ ál tal a fog lal koz ta tot tak át la gos
ál lo má nyi lét szá ma a be ru há zás meg kez dé sét meg elõ zõ
12 hó nap át la gá val összehasonlítva.”

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.
E ren de let ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ el já rá sok ban
is alkalmazni kell.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
12.  §-ának i) pont ja ha tá lyát veszti.

Dr. Kóka Já nos s. k.,

gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

14/2007. (V. 17.) ÖTM
rendelete

a települések polgári védelmi besorolásáról  szóló
18/1996. (VII. 25.) BM rendelet módosításáról

A pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör vény
42.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 4.  §-a c) pont já nak cb) al pont já ban meg ha -
tá ro zott fel adat kö röm ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A te le pü lé sek pol gá ri vé del mi be so ro lá sá ról  szóló
18/1996. (VII. 25.) BM ren de let (a továb biak ban: R.) mel -
lék le te BÉKÉS MEGYE fe je ze té nek Szeg ha lom szék he lyû 
kör ze ti pa rancs nok ság címe alatt ta lál ha tó fel so ro lás
12. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Szeg ha lom szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]
„12. Ör mény kút”

2.  §

Az R. mel lék le té nek BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
MEGYE fe je ze té ben meg ha tá ro zott Encs szék he lyû kör -
zeti pa rancs nok ság címe alatt fel so rolt te le pü lé sek he lyé -
be e ren de let mel lék letében fel so rol tak lép nek.

3.  §

(1) Az R. mel lék le te GYÕR-MOSON-SOPRON
MEGYE fe je ze té nek Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs -
nok ság címe alatt ta lál ha tó fel so ro lás 3. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs nok sá gú]

„3. Ba bót IV.”

(2) Az R. mel lék le te GYÕR-MOSON-SOPRON
MEGYE fe je ze té nek Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs -
nok ság címe alatt ta lál ha tó fel so ro lás 5. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„5. Ci rák IV.”

(3) Az R. mel lék le te GYÕR-MOSON-SOPRON
MEGYE fe je ze té nek Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs -
nok ság címe alatt ta lál ha tó fel so ro lás 9. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„9. Dé nes fa IV.”

(4) Az R. mel lék le te GYÕR-MOSON-SOPRON
MEGYE fe je ze té nek Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs -
nok ság címe alatt ta lál ha tó fel so ro lás 11. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„11. Edve IV.”

(5) Az R. mel lék le te GYÕR-MOSON-SOPRON
MEGYE fe je ze té nek Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs -
nok ság címe alatt ta lál ha tó fel so ro lás 21. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„21. Gyó ró IV.”

(6) Az R. mel lék le te GYÕR-MOSON-SOPRON
MEGYE fe je ze té nek Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs -
nok ság címe alatt ta lál ha tó fel so ro lás 25. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„25. Hi mod IV.”

(7) Az R. mel lék le te GYÕR-MOSON-SOPRON
MEGYE fe je ze té nek Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs -
nok ság címe alatt ta lál ha tó fel so ro lás 29. és 30. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„29. Kis fa lud IV.

30. Kóp há za IV.”

(8) Az R. mel lék le te GYÕR-MOSON-SOPRON
MEGYE fe je ze té nek Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs -
nok ság címe alatt ta lál ha tó fel so ro lás 36. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Sop ron szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„36. Osli IV.”

4.  §

(1) Az R. mel lék le te HAJDÚ-BIHAR MEGYE fe je ze -
té nek Deb re cen szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság címe
alatt ta lál ha tó fel so ro lás 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Deb re cen szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság)

„5. De recs ke III.”

(2) Az R. mel lék le te HAJDÚ-BIHAR MEGYE fe je ze -
té nek Deb re cen szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság címe
alatt ta lál ha tó fel so ro lás 13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Deb re cen szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság)

„13. Lé ta vér tes III.”

5.  §

Az R. mel lék le te PEST MEGYE fe je ze té nek Bu da örs 
szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság címe alatt ta lál ha tó
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fel so ro lás 13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[Bu da örs szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„13. Pi lis vö rös vár I.”

6.  §

Az R. mel lék le te TOLNA MEGYE fe je ze té nek Szek -
szárd szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság címe alatt ta lál ha tó 
fel so ro lás 45. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Szek szárd szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„45. Vár domb II.”

7.  §

(1) Az R. mel lék le te VAS MEGYE fe je ze té nek Szom -
bat hely szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság címe alatt ta lál -
ha tó fel so ro lás 37. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

[Szom bat hely szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„37. Rum IV.”

(2) Az R. mel lék le te VAS MEGYE fe je ze té nek Szom -
bat hely szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság címe alatt ta lál -
ha tó fel so ro lás 59. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

[Szom bat hely szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„59. Zsennye II.”

8.  §

(1) Az R. mel lék le te ZALA MEGYE fe je ze té nek Keszt -
hely szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság címe alatt ta lál ha tó
fel so ro lás 44. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Keszt hely szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„44. Za la csány II.”

(2) Az R. mel lék le te ZALA MEGYE fe je ze té nek Nagy -
ka ni zsa szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság címe alatt ta lál -
ha tó fel so ro lás 7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[Nagy ka ni zsa szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„7. Esz te reg nye IV.”

(3) Az R. mel lék le te ZALA MEGYE fe je ze té nek Nagy -
ka ni zsa szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság címe alatt ta lál -
ha tó fel so ro lás 36. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

[Nagy ka ni zsa szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„36. Ri gyác IV.”

(4) Az R. mel lék le te ZALA MEGYE fe je ze té nek Za la -
eger szeg szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság címe alatt ta lál -

ha tó fel so ro lás 54. pont ja he lyé be a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Za la eger szeg szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság]

„54. Pó ka sze petk II.”

9.  §

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

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet
a 14/2007. (V. 17.) ÖTM rendelethez

,,Encs szék he lyû kör ze ti pa rancs nok ság

 1. Aba ú jal pár IV.

 2. Aba új kér IV.

 3. Aba új lak III.

 4. Aba új szol nok III.

 5. Aba új vár IV.

 6. Al só gagy III.

 7. Al só va dász II.

 8. Arka IV.

 9. Asza ló II.

10. Bak ta kék III.

11. Be ret III.

12. Bol dog kõ új fa lu IV.

13. Bol dog kõ vár al ja IV.

14. Büt tös IV.

15. Cse nyé te IV.

16. Cso bád II.

17. De tek III.

18. Encs IV.

19. Fan csal III.

20. Fáj IV.

21. Fel sõ dob sza II.

22. Fel sõ gagy III.

23. Fel sõ va dász III.

24. Fony IV.

25. For ró III.

26. Fu ló kércs IV.

27. Gad na III.

28. Ga gya pá ti III.

29. Gagy bá tor III.

30. Gagy ven dé gi III.

31. Ga rad na II.
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32. Gi bárt II.

33. Gönc IV.

34. Gönc rusz ka IV.

35. Hal maj II.

36. Hej ce IV.

37. Her nád büd II.

38. Her nád cé ce IV.

39. Her nád kércs II.

40. Her nád pet ri IV.

41. Her nád szen tand rás II.

42. Her nád szur dok II.

43. Her nád vé cse IV.

44. Hi das né me ti II.

45. Hom rogd II.

46. Ináncs II.

47. Kány IV.

48. Kázs márk II.

49. Ke resz té te IV.

50. Ké ked IV.

51. Kis ki nizs II.

52. Kor lát IV.

53. Krasz nok vaj da III.

54. Kupa II.

55. Léh III.

56. Lit ka IV.

57. Méra II.

58. Mo gyo rós ka IV.

59. Mo naj III.

60. Nagy ki nizs II.

61. No va jid rány II.

62. Nyés ta III.

63. Pam lény IV.

64. Pá nyok IV.

65. Pere II.

66. Pe re cse IV.

67. Pusz ta rad vány IV.

68. Rá sony sáp be recs III.

69. Re géc IV.

70. Se lyeb III.

71. Sza la szend IV.

72. Szász fa III.

73. Sze me re IV.

74. Szen tist ván bak sa II.

75. Szik szó II.

76. Tel ki bá nya II.

77. Tor nyos né me ti II.

78. Vil mány II.

79. Vi zsoly II.

80. Zsuj ta II.”

 III. rész HATÁROZATOK

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
27/2007. (V. 17.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra, valamint mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá -
nyuló in dít vá nyok tár gyá ban – dr. Tró csá nyi Lász ló
alkot mány bíró kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja: mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség áll fenn, mert az Or -
szág gyû lés nem sza bá lyoz ta tör vény ben, hogy az ered mé -
nyes ügy dön tõ or szá gos nép sza va zá son ho zott dön tés
med dig kö te le zi az Or szág gyû lést, így azt sem, hogy a
nép sza va zás alap ján meg ho zott (nép sza va zás ál tal meg -
erõ sí tett) tör vényt mi kor tól le het a tör vényalkotásra vo nat -
ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint mó do sí ta ni vagy ha tá lyon 
kí vül he lyez ni. Az Or szág gyû lés nem sza bá lyoz ta to váb -
bá, hogy ugyan ab ban a kér dés ben mennyi idõn be lül nem
le het ki tûz ni újabb nép sza va zást.

Az Alkot mány bíró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy
sza bá lyo zá si fel ada tá nak 2007. de cem ber 31-ig te gyen
ele get.

2. Az Alkot mány bíró ság az or szá gos nép sza va zás ról és 
népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 8.  §
(1) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít ványt el uta sít ja.

3. Az Alkot mány bíró ság a jog al ko tás ról  szóló 1987.
évi XI. tör vény 1.  §-ával és 13.  §-ával össze füg gés ben mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la -
pí tá sá ra irá nyuló in dít ványt el uta sít ja.

Az Alkot mány bíró 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 két in dít vány ér ke zett az or -
szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
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1998. évi III. tör vénnyel (a továb biak ban: Nsztv.) össze -
füg gõ mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
meg ál la pí tá sa iránt. Az Alkot mány bíró ság az indítvá -
nyokat – azok tár gyi azo nos sá gá ra te kin tet tel – az Alkot -
mány bíró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és annak 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 28.  § (1) be kez dé se alap ján
egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

Az elsõ in dít vá nyo zó az Alkot mány bíró ság két ha tás kö -
rét is érin tõ al ter na tív (vagy la gos) in dít ványt ter jesz tett
elõ. El sõd le ge sen azt in dít vá nyoz ta, hogy az Alkot mány -
bíró ság utó la gos nor ma kont roll ha tás kör ben el jár va sem -
mi sít se meg az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé sét, má sod la go san
– a meg sem mi sí tés irán ti ké re lem tel je sít he tõ sé gé nek a
 hiányában – mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sát kér te a ki fo gás olt tör vényi ren del ke -
zés hez kap cso ló dó an.

Az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben az ered mé nyes
ügy dön tõ nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág gyû lés re 
kö te le zõ. Az in dít vá nyo zó a tá ma dott tör vényi ren del ke -
zést azért te kin tet te alkot mány elle nesnek, mert „nincs mo -
ra tó ri um a nép sza va zás út ján meg szü le tõ dön tés Or szág -
gyû lés ál ta li mó do sí tá sá nak leg ko ráb bi idõ pont ja te kin te -
té ben.”

Ál lás pont ja sze rint ez arra ve zet, hogy az Or szág gyû lés
bár mi kor meg vál toz tat hat ja az ered mé nyes ügy dön tõ nép -
sza va zás ered mé nye ként meg ho zott tör vényt, ami egy fe lõl 
sér ti az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál la -
mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton ság kö ve tel mé nyét, más -
felõl ér tel mez he tet len né te szi, ki üre sí ti az Alkot mány
28/C.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt azon al kot má nyi ren del -
ke zést, amely ki mond ja az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza -
va zás kö te le zõ ere jét.

Az in dít vá nyo zó – az ered mé nyes ügy dön tõ or szá gos
nép sza va zás alap ján meg ho zott tör vény jog for rás ta ni kér -
dé se it ele mez ve – ki fo gás ol ta, hogy nem ren de zett az ered -
mé nyes re fe ren dum alap ján meg ho zott tör vény jog for rá si
hi e rar chi á ban el fog lalt he lye, to váb bá az a kér dés sem,
hogy az em lí tett tör vényt az Or szág gyû lés mi kor és mi lyen 
for má ban mó do sít hat ja.

Az in dít vá nyo zó né zet e sze rint – annak el le né re, hogy a
ha tá lyos jogi sza bá lyo zás nem is me ri a tör vények kö zöt ti
rang sort – a ren des tör vények fö löt t kel le ne meg ha tá roz ni
az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás alap ján meg ho zott
tör vény jog for rá si hi e rar chi á ban el fog lalt he lyét. Ál lás -
pont ja sze rint al kot má nyo san in do kolt len ne az ered mé -
nyes re fe ren dum alap ján meg ho zott tör vény mó do sít ha tó -
sá gá nak a meg ne he zí té se, vagy annak egy meg ha tá ro zott
ide ig tör té nõ kö te le zõ ha tály ban tar tá sa. Az in dít vá nyo zó
sze rint a jel zett hi á nyok azt ered mé nye zik, hogy nincs meg 
a ga ran ciá ja annak, hogy az Or szág gyû lés re néz ve kö te le -
zõ nép sza va zá si dön tés (ered mény) jog for rá si szin ten is
kö te le zõ le gyen.

Az in dít vá nyo zó – a fent is mer te tett jog for rás ta ni ér ve -
lés re ala pí tot tan – a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör -
vény (a továb biak ban: Jat.) 1.  §-ának a jog for rá si hi e rar -

chi át meg ál la pí tó, illetve 13.  §-ának a jog sza bá lyok idõ -
beli ha tá lyát sza bá lyo zó ren del ke zé sei alkot mány elle -
nességének a ki mon dá sát is in dít vá nyoz ta, az Nsztv.-vel
kap cso la tos al kot mány bí ró sá gi ál lás pont függ vé nyé ben.

A má so dik in dít vá nyo zó az Nsztv. tör vényi sza bá lyo zá -
sá hoz kap cso ló dó an mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra ter jesz tett elõ in dít ványt.
Azt ki fo gás ol ta, hogy az Nsztv. „nem írta elõ, hogy az
ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho zott dön tés med -
dig kö te le zi az Or szág gyû lést.”

Az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint a „tör vényalkotás[i] 
le he tõ sé gé nek ha tár ide jé re vo nat ko zó sza bály hi á nyá ban
több fé le, al kot mány jo gi szem pont ból egy aránt el fo gad ha -
tat lan kö vet kez te tés re” le het jut ni.

Az egyik ilyen kö vet kez te tés, hogy „mó do sí tá si vagy
ha tá lyon kí vül he lye zé si mo ra tó ri um hi á nyá ban” az Or -
szág gyû lés az ered mé nyes nép sza va zást köve tõen azon nal 
a nép sza va zás ered mé nyé vel el len té tes tör vényt fo gad hat -
na el. Az in dít vá nyo zó sze rint ez az „ér tel me zés” nyil ván -
va ló an el len té tes len ne a nép sza va zás al kot má nyos in téz -
mé nyé vel, ki üre sí te né az Alkot mány 2.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lalt köz vet len ha ta lom gya kor lás ra vo nat ko zó al -
kot má nyi ren del ke zést.

A má sik – az in dít vá nyo zó szá má ra ugyan csak el fo gad -
ha tat lan ér tel me zés sze rint – „vég le ges tör vényhozási ti la -
lom” ke let kez ne az Or szág gyû lés szá má ra. Az in dít vá nyo -
zó sze rint az Or szág gyû lés tör vényhozói és egyéb (al kot -
má nyos) ha tás kö re i nek ha tár idõ nél kü li kor lá to zá sa sér te -
né az Alkot mány 19.  § (3) be kez dé sé ben az Or szág gyû lés
szá má ra biz to sí tott tör vényalkotási jog kört, to váb bá – a
ha tá lyos Al kot mány ban nem sza bá lyo zott – „ki zá ró la gos
nép sza va zá si tár gya kat” hoz na lét re, me lyek el len tét ben
áll ná nak az Alkot mány 19.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ
– az Or szág gyû lés „leg fel sõbb ál lam ha tal mi és nép kép vi -
se le ti szerv” jel le gét rög zí tõ – al kot má nyi ren del ke zés sel.

Az in dít vá nyo zó sze rint, mi vel nép sza va zást az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés ben le het tar ta ni, ha az
ered mé nyes nép sza va zás  miatt az Or szág gyû lés nem dönt -
het ne töb bé az adott ügy ben, és nép sza va zá son sem te he tõ
fel töb bé a kér dés, ak kor olyan „iga zi örö kös kla u zu la”
jön ne lét re, ami bur kolt al kot mány mó do sí tást ered mé -
nyez ne. A Par la ment ha tal má nak – bi zo nyos tör -
vényhozási tárgy kö rök ben – ha tá ro zat lan idõ re tör té nõ
meg vo ná sa az in dít vá nyo zó sze rint sér te né az Alkot mány
19.  § (1) be kez dé sét és az Alkot mány 2.  § (2) be kez dé -
sét is.

Az in dít vá nyo zó ér ve lé se alá tá masz tá sa ként hi vat ko -
zott arra, hogy a nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl 
 szóló 1989. évi XVII. tör vény (a továb biak ban: Ntv1.)
31.  § (3) be kez dé se – a nép sza va zás sal meg erõ sí tett tör -
vények vo nat ko zá sá ban – is mer te az in dít vá nyo zó ál tal
 hiányolt mo ra tó ri um sza bályt. Az in dít vá nyo zó ki fej tet te
to váb bá, hogy a hi ány zó – a nép sza va zás ered mé nyé nek
al kot má nyos ér vé nye sí té sét szol gá ló – sza bá lyo zás ál lás -
pont ja sze rint tör vényi szint re tar to zik.
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II.

1. Az Alkot mány in dít vánnyal érin tett és vizs gá lat ba
be vont ren del ke zé sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -
tikus jog ál lam.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,
amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján,
valamint köz vet le nül gya ko rol ja.”

„19.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság leg fel sõbb ál lam ha tal -
mi és nép kép vi se le ti szer ve az Or szág gyû lés.

(2) Az Or szág gyû lés a nép szu ve re ni tás ból ere dõ jo ga it
gya ko rol va biz to sít ja a tár sa da lom al kot má nyos rend jét,
meg ha tá roz za a kor mány zás szer ve ze tét, irá nyát és fel té te -
le it.

(3) E jog kö ré ben az Or szág gyû lés
a) meg al kot ja a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyát;
b) tör vényeket alkot; (...)”
„28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -

nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.

(2) Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló tör vény 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.”

„28/C.  § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy
vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor.

(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000
vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.

(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a köz tár -
sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés ren del het el.

(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
a) a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a

köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról,
valamint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör -
vények tar tal má ról,

b) ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -
sé gek rõl, illetve az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör -
vények tar tal má ról,

c) az Alkot mány nép sza va zás ról, népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló ren del ke zé se i rõl,

d) az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi és
szer ve zet ala kí tá si (-át ala kí tá si, -meg szün te té si) kérdé -
sekrõl,

e) az Or szág gyû lés fel osz lá sá ról,
f) a Kor mány prog ram já ról,
g) ha di ál la pot ki nyil vá ní tá sá ról, rend kí vü li ál la pot és

szük ség ál la pot ki hir de té sé rõl,
h) a Ma gyar Hon véd ség kül föl di vagy or szá gon be lü li

al kal ma zá sá ról,

i) a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek fel osz -
la tá sá ról,

j) a köz ke gye lem gya kor lá sá ról.
(6) Az ügy dön tõ or szá gos nép sza va zás ered mé nyes, ha

az ér vé nye sen sza va zó vá lasz tó pol gá rok több mint fele, de 
leg alább az összes vá lasz tó pol gár több mint egy ne gye de a
meg fo gal ma zott kér dés re azo nos vá laszt adott.”

2. Az Nsztv. in dít vánnyal tá ma dott és vizs gá lat ba be -
vont ren del ke zé sei:

„8.  § (1) Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho -
zott dön tés az Or szág gyû lés re kö te le zõ.

(2) A vé le mény nyil vá ní tó nép sza va zás az ál lam pol gá -
rok köz re mû kö dé sét biz to sít ja az Or szág gyû lés dön té se i -
nek meg ho za ta lá ban, de nem kö te le zi az Or szág gyû lést
meg ha tá ro zott tar tal mú dön tés re.

(3) A kö te le zõ nép sza va zás csak ügy dön tõ, a mér le ge lés 
alap ján el ren delt (a továb biak ban: fa kul ta tív) nép sza va zás
az Or szág gyû lés dön té sé tõl füg gõ en – a (4) be kez dés ben
fog lalt kor lá to zás sal – ügy dön tõ vagy vé le mény nyil vá ní tó
le het.

(4) Az Or szág gyû lés ál tal már el fo ga dott, de a köz tár sa -
sá gi el nök ál tal még alá nem írt tör vény meg erõ sí té sé rõl el -
ren delt nép sza va zás ügy dön tõ.”

3. A Jat. in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé sei:
„1.  § (1) A jog al ko tó szer vek a kö vet ke zõ jog sza bá lyo -

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

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

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

„13.  § A jog sza bály ak kor vesz ti ha tá lyát, ha más jog -
sza bály ha tá lyon kí vül he lye zi vagy ha a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ha tár idõ le járt.”

III.

Az in dít vá nyok rész ben meg ala po zot tak.

1. Az or szá gos nép sza va zás tárgy kö ré ben az Alkot -
mány az Nsztv. és a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) tar tal maz sza bá lyo zást.
Az Alkot mány 28/C.  § (1) be kez dé se – a nép sza va zás kö -
tõ ere je sze rint – kü lönb sé get tesz az ügy dön tõ, illetve a vé -
le mény nyil vá ní tó or szá gos nép sza va zás kö zött. Ügy dön tõ
nép sza va zás ra – az Alkot mány és az Nsztv. alap ján – há -
rom eset ben ke rül het sor.
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Ügy dön tõ az Alkot mány 28/C.  § (3) be kez dé se alap ján
leg alább 200 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re kö te -
le zõ en el ren de len dõ nép sza va zás.

„Az Or szág gyû lés ál tal már el fo ga dott, de a köz tár sa sá -
gi el nök ál tal alá nem írt tör vény meg erõ sí té sé rõl el ren delt
nép sza va zás” ugyan csak ügy dön tõ [Nsztv. 8.  § (4) be kez -
dés].

Vé gül ügy dön tõ le het az Alkot mány 28/C.  § (4) be kez -
dé sé ben fog lalt mér le ge lés alap ján el ren delt nép sza va zás
is (,,ún. ügy dön tõ fa kul ta tív nép sza va zás”) [Alkot mány
28/C.  § (1) be kez dés, Nsztv. 8.  § (3) be kez dés].

Az Alkot mány 28/C.  § (3) be kez dé se a kö te le zõ en el -
ren de len dõ or szá gos nép sza va zás ügy dön tõ jel le gét
mond ja ki, erre néz ve ál la pít ja meg az ered mé nyes nép sza -
va zás alap ján meg ho zott dön tés Or szág gyû lés re kö te le zõ
ér vé nyét. Az Nsztv. elsõ in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott 8.  §
(1) be kez dé se az Alkot mány 28/C.  § (3) be kez dé sé hez ké -
pest tá gab ban, ál ta lá nos ér vénnyel – az ügy dön tõ nép sza -
va zás fent meg je lölt mind há rom faj tá já ra vo nat ko zó an –
mond ja ki a dön tés Or szág gyû lés re néz ve kö te le zõ ér vé -
nyét.

Az in dít vá nyo zók ál tal fel ve tett al kot má nyos sá gi prob -
lé ma az or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás sza bá lyo zá sá val
(sza bá lyo zá si hi á nya i val) kap cso la tos.

2. Az Al kot mány bí ró ság nak az in dít vá nyok alap ján két 
al kot má nyos sá gi kér dés ben kel lett ál lást fog lal ni.

Ál lást kel lett fog lal ni egy fe lõl ab ban, hogy az in dít vá -
nyo zók ál tal fel ve tett sza bá lyo zá si hi á nyok elõ idé zik-e az
or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás Al kot mány ban sza bá lyo -
zott jog in téz mé nyé nek, az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ – a jog in téz mé nyek
elõ re lát ha tó, ki szá mít ha tó, biz ton sá gos mû kö dé sét is ma -
gá ban fog la ló – jog biz ton ság al kot má nyi kö ve tel mé nyé -
nek a sé rel mét.

Ál lást kel lett fog lal ni más fe lõl ab ban is, hogy az em lí -
tett sza bá lyo zá si hi á nyok elõ idé zik-e – az Alkot mány 2.  §
(2) be kez dé sé ben és 28/C.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt –
nép sza va zás hoz való alap jog, valamint az Alkot mány
19.  § (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt – az Or szág gyû lést
meg il le tõ tör vényhozási jog kört rög zí tõ – al kot má nyi ren -
del ke zés sé rel mét.

3. Az Alkot mány bíró ság el sõ ként az Nsztv. 8.  § (1) be -
kez dé sét utó la gos nor ma kont roll ha tás kör ben tá ma dó in -
dít ványt bí rál ta el.

Az elsõ in dít vá nyo zó – vagy la go san elõ ter jesz tett in dít -
vá nyá ban – ha tá ro zott ké rel met ter jesz tett elõ az Nsztv.
8.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nességének a meg ál la pí -
tá sá ra és meg sem mi sí té sé re.

Az in dít vá nyo zó a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sát kérõ in dít vá nya in do ko lá -
sá val tá masz tot ta alá az utó la gos nor ma kont roll ra irá nyuló 
in dít vá nyát, és az em lí tett in dít vá nyá ban meg je lölt al kot -
má nyi ren del ke zé sek kel azo nos al kot má nyi sza bá lyok sé -

rel mét ál lí tot ta [Alkot mány 2.  § (1) és (2) be kez dés 28/C.  § 
(3) be kez dés].

Az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé se ar ról ren del ke zik, hogy az
ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or -
szág gyû lés re kö te le zõ. Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja
sze rint az in dít vá nyo zó ál tal fel ho zott ér vek nem tá maszt -
ják alá az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé sé nek az in dít vá nyo zó ál -
tal ál lí tott tar tal mi alkot mány elle nességét. Az Alkot mány -
bíró ság ál lás pont ja sze rint az Alkot mány 2.  § (2) be kez dé -
sé ben fog lalt nép szu ve re ni tás al kot má nyi ren del ke zé sé bõl 
köz vet le nül le ve zet he tõ (kö vet ke zik), hogy az ered mé nyes 
or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás (le gyen az a je len ha tá ro -
zat III. rész 1. pont já ban meg je lölt ügy dön tõ nép sza va zá -
sok bár me lyi ke) kö te le zõ ér vé nyû az Or szág gyû lés re.

Az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé se az Alkot mány 2.  § (2) be -
kez dé se vég re haj tá sát szol gá ló tör vényi ren del ke zés, a
nép szu ve re ni tás al kot má nyos el vé nek tör vényi szin ten
meg fo gal ma zott ga ran ciá ja.

A ki fej tet tek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság el uta sí -
tot ta az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé se alkot mány elle -
nességének a meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá -
nyuló in dít ványt. A ki fo gás olt tör vényi ren del ke zés – az
in dít vá nyo zó ál tal ki fej tett in do kok kal – nem sér ti az
Alkot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé sét, és nem el len té tes az
Alkot mány 28/C.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt al kot má nyi
ren del ke zés sel sem.

4. Az Alkot mány bíró ság meg vizs gál ta a mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá -
nyuló in dít vá nyo kat is.

Az egye sí tett in dít vá nyok tar tal ma alap ján az in dít vá -
nyo zók há rom kér dés ben lát ták fenn ál ló nak a tör -
vényalkotó al kot mány sér tõ mu lasz tá sát.

Egy részt ki fo gás ol ták, hogy az Nsztv.-ben a tör -
vényalkotó nem sza bá lyoz ta, hogy az ered mé nyes ügy -
dön tõ or szá gos nép sza va zá son meg ho zott dön tés med dig
kö te le zi az Or szág gyû lést, más részt ki fo gás ol ták, hogy az
Nsztv. nem sza bá lyoz za, hogy ugyan ab ban a kér dés ben
mennyi idõn be lül nem le het ki tûz ni újabb nép sza va zást.

Har mad részt sé rel mez ték, hogy az Nsztv. nem sza bá -
lyoz za azt a kér dést sem, hogy a nép sza va zás ered mé nye -
ként meg ho zott, illetve a nép sza va zás sal meg erõ sí tett tör -
vény mennyi ide ig köti az Or szág gyû lést.

Az Alkot mány bíró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ha tás kö -
rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 49.  §-a sza bá lyoz za. Az
Abtv. 49.  §-a alap ján 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 ere dõ jog -
al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta, és ezzel alkot mány elle -
nességet idé zett elõ. Az em lí tett tör vényi ren del ke zés al -
kal ma zá sa so rán a két fel té tel nek – a mu lasz tás nak és az
en nek foly tán elõ idé zett alkot mány elle nes hely zet nek –
együt te sen kell fenn áll ni [1395/E/1996. AB ha tá ro zat,
ABH 1998, 667, 669.].
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Az Alkot mány bíró ság irány adó gya kor la ta sze rint a
jog al ko tó szerv jog al ko tá si kö te le zett sé gét konk rét jog sza -
bá lyi fel ha tal ma zás hi á nyá ban is kö te les tel je sí te ni, ha az
alkot mány elle nes hely zet – a jogi sza bá lyo zás irán ti
igény – annak kö vet kez té ben állt elõ, hogy az ál lam jog -
sza bá lyi úton be avat ko zott bi zo nyos élet vi szo nyok ba, és
ez ál tal az ál lam pol gá rok egy cso port ját meg fosz tot ta
alkot mányos jo gai ér vé nye sí té sé nek a le he tõ sé gé tõl
[22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.].

Az Alkot mány bíró ság ak kor is mu lasz tás ban meg nyil -
vá nu ló alkot mány elle nességet ál la pít meg, ha az alap jog
ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi ga ran ci ák hi á -
nyoz nak [37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
227, 231.].

Az Alkot mány bíró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mánysértést nem csak ak kor ál la pít meg, ha az adott
tárgy kör re vo nat ko zó an sem mi lyen sza bály nincs
[35/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 204, 205.],
ha nem ak kor is, ha az adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül
az Al kot mány ból le ve zet he tõ tar tal mú jog sza bá lyi ren del -
ke zés hi ány zik [22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH
1995, 108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 122, 128.].

A sza bá lyo zás hi á nyos tar tal má ból ere dõ al kot mány sér -
tõ mu lasz tás meg ál la pí tá sa ese té ben is a mu lasz tás vagy a
ki fe je zett jog sza bá lyi fel ha tal ma zá son nyug vó, vagy en -
nek hi á nyá ban, a fel tét len jog sza bá lyi ren de zést igény lõ
jog al ko tói kö te le zett ség el mu lasz tá sán kell, hogy ala pul -
jon [4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 52, 57.].

Az Alkot mány bíró ság vizs gá la ta so rán meg ál la pí tot ta,
hogy az Nsztv.-t meg elõ zõ en ha tály ban volt, Ntv1. 31.  §
(1) be kez dé se tör vényi szin ten sza bá lyoz ta, hogy ugyan -
ab ban a kér dés ben mennyi idõn be lül nem le het or szá gos
nép sza va zást ki tûz ni. (Az em lí tett tör vényi ren del ke zés
alap ján ugyan ab ban a kér dés ben or szá gos nép sza va zást
két éven be lül nem le he tett ki tûz ni.)

Az Ntv1. 31.  § (3) be kez dé se ki mond ta to váb bá, hogy a
nép sza va zás sal meg erõ sí tett tör vény mó do sí tá sá ra – a tör -
vény hatályba lépését kö ve tõ két éven túl – a tör -
vényalkotásra irány adó ál ta lá nos al kot má nyos elõ írások
sze rint is sor ke rül het.

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy az or szá gos
nép sza va zás ra vo nat ko zó an a je len leg ha tá lyos sza bá lyo -
zás ban – az Ntv1. em lí tett ren del ke zé se i nek meg fe le lõ –
mo ra tó ri u mok nem ta lál ha tók.

[Az Alkot mány bíró ság egyéb ként meg jegy zi, hogy a
he lyi nép sza va zás ra vo nat ko zó sza bá lyo zás – a he lyi ön -
kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 48.  §-a –
elõ ír ja, hogy ugyan ab ban a kér dés ben he lyi nép sza va zást
egy éven be lül nem le het ki tûz ni ak kor sem, ha a he lyi nép -
sza va zás ered mény te len volt. En nek meg fele lõen a Ve.
133.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja az alá írás gyûj tõ ív hi te -
le sí té sé nek a meg ta ga dá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok kö zött
kö te le zõ meg ta ga dá si ok ként sza bá lyoz za azt, ha ugyan -
ab ban a kér dés ben egy éven be lül kez de mé nyez nek he lyi
nép sza va zást. A he lyi nép sza va zást érin tõ en te hát az

ugyan ab ban a kér dés ben tör té nõ új bó li nép sza va zás egy
éves mo ra tó ri um alá esik.]

A ki fej tet tek re te kin tet tel te hát meg ál la pít ha tó, hogy
sem az Nsztv., sem az or szá gos nép sza va zás ra irány adó
egyéb tör vényi sza bá lyo zás nem tar tal maz ren del ke zést az
in dít vá nyo zók ál tal fel ve tett kér dé sek ben, eb bõl kö vet ke -
zõ en az in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt sza bá lyo zá si hi ány
fenn áll.

Az Alkot mány bíró ság ezt köve tõen el sõ ként azt vizs -
gál ta, hogy az in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt sza bá lyo zá si
hi ány kö vet kez té ben sé rül nek-e az in dít vá nyo zók ál tal fel -
hí vott al kot má nyi ren del ke zé sek.

Az Alkot mány bíró ság az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
ben sza bá lyo zott jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton ság
al kot má nyi kö ve tel mé nyé nek egyes tar tal mi ele me it több
ko ráb bi ha tá ro za tá ban vizs gál ta. Az Alkot mány bíró ság a
9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro za tá ban ki fej tet te, hogy a jog ál -
la mi ság alap ve tõ is mér ve a jog biz ton ság, amely nem csak
„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” (ABH 1992, 59, 65.). A jog in téz mé nyek ki szá mít ha tó
mû kö dé sé nek a jog biz ton ság ból fa ka dó jog ál la mi kö ve tel -
mé nyét az Alkot mány bíró ság más ha tá ro za ta i ban is meg -
erõ sí tet te [47/2003. (X. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 2003,
525, 535.; 33/2005. (IX. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2005,
352, 358.].

Az Alkot mány bíró ság azt is hang sú lyoz ta, hogy: „a jog -
ál la mi ság egyik alap ve tõ kö ve tel mé nye, hogy a köz ha ta -
lom mal ren del ke zõ szer vek a jog ál tal meg ha tá ro zott szer -
ve ze ti ke re tek kö zött, a jog ál tal meg ál la pí tott mû kö dé si
rend ben, a jog ál tal a pol gá rok szá má ra meg is mer he tõ és
ki szá mít ha tó mó don sza bá lyo zott kor lá tok kö zött fej tik ki
te vé keny sé gü ket” [4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH
1999, 52, 61.].

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a jog biz ton ság 
al kot má nyi ren del ke zé se meg kö ve te li, hogy a köz vet len
ha ta lom gya kor lás ki e mel ke dõ en fon tos Al kot mány ban
sza bá lyo zott jog in téz mé nyé nek – az or szá gos nép sza va -
zás nak – a mû kö dé se elõ re lát ha tó, ki szá mít ha tó és biz ton -
sá gos le gyen. Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint az
in dít vá nyo zók ál tal fel ve tett sza bá lyo zá si hi á nyos sá gok
azt idé zik elõ, hogy az al kot má nyos jog in téz mény jog ál la -
mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ mû kö dé se tel jes kö rû en
nem biz to sí tott.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint sem az or szá -
gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re jo go sult vá lasz tó pol -
gá rok, sem az or szá gos ügy dön tõ nép sza va zá son meg ho -
zott dön tés vég re haj tá sá ért fe le lõs Or szág gyû lés ol da lán
nem me rül het fel olyan bi zony ta lan sá gi té nye zõ, amely
ve szé lyez tet he ti az al kot má nyos jog in téz mény elõ re lát ha -
tó, ki szá mít ha tó és biz ton sá gos mû kö dé sét.

A vizs gált eset ben az in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt sza -
bá lyo zá si hi á nyok bi zony ta lan sá got te rem te nek a vá lasz -
tó pol gá rok szá má ra, mi vel elõ re nem tud hat ják, hogy
ugyan ab ban a kér dés ben mennyi idõn be lül nem kez de mé -
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nyez het nek újabb nép sza va zást (ugyan ab ban a kér dés ben
mennyi idõn be lül nem le het ki tûz ni újabb nép sza va zást).

Bi zony ta lan ság áll fenn az Or szág gyû lés – a nép sza va -
zá si dön tés vég re haj tá sá ért fe le lõs szerv – ol da lán is, mi vel 
nem tud hat ja, hogy az ered mé nyes ügy dön tõ or szá gos
nép sza va zá son ho zott dön tés med dig kö te le zi, illetve azt
sem, hogy a nép sza va zá son ala pu ló (nép sza va zás ál tal
meg erõ sí tett) tör vény mennyi ide ig köti (mi lyen mó don és
ha tár idõn be lül mó do sít hat ja vagy he lyez he ti azt ha tá lyon
kí vül).

Az Alkot mány bíró ság meg jegy zi: az in dít vá nyo zók
 által ki fo gás olt hi á nyos sza bá lyo zás kö vet kez té ben – az
Alkot mány 28/C.  § (3) be kez dé se és az Nsztv. 8.  § (1) be -
kez dé se jo gal kal ma zói ér tel me zé sé vel – az em lí tett kér dé -
sek re több egy más tól el té rõ vá lasz is ad ha tó, ám sem az in -
dít vá nyo zók ál tal is hi vat ko zott „örö kös kla u zu la” (nép -
sza va zá si dön tés meg vál toz tat ha tat lan sá ga), sem az idõ -
kor lát nél kü li (,,bár mi ko ri”) meg vál toz tat ha tó ság nem te -
kint he tõ a jog ál la mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ „vá -
lasz nak”.

Eb bõl kö vet ke zõ en az em lí tett al kot má nyi, illetve tör -
vényi ren del ke zé sek jo gal kal ma zói jog ér tel me zé sé vel sem 
le het al kot má nyo san ki elé gí tõ vá laszt adni az in dít vá nyo -
zók ál tal fel tett al kot má nyos sá gi kér dé sek re, nem le het
„ki vál ta ni” a hi ány zó sza bá lyo zást.

Az Alkot mány 2.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben a ha ta lom
for rá sa a nép, amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se -
lõi út ján köz vet ve, valamint köz vet le nül gya ko rol ja. Az
Alkot mány bíró ság egy ko rai ha tá ro za tá ban már meg ál la -
pí tot ta, hogy a nép sza va zás a köz vet len ha ta lom gya kor lás -
ra vo nat ko zó al kot má nyos jog gya kor lá sá nak egyik for -
má ja, amely a vá lasz tó jog hoz ha son ló an alap ve tõ jog ként
ré sze sül al kot má nyos vé de lem ben (987/B/1990. AB ha tá -
ro zat, ABH 1991, 527, 528.).

Az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat ban az Alkot mány -
bíró ság arra is rá mu ta tott, hogy a nép sza va zás hoz való jog
po li ti kai alap jog, amely maga után von ja az ál lam ob jek tív
in téz mény vé del mi kö te le zett sé gét a jog gya kor lás fel té te -
le i nek a biz to sí tá sá ra [52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 331, 343.].

A hi vat ko zott ha tá ro zat in do ko lá sá ban az Alkot mány -
bíró ság azt is meg ál la pí tot ta, hogy „ha a nép sza va zás ered -
mé nye kö te le zi a kép vi se le ti in téz ményt, ak kor a nép »ré -
sze se« vagy »meg ha tá ro zó ja« lesz a nép kép vi se le ti szerv
dön té sé nek” (ABH 1997, 331, 339.). Az in do ko lás sze rint
a nép sza va zás ered mé nye vál toz tat ja meg a ha tal mi vi -
szonyt, ez te szi a ha ta lom gya kor lás „ré sze sé vé” a vá lasz -
tó pol gárt, így noha a köz vet len ha ta lom gya kor lás a nép -
szu ve re ni tás gya kor lá sá nak ki vé te les for má ja, de ki vé te les 
meg va ló su lá sá nak az ese te i ben a kép vi se le ti ha ta lom gya -
kor lás fö löt t áll: az Or szág gyû lés vég re haj tói sze rep be ke -
rül (ABH 1997, 331, 340, 341.).

Az Alkot mány bíró ság rá mu tat: az ál lam – ob jek tív in -
téz mény vé del mi kö te le zett sé gé bõl fa ka dó an – kö te les az
Alkot mány 28/C.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt nép sza va zás
po li ti kai alap jo gá nak az ér vé nye sü lé sét szol gá ló ga ran ci á -

lis sza bá lyo kat tel jes kö rû en meg al kot ni. Az in dít vá nyo -
zók ál tal jel zett sza bá lyo zá si hi á nyok olyan ga ran ci á lis
sza bá lyok hi á nyát je len tik, ame lyek nél kül ki üre sed het az
Alkot mány 28/C.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt po li ti kai
alap jog.

Ha az Or szág gyû lés idõ be li kor lá to zás nél kül (,,bár mi -
kor”) meg vál toz tat hat ja az ered mé nyes ügy dön tõ or szá gos 
nép sza va zá son meg ho zott dön tést – mo ra tó ri um hi á nyá -
ban –, idõ kor lát nél kül ha tá lyon kí vül he lyez he ti vagy
 módosíthatja a nép sza va zás alap ján meg al ko tott (nép sza -
va zás sal meg erõ sí tett) tör vényt, az ki üre sít he ti az Alkot -
mány 28/C.  § (3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott nép sza va zás -
hoz való jo got, ami egy ben az Alkot mány 2.  § (2) be kez dé -
sé ben fog lalt nép szu ve re ni tás egyik meg va ló su lá si for má -
ját je len tõ köz vet len ha ta lom gya kor lás al kot má nyi ren del -
ke zé sé nek a sé rel mé re is ve zet.

Az Alkot mány 19.  § (3) be kez dés b) pont ja ér tel mé ben
az Or szág gyû lés tör vényeket alkot. Az Or szág gyû lés
 Alkotmányban rög zí tett tör vényalkotói ha tás kö rét is érin ti
az em lí tett ga ran ci á lis ren del ke zé sek hi á nya. Az Or szág -
gyû lés tör vényalkotói ha tás kö rét érin tõ en sem áll hat fenn
bi zony ta lan ság ab ban a kér dés ben, hogy az ered mé nyes
ügy dön tõ or szá gos nép sza va zás ered mé nye ként meg ho -
zott (nép sza va zás sal meg erõ sí tett) tör vény te kin te té ben
ér vé nye sül-e, és ha igen, mi lyen idõ be li kor lát mel lett mó -
do sí tá si, illetve ha tá lyon kí vül he lye zé si ti la lom. Az Or -
szág gyû lés tör vényalkotási el já rá sá nak, a tör vényhozás al -
kot má nyos jog in téz mé nyé nek az elõ re lát ha tó, ki szá mít -
ha tó és biz ton sá gos mû kö dé se szem pont já ból is ga ran ci á -
lis je len tõ sé gû, hogy vi lá go san és egy ér tel mû en sza bá lyo -
zott le gyen az Or szág gyû lés em lí tett al kot má nyi ha tás kö -
rét kor lá to zó mo ra tó ri um léte vagy annak hi á nya.

A ki fej tet tek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság meg ál -
la pí tot ta, hogy – a vizs gált eset ben – az in dít vá nyo zók ál tal 
ki fo gás olt sza bá lyo zá si hi á nyok mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nességre ve zet tek. Az Alkot mány 2.  §
(1) be kez dé sét sér ti az, hogy nem biz to sí tott – az Alkot -
mány 2.  § (2) be kez dé sé ben és 28/C.  § (3) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott – or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás al kot má -
nyos jog in téz mé nyé nek a jog ál la mi kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ elõ re lát ha tó, ki szá mít ha tó és biz ton sá gos mû -
kö dé se.

Az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mén túlme -
nõen, a nép sza va zás po li ti kai alap jo gá nak ér vé nye sü lé sét
szol gá ló ga ran ci á lis jog sza bá lyi ren del ke zé sek hi á nyos sá -
ga az Alkot mány 2.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt nép szu ve -
re ni tás al kot má nyi ren del ke zé sét is sér ti.

Úgy szin tén sé rül az Alkot mány 19.  § (3) be kez dé se
b) pont já ban fog lalt – az Or szág gyû lés tör vényalkotói ha -
tás kö rét rög zí tõ – al kot má nyi ren del ke zés is, mi vel a sza -
bá lyo zás hi á nyos sá ga  miatt az or szá gos ügy dön tõ nép sza -
va zás ered mé nye ként meg al ko tott (nép sza va zás sal meg -
erõ sí tett) tör vény Or szág gyû lés ál ta li mó do sí tá sa, illetve
ha tá lyon kí vül he lye zé se te kin te té ben jog bi zony ta lan ság
áll fenn.
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Az Alkot mány bíró ság má sod sor ban – az Abtv. 49.  §
(1) be kez dé se alap ján hi va tal ból el jár va – arra is ki ter jesz -
tet te a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
meg ál la pí tá sá ra irá nyuló vizs gá la tát, hogy az in dít vá nyo -
zók ál tal ki fo gás olt sza bá lyo zá si hi á nyok a vizs gált eset -
ben az Alkot mány 28/B.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt al kot -
má nyi ren del ke zés sé rel mé re ve zet nek-e.

Az Alkot mány – vizs gá lat ba be vont – 28/B.  § (2) be kez -
dé se al kot má nyi szin tû fel ha tal ma zást ad a tör vényalkotó
szá má ra arra, hogy az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl  szóló tör vényt – a je len lé võ or szág -
gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za tá val – meg al -
kos sa, és en nek ke re té ben sza bá lyoz za az or szá gos nép -
sza va zás al kot má nyos jog in téz mé nye mû kö dé sé nek az Al -
kot mány ban nem sza bá lyo zott te rü le te it.

Az Alkot mány bíró ság a 64/1997. (XII. 17.) AB ha tá ro -
za tá ban (a továb biak ban: Abh.) – elõ ze tes nor ma kont roll
ha tás kör ben el jár va – vizs gál ta a T/4752. szá mú tör -
vényjavaslat (az Nsztv.-re vo nat ko zó tör vényjavaslat) 9.  §
(3) be kez dés c) pont já ban és 12.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt 
ren del ke zé se i nek az al kot má nyos sá gát, és meg ál la pí tot ta
azok alkot mány elle nességét.

A tör vényjavaslat 9.  § (3) be kez dés c) pont ja ak ként ren -
del ke zett, hogy ugyan azon tar tal mú kér dés ben nem nyújt -
ha tó be nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyuló újabb kez de -
mé nye zés, ha a kér dés ben két éven be lül nép sza va zást tar -
tot tak.

A tör vényjavaslat 12.  § (3) be kez dé se pe dig azt mond ta
ki, hogy ugyan azon tar tal mú kér dés ben [Alkot mány
28/B.  § (1) be kez dé se] két éven be lül nem le het újabb nép -
sza va zást tar ta ni.

Az Abh. in do ko lá sá ban az Alkot mány bíró ság ki fej tet te: 
„[a]z Alkot mány 1997. évi LIX. tör vénnyel tör té nõ mó do -
sí tá sa – töb bek kö zött – be ik tat ta a 28/C.  § (5) be kez dést,
amely meg ha tá roz za, hogy mely ese tek ben nem le het or -
szá gos nép sza va zást tar ta ni.

Az or szá gos nép sza va zás ból ki zárt tárgy kö rök ez ál tal
al kot má nyi szin tû sza bá lyok ká vál tak. Ez a fel so ro lás az
Alkot mány szint jén tel jes körû és ki me rí tõ fel so ro lás nak
mi nõ sül, ami azt je len ti, hogy e po li ti kai alap jog kor lá to zá -
sá ra – a nép sza va zás til tott tárgy kö rei, illetve a to váb bi ki -
zá ró okok meg ha tá ro zá sa te kin te té ben – csak az Alkot -
mány ke re tei kö zött ke rül het sor.

Az Alkot mány 28.  § (5) be kez dé se nem tar tal maz fel ha -
tal ma zó ren del ke zést a to váb bi tör vényi szin tû sza bá lyo -
zás ra, így a tör vényhozás út ján nem ha tá roz ha tók meg az
Alkot mány 28.  § (5) be kez dé sén túli ki zá ró okok.

A Tör vény ja vas lat a 9.  § (3) be kez dés c) pont já ban, to -
váb bá a 12.  § (3) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott az a sza -
bá lya, amely sze rint ugyan azon tar tal mú kér dés ben két
éven be lül nem le het tar ta ni újabb nép sza va zást, ki zá ró ok -
nak mi nõ sül.

Mi vel az Alkot mány maga tar tal maz za – a ki zá ró la gos
sza bá lyo zás igé nyé vel – azo kat az ese te ket, ami kor nem
tart ha tó or szá gos nép sza va zás, ezért min den to váb bi tör -

vényi szû kí tés szem be ke rül az Alkot mány 28/C.  § (5) be -
kez dé sé vel.

Az Alkot mány bíró ság a tör vényi szin tû sza bá lyo zás
 miatt ál la pí tot ta meg a Tör vény ja vas lat 9.  § (3) be kez dés
c) pont já nak, to váb bá – az ugyan azon nor ma szö ve get tar -
tal ma zó – 12.  § (3) be kez dé sé nek alkot mány elle nességét”
(ABH 1997, 380, 384.).

Az Alkot mány bíró ság a je len ügy ben rá mu tat arra, hogy 
az Alkot mány 28/B.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke -
zés olyan, a tör vényalkotó szá má ra biz to sí tott al kot má nyi
fel ha tal ma zás, amely alap ján a tör vényalkotó jo go sult és
egy ben kö te les is az or szá gos nép sza va zás és népi kez de -
mé nye zés al kot má nyos jog in téz mé nye i nek – az Al kot -
mány ban nem sza bá lyo zott – sza bá lyo zá si te rü le te it tör -
vényi szin ten sza bá lyoz ni.

Az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé se az or szá gos nép -
sza va zás ból ki zárt tárgy kö rö ket ha tá roz za meg, ezek az
ún. „til tott tárgy kö rök” vál tak – az Alkot mány 1997. évi
LIX. tör vénnyel tör té nõ mó do sí tá sa kö vet kez té ben – al -
kot má nyi szin tû ren del ke zés sé.

Az Alkot mány em lí tett ren del ke zé se va ló ban nem ad
fel ha tal ma zást a tör vényalkotó szá má ra to váb bi a nép sza -
va zás ból ki zárt tárgy kö rök tör vényi szin ten tör té nõ sza bá -
lyo zá sá ra, e te kin tet ben te hát az al kot má nyi fel so ro lás tel -
jes körû és ki me rí tõ.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint ugyan ak kor
mind ezek bõl nem kö vet ke zik az, hogy – a „til tott nép sza -
va zá si tárgy kö rök” ki vé te lé vel – a tör vényalkotó, élve az
Alkot mány 28/B.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt al kot má nyi
fel ha tal ma zás sal, ne al kot hat na olyan tör vényi szin tû ren -
del ke zé se ket, ame lyek a nép sza va zás po li ti kai alap jo gá -
nak/al kot má nyos jog in téz mé nyé nek a mû kö dé se szem -
pont já ból kor lá to zást tar tal maz nak, nem érint ve a nép sza -
va zás in téz mé nyé nek lé nye ges tar tal mát.

A „til tott tárgy kö rök re” vo nat ko zó al kot má nyi ren del -
ke zé sek [Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés] meg ha tá ro zá -
sá val az al kot má nyo zó ki zá ró lag az em lí tett tárgy kö rö ket
ha tá roz ta meg az al kot má nyos jog in téz mény al kot má nyi
szin tû sza bá lyo zást igény lõ tárgy kö re ként, és nem ren del -
ke zett ar ról, hogy a jog in téz mény mû kö dé sét érin tõ to váb -
bi kor lá to zó ren del ke zé sek tör vényi szin ten ne len né nek
sza bá lyoz ha tók.

A je len ügy kap csán az Alkot mány bíró ság te hát – el tér -
ve az Abh. in do ko lá sá ban ki fej tet tek tõl – úgy íté li meg,
hogy az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé se ki zá ró lag a nép -
sza va zás ból vég le ge sen, tel jes kö rû en ki zárt tárgy kö rök te -
kin te té ben, és nem ál ta lá ban véve a nép sza va zás al kot má -
nyos jog in téz mé nyé nek a mû kö dé sé re kor lá to zó an ható
ren del ke zé sek re néz ve mond ja ki az al kot má nyi szin tû
sza bá lyo zás kö ve tel mé nyét. Az Alkot mány bíró ság a ko -
ráb bi Abh.-ban nem tett kü lönb sé get a „til tott tárgy kö rök”
(vagyis azon tárgy kö rök, ame lyek re néz ve a ti la lom ab szo -
lút, mi vel azok ban egy ál ta lán nem tart ha tó nép sza va zás),
és azon to váb bi ki zá ró okok kö zött, ame lyek nem je len tik
nép sza va zás kez de mé nye zé sé nek vagy meg tar tá sá nak ab -
szo lút aka dá lyát, ha nem pl. idõ le ge sen kor lá toz zák azt
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(pl. az újabb nép sza va zás kez de mé nye zé sé re vo nat ko zó
idõ be li mo ra tó ri um), vagy szi go rú for mai sza bá lyo kat ha -
tá roz nak meg. Az Alkot mány 28/B.  § (2) be kez dé sé vel el -
len té tes azon ban az Alkot mány nép sza va zás ra vo nat ko zó
ren del ke zé se i nek, ezen be lül a til tott tárgy kö rök al kot má -
nyi sza bá lyo zá sá nak olyan ér tel me zé se, amely sze rint bár -
mely, a nép sza va zás kez de mé nye zé sét, meg tar tá sát akár -
csak idõ le ge sen is kor lá to zó ok csak az Al kot mány ban ha -
tá roz ha tó meg, tör vény ben nem.

Az Alkot mány bíró ság meg jegy zi, hogy az Nsztv. 13.  §
(1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott „egy ér tel mû sé gi kö ve -
tel mény” tör vényi szin ten meg ha tá ro zott, az al kot má nyos
jog in téz mény mû kö dé sét kor lá to zó ren del ke zés, ami
ugyan ak kor nem je len ti újabb al kot má nyo san til tott tárgy -
kör meg ha tá ro zá sát.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a ren del ke zõ
rész 1. pont já ban meg je lölt kor lá to zó ren del ke zé sek (mo -
ra tó ri u mok) sza bá lyo zá sa – az Alkot mány 28/B.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt al kot má nyi fel ha tal ma zás alap ján – a
tör vényalkotó ha tás kö ré be tar to zik.

Az Alkot mány bíró ság rá mu tat ugyan ak kor arra, hogy
az Or szág gyû lés sza ba don vá laszt hat ja meg azt, hogy al -
kot má nyi vagy tör vényi szin ten pó tol ja a hi ány zó sza bá -
lyo zást, mi vel a ki fej tet tek sze rint az Alkot mány 28/C.  §
(5) be kez dé sé bõl nem ve zet he tõ le az, hogy az em lí tett
ren del ke zé sek ki zá ró lag al kot má nyi szin ten sza bá lyoz ha -
tók.

Mi vel a je len ha tá ro zat in do ko lá sá ban ki fej tett in do kok
alap ján a ren del ke zõ rész 1. pont já ban meg je lölt sza bá lyo -
zá si hi á nyok több, az in dít vá nyok ban meg je lölt al kot má -
nyi ren del ke zés sé rel mét is elõ idéz ték, az Alkot mány bíró -
ság hi va tal ból el jár va meg ál la pí tot ta, hogy a tör vény -
alkotó mu lasz tá sa – az Alkot mány vizs gá lat ba be vont –
28/B.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt al kot má nyi ren del ke zést
is sér ti annyi ban, hogy az em lí tett sza bá lyo zá sok el mu -
lasz tá sá val a tör vényalkotó nem tett tel jes kö rû en ele get az
Alkot mány 28/B.  § (2) be kez dé sé bõl ere dõ sza bá lyo zá si
kö te le zett sé gé nek.

Mind ezek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság – a ren del -
ke zõ rész 1. pont já ban fog lal tak sze rint – a mu lasz tást és az 
en nek kö vet kez té ben fenn ál ló alkot mány elle nességet az
egye sí tett in dít vá nyok alap ján az Alkot mány 2.  § (1) és
(2) be kez dé se, to váb bá az Alkot mány 19.  § (3) be kez dés
b) pont ja, valamint – hi va tal ból el jár va – az Alkot mány
28/B.  § (2) be kez dé se alap ján meg ál la pí tot ta, és ha tár idõt
sza bott az Or szág gyû lés szá má ra az alkot mány elle nes mu -
lasz tás meg szün te té sé re.

5. Az Alkot mány bíró ság vizs gál ta a Jat. 1.  §-a és
13.  §-a alkot mány elle nességének a meg ál la pí tá sá ra elõ ter -
jesz tett in dít ványt is. Az in dít vá nyo zó az em lí tett tör vényi
ren del ke zé sek alkot mány elle nességének a meg ál la pí tá sá -
ra irá nyuló in dít vá nyát az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt jog ál la mi ság al kot má nyi ren del ke zé sé nek a sé -
rel mé re ala pí tot tan, „vagy la gos in dít vány ként” ter jesz tet te 
elõ. Az in dít vány tar tal má ból ki tû nõ en az in dít vá nyo zó

nem a ki fo gás olt tör vényi ren del ke zé sek meg sem mi sí té sét
kér te, ha nem az ál ta la „kí vá na tos nak tar tott” tör vényi ren -
del ke zé sek hi á nyá ra ala pí tot tan in dít vá nyoz ta az alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sát.

Az in dít vá nyo zó a Jat. 1.  §-ának a jog for rá si hi e rar chi á -
ra, illetve 13.  §-ának a jog sza bály idõ be li ha tá lyá ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se i vel össze füg gés ben azt ki fo gás ol ta,
hogy azok nem te kint he tõk olyan ga ran ci á lis ren del ke zé -
sek nek, ame lyek biz to sí ta nák a jog for rá si rend szer szint -
jén a nép sza va zás ered mé nyé nek az Or szág gyû lés re néz ve 
kö te le zõ ér vé nyét. El fo gad ha tó ga ran ci á lis sza bály nak te -
kin te né az in dít vá nyo zó a Jat. azon ren del ke zé sét, amely a
nép sza va zás ered mé nye ként meg al ko tott tör vény mó do sí -
tá sát újabb nép sza va zás hoz köt né.

Az in dít vá nyo zó sze rint olyan sza bá lyo zás ra len ne
szük ség, amely „tisz táz ná” a nép sza va zás alap ján meg ho -
zott tör vény jog for rá sok kö zött el fog lalt he lyét. Olyan tör -
vényi sza bá lyo zást tar ta na ki elé gí tõ nek, amely biz to sí ta ná
azt, hogy a nép sza va zás alap ján meg ho zott tör vény a jog -
for rá si hi e rar chi á ban más tör vény fö löt t he lyez ked jen el, s
ál lás pont ja sze rint ki vé tel ként sza bá lyoz ni kel le ne a nép -
sza va zás alap ján meg ho zott tör vény mó do sít ha tó sá gá nak
a kor lá ta it is.

Az Alkot mány bíró ság az in dít ványt – tar tal má nak meg -
fele lõen – mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyuló in dít vány ként bí rál ta el,
és meg ál la pí tot ta, hogy az in dít vá nyo zó ál tal fel hí vott jog -
ál la mi ság al kot má nyi ren del ke zé sé bõl nem ve zet he tõ le az 
in dít vá nyo zó ál tal meg kí vánt tör vényi sza bá lyo zás szük -
sé ges sé ge.

A 4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat in do ko lá sá ban az
Alkot mány bíró ság – a két har ma dos tör vényekkel össze -
füg gés ben – ki mond ta, hogy azok a jog for rá si hi e rar chi á -
ban nem áll nak a töb bi tör vény fe let t, s az Alkot mány alap -
ján min den – bár mi lyen sza va za ti aránnyal meg ho zan dó –
tör vény „egyen ran gú” (ABH 1993, 48, 63.).

Az Al kot mány ból és az Alkot mány ér tel me zé sén ala pu -
ló irány adó al kot mány bí ró sá gi gya kor lat ból te hát egy aránt 
kö vet ke zik, hogy a tör vények kö zött az el fo ga dá si arány
szem pont já ból nem áll fenn alá- és fö lé ren delt sé gi kap cso -
lat. Két ség te len, hogy a mi nõ sí tett több ség gel meg ho zott,
vagy a nép sza va zás alap ján meg al ko tott (nép sza va zás sal
meg erõ sí tett) tör vény szé le sebb le gi ti má ci ó val bír a töb bi
tör vényhez ké pest, ám ez az így el fo ga dott tör vény jog for -
rá si hi e rar chi á ban el fog lalt he lyén nem vál toz tat (,,nem
eme li azt meg”), pusz tán a tör vények el já rá si kü lön bö zõ -
sé gé re utal.

Ilyen kö ve tel mény az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl
nem kö vet ke zik, mint ahogy az sem, hogy a tör -
vényalkotónak a Jat. 13.  §-ban kel le ne – a jog sza bály idõ -
be li ha tá lyá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás ke re té ben – kor lá tot
fel ál lí ta ni az Or szág gyû lés szá má ra a nép sza va zás alap ján
el fo ga dott tör vény ha tá lyon kí vül he lye zé sé re.

A ki fej tet tek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a Jat.
1.  §-ával és 13.  §-ával össze füg gés ben mu lasz tás ban meg -
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nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyuló
in dít ványt el uta sí tot ta.

Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben
tör té nõ köz zé té te lét a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke,

elõ adó alkot mány bíró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 579/B/2002.

Dr. Tró csá nyi Lász ló alkot mány bíró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek
1. pont já val. Vé le mé nyem sze rint az Al kot mány bí ró ság -
nak eb ben a te kin tet ben az in dít vá nyo kat vissza kel lett
vol na uta sí ta nia. Az Alkot mány ha tá lyos sza bá lya it figye -
lembe véve – azt, hogy ered mé nyes ügy dön tõ or szá gos
nép sza va zá son ho zott kér dés med dig kö te lez ze az Or szág -
gyû lést, illetve, hogy a nép sza va zás alap ján meg ho zott
(nép sza va zás ál tal meg erõ sí tett) tör vényt mi kor tól le het a
tör vényalkotásra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint
mó do sí ta ni, vagy ha tá lyon kí vül he lyez ni, to váb bá hogy
ugyan ab ban a kér dés ben mennyi idõn be lül nem le het ki -
tûz ni újabb nép sza va zást, ki zá ró lag az Al kot mány ban le -
het sza bá lyoz ni. Az al kot má nyo zó ha ta lom azon ban dönt -
het úgy is, hogy eb ben a kér dés ben nem kí ván sza bályt al -
kot ni.

Az Alkot mány 2.  § (2) be kez dé se sze rint „[a] Ma gyar
Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé, amely a nép szu -
ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, valamint köz vet le -
nül gya ko rol ja.” Az Alkot mány bíró ság már elég ko rán, a
849/B/1990. AB ha tá ro za tá ban rög zí tet te, hogy a nép szu -
ve re ni tás gya kor lá sá nak két for má ja, azaz a kép vi se lõk,
illetve a nép sza va zás út ján való ha ta lom gya kor lás kö zül az 
utób bi ki vé te les nek te kin ten dõ (ABH 1990, 247, 248.).
Ezt ké sõbb a 2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat ban is meg erõ sí -
tet te, és ki mond ta: „[a] Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyos
rend jé ben a nép szu ve re ni tás gya kor lá sá nak el sõd le ges

for má ja a kép vi se let. Nép sza va zás csak az Alkot mány és
az al kot má nyo san ho zott tör vények ke re tei kö zött dönt het
az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben.” (ABH
1993, 33.) Az Alkot mány bíró ság emel lett hang sú lyoz ta,
hogy a köz vet len ha ta lom gya kor lás ki vé te les meg va ló su -
lá sá nak ese te i ben a kép vi se le ti ha ta lom gya kor lás fö löt t
áll, s az Or szág gyû lés vég re haj tói sze rep be ke rül
[52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat (a továb biak ban: Abh1.),
ABH 1997, 331, 343.]. Kö te le zõ nép sza va zás ese tén a ha -
ta lom tény le ges és ki zá ró la gos gya kor ló ja köz vet le nül a
nép, míg fa kul ta tív nép sza va zás ese tén a ha ta lom gya kor -
lás együt te sen tör té nik a vá lasz tó pol gá rok és az Or szág -
gyû lés ál tal. Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho -
zott dön tés az Or szág gyû lés nek az Alkot mány 19.  § (3) be -
kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö ré nek – Al kot mány ban
rög zí tett – kor lá to zá sa, az Or szág gyû lés kö te les az ered -
mé nyes nép sza va zás ból kö vet ke zõ dön té se ket meg hoz ni
[52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 399, 403.].

Az Alkot mány hosszú ide ig szûk sza vú an tar tal ma zott
csak sza bá lyo kat az or szá gos nép sza va zás sal kap cso la to -
san. Ezen je len tõs mér ték ben vál toz ta tott az 1997. évi
LIX. tör vény az ál tal, hogy az or szá gos nép sza va zás ra vo -
nat ko zó leg fon to sabb ren del ke zé se ket al kot má nyi szint re
emel te „annak ki fe je zés re jut ta tá sa ként, hogy a nép köz -
vet len ha ta lom gya kor lá sa egy de mok ra ti kus jog ál lam ban
ki emel ke dõ je len tõ sé gû” (Abh1., ABH 1997, 331, 335.).
Ezzel az al kot mány mó do sí tás sal ke rült alaptör vényi szint -
re a nép sza va zás ból ki zárt ügyek lis tá ja [Alkot mány
28/C.  § (5) be kez dés], és az, hogy 200 000 vá lasz tó pol gár
kez de mé nye zé se ese tén kö te le zõ nép sza va zást tar ta ni, to -
váb bá hogy ilyen eset ben az ered mé nyes nép sza va zás
alap ján ho zott dön tés az Or szág gyû lés re kö te le zõ. Az
Alkot mány bíró ság eze ket a sza bá lyo kat a kép vi se le ti és a
köz vet len ha ta lom gya kor lás ha tás kör-meg osz tá si sza bá -
lya ként ér tel mez te: a til tott nép sza va zá si tárgy kö rö ket tar -
tal mi, míg a kö te le zõ nép sza va zás hoz elõ írt vá lasz tó pol gá -
ri kez de mé nye zés szá mát el já rá si, ha tás kör-meg osz tá si
sza bály nak mi nõ sí tet te (Abh1., ABH 1997, 331, 341.). A
fent em lí tett ren del ke zé se ken túl olyan, alap ve tõ en el já rá si 
jel le gû sza bá lyok is be ke rül tek az Al kot mány ba, mint
hogy mennyi ide ig le het alá írást gyûj te ni (Alkot mány
28/E.  §).

A sza bá lyo zá si szint te kin te té ben te hát a ko ráb bi idõ -
szak hoz ké pest ko moly vál to zás kö vet ke zett be az 1997.
évi LIX. tör vény ha tá sá ra: az Alkot mány ko ráb bi ren del -
ke zé sei jó val bõ veb bé és tar tal ma sab bá vál tak, így az
Alkot mány 28/B.  § (2) be kez dé sén ala pu ló tör vényi szin tû
sza bá lyo zás nem ter jed het ki a ha ta lom gya kor lás két fé le
for má ja kö zöt ti vi szony elvi je len tõ sé gû, a nép szu ve re ni -
tás gya kor lá sát köz vet le nül érin tõ kér dé se i re.

Min den olyan ren del ke zés, amely köz vet le nül és nyil -
ván va ló an érin ti (kor lá toz za) az Or szág gyû lés jog al ko tá si
jo gát és egy ben kö te le zett sé gét is, to váb bá amely meg ha -
tá roz za az Alkot mány 2.  § (2) be kez dé sé nek és 19.  §
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(3) be kez dés b) pont já nak egy más ra ki ha tó tar tal mát, a je -
len le gi sza bá lyo zá si konst ruk ci ó ban csa kis al kot má nyi
szint re ke rül het. Ez ál tal biz to sít ha tó egy ér tel mû en az is,
hogy amennyi ben az Or szág gyû lés a mo ra tó ri u mot meg -
sért ve ha tá lyon kí vül he lye zi vagy mó do sít ja a nép sza va -
zás alap ján ho zott tör vényt, a ha tá lyon kí vül he lye zõ,
illetve mó do sí tó tör vényt az Alkot mány bíró ság alkot -
mány elle nessé nyil vá nít has sa és meg sem mi sít hes se.

Az al kot má nyo zó a je len le gi sza bá lyo zás sze rint az Or -
szág gyû lés tör vényalkotási jo gát mo ra tó ri um mal nem kor -
lá toz ta, mely bõl az kö vet ke zik, hogy az Or szág gyû lés, s az 
or szág gyû lé si kép vi se lõk a nép sza va zás alap ján meg ho -
zott, illetve nép sza va zás sal meg erõ sí tett tör vény ha tá lyon
kí vül he lye zé se vagy mó do sí tá sa ese tén csu pán po li ti kai
fe le lõs ség gel tar toz nak. En nek tu da tá ban, valamint a meg -
vál to zott tár sa dal mi-gaz da sá gi vi szo nyok ra, a nép sza va -
zá son részt vett ál lam pol gá rok szá má ra, a re fe ren dum
szám sze rin ti ered mé nyé re, illetve egyéb té nye zõk re is fi -
gye lem mel a kép vi se lõk be lá tá suk sze rint dönt het nek a
tör vény meg vál toz ta tá sá ról, ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl.
A po li ti kai fe le lõs sé gen túli, egyéb (jogi) kor lá tok is fel ál -
lít ha tók, ezek azon ban el ke rül he tet le nül érin tik a köz vet -
len és a kép vi se le ti de mok rá ci á nak az Alkot mány 2.  §
(2) be kez dé sé bõl, a 19.  § (3) be kez dés b) pont já ból és a
28/C.  § (5) be kez dé sé bõl ere dõ vi szo nyát, ezért erre csa kis 
al kot má nyi szin ten ke rül het sor.

Alaptör vényi ren de zést kí ván az, hogy egy ál ta lán szük -
ség van-e mo ra tó ri um ra, vagy az al kot má nyo zó to vább ra
is „sza bad ke zet” ad az or szág gyû lé si kép vi se lõk nek, hogy 
po li ti kai fe le lõs sé gük tu da tá ban a nép sza va zá si dön tés
ered mé nye ként meg al ko tott tör vénynek akár lé nye ges,
akár lé nyeg te len tar tal mát akár mi lyen rö vid idõn be lül
meg vál toz tat has sák. Mint ahogy azt is az Al kot mány ban
le het csak sza bá lyoz ni, ha a nép sza va zás alap ján meg al ko -
tott vagy nép sza va zás sal meg erõ sí tett tör vény meg vál toz -
ta tá sát újabb nép sza va zás hoz kö tik, vagy egy meg ha tá ro -
zott idõ tar tam (pl. „x” év, vá lasz tá si cik lus) el tel té vel te -
szik le he tõ vé az ál ta lá nos sza bá lyok sze rin ti tör -
vénymódosítást.

Az Alkot mány 1997. évi LIX. tör vénnyel tör té nõ mó do -
sí tá sa be ik tat ta, hogy mely ese tek ben nem le het nép sza va -
zást tar ta ni, ez ál tal az or szá gos nép sza va zás ból ki zárt
tárgy kö rök al kot má nyi szin tû sza bá lyok ká vál tak. Az
Alkot mány bíró ság a 64/1997. (XII. 17.) AB ha tá ro za tá ban 
(a továb biak ban: Abh2.) elõ ze tes nor ma kont roll ke re té ben 
már ál lást fog lalt, és alkot mány elle nesnek mi nõ sí tet te azt a 
jog al ko tói tö rek vést, mely tör vényi szin ten kí ván ta sza bá -
lyoz ni, hogy ugyan azon tar tal mú kér dés ben 2 éven be lül
újabb nép sza va zást ne le hes sen tar ta ni (ABH 1997, 380.).
Ál lás pon tom sze rint a ha tá lyos Alkot mány ke re tei kö zött a 
nép sza va zá si kez de mé nye zés idõ be li kor lá to zá sá nak tör -
vényi szin tû sza bá lyo zá sa az Abh2. ér tel mé ben to váb bi ki -
zá ró ok ként ve he tõ figye lembe. Az idõ be li kor lá to zás azt
je len ti, hogy a jog al ko tó ál tal meg ha tá ro zott idõ tar tam
alatt ugyan ab ban a kér dés ben újabb nép sza va zás ki tû zé se

ki zárt. Az, hogy ez a ki zá rás csak át me ne ti, egy meg ha tá -
ro zott idõ tar tam ra szól, nem vál toz tat azon a té nyen, hogy
tar tal mi lag az adott kér dés ben nem le het or szá gos nép sza -
va zást tar ta ni. Mint ahogy erre az Abh2. utal, az Alkot -
mány maga tar tal maz za – a ki zá ró la gos sza bá lyo zás igé -
nyé vel – azo kat az ese te ket, ami kor nem tart ha tó or szá gos
nép sza va zás, ezért min den to váb bi tör vényi szû kí tés
szem be ke rül az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé vel
(ABH 1997, 380, 384.).

Ahogy azt az Alkot mány bíró ság az 1260/B/1997. AB
ha tá ro za tá ban már ki fej tet te, „[a]z Alkot mány bíró ság ha -
tás kö ré re vo nat ko zó al kot má nyi és tör vényi ren del ke zé sek 
alap ján az Alkot mány sza bá lya i nak fe lül vizs gá la tá ra, mó -
do sí tá sá ra, meg vál toz ta tá sá ra az Alkot mány bíró ság ha tás -
kö re nem ter jed ki (...)” (ABH 1998, 816, 818.). Fi gye lem -
mel az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény 49.  § (1) be kez dé sé re, mely sze rint mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség csak ak kor ál la pít ha -
tó meg, 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 ezzel
alkot mány elle nességet idé zett elõ, meg ál la pít ha tó, hogy
az Or szág gyû lést, – mint al kot má nyo zót – az Alkot mány -
bíró ság jog al ko tá si fel adat tel je sí té sé re nem hív hat ja fel,
mert arra nincs ha tás kö re. Mi u tán a tár gyalt mo ra tó ri u -
mok kal össze füg gõ sza bá lyok csak az Al kot mány ba ke rül -
het né nek bele, az in dít vá nyo kat vissza kel lett vol na uta sí -
ta ni.

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró

Az Alkotmánybíróság
28/2007. (V. 17.) AB

végzése

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Alkot mány bíró ság a szo ciá lis igaz ga tás ról és a szo -
ciá lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 37/A.  §
(2) be kez dés b) pont ja al kot má nyos sá gi vizs gá la ta tár gyá -
ban a 32/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro zat tal fel füg gesz tett el -
já rást meg szün te ti.

Az Alkot mány bíró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.
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INDOKOLÁS

I.

1. Az Alkot mány bíró ság a 32/1998. (VI. 25.) AB ha tá -
ro za tá ban (a to váb bi ak ban: Abh.) utó la gos nor ma kont roll
ke re té ben al kot má nyos sá gi vizs gá la tot foly ta tott a szo ciá -
lis igaz ga tás ról és a szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Sztv.) 37/A.  § (2) be kez dés
b) pont ja és 37/C.  § (1) be kez dé se te kin te té ben. Az Alkot -
mány bíró ság az Abh. ren del ke zõ ré szé ben al kot má nyos
kö ve tel ményt ha tá ro zott meg, amely sze rint: „Az Alkot -
mány bíró ság meg ál la pít ja: az Alkot mány 70/E.  §-ában
meg ha tá ro zott szo ciá lis biz ton ság hoz való jog a szo ciá lis
el lá tá sok összes sé ge ál tal nyúj tan dó olyan meg él he té si mi -
ni mum ál lam i biz to sí tá sát tar tal maz za, amely el en ged he -
tet len az em ber i mél tó ság hoz való jog meg va ló su lá sá hoz.” 
(ABH 1998, 251.) Az Abh. – rész ben a ren del ke zõ rész ben 
meg fo gal ma zott al kot má nyos kö ve tel mény re, rész ben a
ko di fi ká ci ós elõ ké szü le tek re te kin tet tel – az Sztv. 37/A.  §
(2) be kez dés b) pont ja al kot má nyos sá gi vizs gá la ta tár gyá -
ban foly ta tott el já rást 1998. no vem ber 1-jé ig fel füg gesz -
tet te, az Sztv. 37/C.  § (1) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló 
in dít ványt pe dig el uta sí tot ta. Az Abh. az el já rás fel füg -
gesz té sét az zal in do kol ta, hogy „a tör vényalkotás elõ ké -
szí té sé ben köz re mû kö dõ szer vek tõl várt vizs gá la ti ered -
mé nyek figye lembe véte lével dönt hes se el: az ak tív korú
nem fog lal koz ta tott szá má ra az Sztv. sze rint járó rend sze -
res szo ciá lis se gély mi ni má lis össze ge a szo ciá lis el lá tá sok 
je len le gi rend sze ré ben az egyéb jut ta tá sok kal együtt biz to -
sít ja-e – a ren del ke zõ rész ben meg fo gal ma zott al kot má nyi
kö ve tel mény nek meg fele lõen – az em ber i mél tó ság hoz
való jog meg va ló su lá sá hoz el en ged he tet len meg él he té si
mi ni mu mot.” (ABH 1998, 251, 254.)

2. Az Alkot mány bíró ság je len el já rás ban – ál lás pont ja
meg is me ré se cél já ból – meg ke res te a szo ciá lis és mun ka -
ügyi mi nisz tert.

II.

1. Az Sztv. 37/A.  §-a a rend sze res szo ciá lis se gély re
vo nat ko zó an tar tal maz sza bá lyo kat. Az Abh. meg ho za ta -
la kor az Sztv. a kö vet ke zõ kép pen ren del ke zett:

„37/A.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat rend sze res szo -
ciá lis se gélyt ál la pít meg annak a sze mély nek, aki

a) a 18. élet évét be töl töt te, de ak tív korú és mun ka ké -
pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te, illetve va kok sze -
mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül,

b)
c) ak tív korú nem fog lal koz ta tott,

fel té ve, hogy meg él he té se más mó don nem biz to sí tott.
(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban ak kor nem biz to sí -

tott a meg él he té se

a) az (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt sze mély nek,
ha havi jö ve del me, valamint csa lád já ban az egy fõre jutó
havi jö ve de lem nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min -
den ko ri leg ki sebb össze gé nek 80%-át,

b) az (1) be kez dés c) pont já ban meg je lölt sze mély nek,
ha havi jö ve del me nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj
min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 70%-át, valamint csa -
lád já ban az egy fõre jutó havi jö ve de lem nem ha lad ja meg
az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek
80%-át,

és va gyo na sem neki, sem csa lád já nak nincs.

(3) Az (1) be kez dés c) pont ja al kal ma zá sá ban ak tív korú 
nem fog lal koz ta tott sze mély nek mi nõ sül az, aki a jö ve de -
lem pót ló tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta mát ki me rí tet -
te, ille tõ leg iga zol ja, hogy a rend sze res szo ciá lis se gély
irán ti ké rel me be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben az ille -
té kes mun ka ügyi köz pont tal leg alább két év idõ tar ta mig
együtt mû kö dött, és ke re sõ te vé keny sé get nem foly tat, ide
nem ért ve az Szt. 34.  § (3) be kez dés d) pont ja sze rin ti ke re -
sõ te vé keny sé get.

(4) A csa lá di jö ve de lem szá mí tás nál a rend sze res szo -
ciá lis se gélyt igény lõ ré szé re a ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ en fo lyó sí tott jö ve de lem pót ló tá mo ga tást fi gyel men
kí vül kell hagy ni.”

2. Az Abh.-ban fog lalt ha tár idõ le jár tát köve tõen az
Sztv.-nek a rend sze res szo ciá lis se gély re vo nat ko zó ren -
del ke zé se it mó do sí tot ta az 1999. évi LXXIII. tör vény, az
1999. évi CXXII. tör vény, a 2001. évi LXXIX. tör vény, a
2002. évi LIII. tör vény, a 2003. évi IV. tör vény, a 2004. évi 
CXXXVI. tör vény, a 2005. évi CLXX. tör vény és a 2006.
évi CXVII. tör vény. E mó do sí tá sok ered mé nye ként az
Sztv. 37/A.  § je len leg ha tá lyos szö veg e a kö vet ke zõ:

„37/A.  § (1) A rend sze res szo ciá lis se gély a hát rá nyos
mun ka erõ pi a ci hely ze tû ak tív korú sze mé lyek és csa lád juk 
ré szé re nyúj tott tá mo ga tás. A te le pü lé si ön kor mány zat,
2007. ja nu ár 1-jé tõl a jegy zõ rend sze res szo ciá lis se gélyt
ál la pít meg annak az ak tív korú sze mély nek, aki

a) egész ség ká ro so dott,

b) vagy nem fog lal koz ta tott,

c) vagy tá mo ga tott ál lás ke re sõ,

fel té ve, hogy sa ját maga és csa lád já nak meg él he té se más
mó don nem biz to sí tott. A b) pont sze rin ti sze mély ese té -
ben a rend sze res szo ciá lis se gély meg ál la pí tá sá nak fel té te -
le, hogy vál lal ja a be il lesz ke dé sét se gí tõ prog ram ban való
rész vé telt. Rend sze res szo ciá lis se gély re egy csa lád ban
egy ide jû leg csak egy sze mély jo go sult.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja al kal ma zá sá ban egész ség -
ká ro so dott sze mély nek mi nõ sül az, aki

a) mun ka ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te,
vagy

b) va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, vagy

c) fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja al kal ma zá sá ban nem fog -
lal koz ta tott sze mély nek mi nõ sül az, aki nek ese té ben
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a) a mun ka nél kü li-já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás -
ke re sé si se gély, vál lal ko zói já ra dék (a továb biak ban
együtt: ál lás ke re sé si tá mo ga tás), ille tõ leg a jö ve de lem pót -
ló tá mo ga tás fo lyó sí tá si idõ tar ta ma le járt, és ál lás ke re sést
ösz tön zõ jut ta tás ban nem ré sze sül, vagy

b) az ál lás ke re sé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sát ke re sõ te vé -
keny ség foly ta tá sa  miatt a fo lyó sí tá si idõ le jár tát meg elõ -
zõ en szün tet ték meg, és a ke re sõ te vé keny sé get köve tõen
az Flt. alap ján ál lás ke re sé si tá mo ga tás ra nem sze rez jo go -
sult sá got, vagy

c) a rend sze res szo ciá lis se gély irán ti ké re lem be nyúj -
tá sát meg elõ zõ két év ben az ál lam i fog lal koz ta tá si szerv -
vel, vagy a la kó-, tar tóz ko dá si hely sze rint ille té kes te le pü -
lé si ön kor mány zat ál tal ki je lölt szerv vel (a továbbiak ban:
együtt mû kö dés re ki je lölt szerv) leg alább egy év idõ tar ta -
mig együtt mû kö dött, vagy

d) az ápo lá si díj, a gyer mek gon do zá si se gély, a gyer -
mek ne ve lé si tá mo ga tás, a rend sze res szo ciá lis já ra dék, a
bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, az át me -
ne ti já ra dék, a rok kant sá gi nyug díj, a bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, az ide ig le nes öz ve gyi nyug díj fo lyó sí tá sa meg -
szûnt, illetve az öz ve gyi nyug díj fo lyó sí tá sa a Tny.
52.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti ok ból szûnt meg, és köz -
vet le nül a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en a mun ka ügyi
köz pont tal, vagy az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv vel leg -
alább há rom hó na pig együtt mû kö dött,

e) a rend sze res szo ciá lis se gély fo lyó sí tá sa a mun ka ké -
pes ség-csök ke nés mér té ké nek vál to zá sa  miatt szûnt meg,

és ke re sõ te vé keny sé get nem foly tat, ide nem ért ve a te le -
pü lé si ön kor mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tást és az
al kal mi mun ka vál la lói könyv vel vég zett mun kát.

(4) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban ak kor nem biz to sí -
tott a meg él he tés, ha a csa lád nak az egy fo gyasz tá si egy -
ség re jutó havi jö ve del me nem ha lad ja meg az öreg sé gi
nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 90%-át és va -
gyo na nincs.

(5) A (3) be kez dés c) és d) pont ja sze rin ti együtt mû kö -
dés idõ tar ta má nak szá mí tá sá nál az ál lam i fog lal koz ta tá si
szerv, illetve az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv ál tal fel -
aján lott és a nem fog lal koz ta tott sze mély ál tal el vál lalt
mun ka idõ tar ta mát is figye lembe kell ven ni.

(6) A csa lá di jö ve de lem szá mí tás nál a rend sze res szo ciá -
lis se gélyt igény lõ ré szé re a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ -
zõ en fo lyó sí tott rend sze res pénz el lá tás össze gét, valamint
a ke re sõ te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve del met fi gyel men
kí vül kell hagy ni.

(7) A rend sze res szo ciá lis se gély re való jo go sult ság

a) a (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt eset ben a mun ka -
nél kü li ek jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sa, ille tõ leg az Flt.
alap ján fo lyó sí tott ál lás ke re sé si tá mo ga tás, vagy ál lás ke re -
sést ösz tön zõ jut ta tás idõ tar ta má nak ki me rí té sé tõl,

b) a (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt eset ben a ke re sõ -
te vé keny ség meg szû né sé tõl,

c) a (3) be kez dés d) pont ja sze rin ti rend sze res pénz el lá -
tás fo lyó sí tá sá nak meg szû né sé tõl

szá mí tott ti zen ket tõ hó na pon be lül be nyúj tott ké re lem
alap ján ál la pít ha tó meg.

(8) Az (1) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá sá ban tá mo -
ga tott ál lás ke re sõ nek mi nõ sül az a sze mély, aki az Flt.
alap ján ál lás ke re sé si tá mo ga tás ban, ille tõ leg ál lás ke re sést
ösz tön zõ jut ta tás ban ré sze sül.”

III.

Az Abh.-ban fog lalt ha tár idõ le tel tét köve tõen – mint a
fen ti ek ben lát ha tó – a rend sze res szo ciá lis se gély re vo nat -
ko zó tör vényi sza bá lyo zás je len tõ sen meg vál to zott. Az
Abh.-ban vizs gált szö veg az Sztv. 37/A.  § (2) be kez dé sé -
ben arra adott sza bályt, hogy a rend sze res szo ciá lis se gély -
re való jo go sult ság szem pont já ból mi kor nem te kint he tõ
biz to sí tott nak az érin tett meg él he té se. Az Sztv. 37/A.  §
(2) be kez dés b) pont ja ki mond ta, hogy az ak tív korú nem
fog lal koz ta tott sze mély nek ak kor nem biz to sí tott a meg él -
he té se, ha a havi jö ve del me nem ha lad ja meg az öreg sé gi
nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 70%-át,
valamint csa lád já ban az egy fõre jutó havi jö ve de lem nem
ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb
össze gé nek 80%-át. Az Sztv. je len leg ha tá lyos 37/A.  §
(2) be kez dé se más tárgy ban ren del ke zik, azt ha tá roz za
meg, hogy ki mi nõ sül egész ség ká ro so dott sze mély nek. Az 
Sztv. ko ráb bi 37/A.  § (2) be kez dés b) pont já hoz ha son ló
ren del ke zést, je len leg az Sztv. 37/A.  § (4) be kez dé se fo -
gal maz meg. E sze rint a rend sze res szo ciá lis se gély re való
jo go sult ság szem pont já ból ak kor nem biz to sí tott a meg él -
he tés, ha a csa lád nak az egy fo gyasz tá si egy ség re jutó havi
jö ve del me nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den -
ko ri leg ki sebb össze gé nek 90%-át.

Meg ál la pít ha tó, hogy az Sztv. je len leg ha tá lyos
37/A.  §-a el té rõ sza bá lyo zá si kon cep ci ót kö vet a ko ráb bi -
hoz ké pest:

Az Sztv. ún. „fo gyasz tá si egy ség gel” szá mol, amely az
Sztv. 4.  § (1) be kez dés n) pont ja sze rint „a csa lád ta gok nak
a csa lá don be lü li fo gyasz tá si szer ke ze tet ki fe je zõ arány -
szá ma”. Az Sztv. te hát nem csu pán az egyén jö ve del mét
ve szi figye lembe, ha nem a csa lá di jö ve de lem ha tár hoz iga -
zo dik. A rend sze res szo ciá lis se gély re való jo go sult ság
ilyen jel le gû dif fe ren ci ált sza bá lyo zá sát a ko ráb bi Sztv.
nem tar tal maz ta.

Az Sztv. ko ráb bi sza bá lya az öreg sé gi nyug díj min den -
ko ri leg ki sebb össze gé nek 70, illetve 80%-ában ha tá roz ta
meg, hogy mi kor nem biz to sí tott az adott sze mély meg él -
he té se. Az Sztv. je len leg ha tá lyos sza bá lya az öreg sé gi
nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 90%-át je lö li
meg. [A meg vál to zott jogi sza bá lyo zás ra te kin tet tel szün -
tet te meg az Alkot mány bíró ság az Sztv. rend sze res szo ciá -
lis se gély re vo nat ko zó ren del ke zé sei – más al kot má nyos
té te lek alap ján tör té nõ – al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra irá -
nyuló el já rá sát az 577/B/1997. AB ha tá ro za tá ban (ABK
2006. jú li us–au gusz tus 569.).]
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Vé ge ze tül meg jegy zen dõ, hogy az Abh., a rend sze res
szo ciá lis se gély kap csán, a szo ciá lis el lá tá sok összes sé ge
ál tal nyúj tan dó, az em ber i mél tó ság hoz való jog meg va ló -
su lá sá hoz el en ged he tet len meg él he té si mi ni mum ról szólt.
A je len leg ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint a rend sze res szo -
ciá lis se gély ben ré sze sü lõk e se gély mel lett – úgy, hogy a
rend sze res szo ciá lis se gély össze gé nek alap já ul szol gá ló
csa lá di jö ve de lem be nem szá mí ta nak bele – szá mos szo -
ciá lis el lá tást és szol gál ta tást ve het nek még igény be (pl. la -
kás fenn tar tá si tá mo ga tás, gáz- és táv hõ tá mo ga tás, adós -
ság ke ze lé si szol gál ta tás, köz gyógy el lá tás, gyógy szer tá -
mo ga tás, moz gás kor lá to zot ti ked vez mé nyek, fo gya té kos -
sá gi tá mo ga tás, gyer mek vé del mi tá mo ga tá sok stb.). A kü -
lön bö zõ el lá tá si for mák vi szo nyát is érin tet te az 59/2006.
(X. 20.) AB ha tá ro zat, amely az Sztv. 37/A.  § (3) be kez dés
c) pont ja alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra irá -
nyuló in dít vány el uta sí tá sa mel lett al kot má nyos kö ve tel -
ményt ál la pí tott meg az aláb bi ak sze rint: „Az Alkot mány
70/E.  §-a alap ján a szo ciá lis biz ton ság hoz való jog meg va -
ló sí tá sa meg kö ve te li, hogy a szo ciá lis el lá tás for má i nak
mû köd te té sé ben je lent ke zõ kü lön bö zõ sé gek ne aka dá -
lyoz zák a szo ciá lis el lá tá si rend szer egé sze ré vén az em -
ber i élet és mél tó ság vé del mé hez szük sé ges meg él he té si
mi ni mum ál lam i biz to sí tá sát. Az ál lam a szo ciá lis el lá tá si
rend sze rek egé sze út ján kö te les az em ber i lét alap ve tõ fel -
té te le i rõl gon dos kod ni.” (ABK 2006, ok tó ber 797.)

Mind er re, illetve a meg vál to zott jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság ide ig le nes ügy -
rend jé rõl és annak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy -
sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat
(ABH 2003, 2065.) 31.  § e) pont ja alap ján az Abh.-ban fel -
füg gesz tett el já rást az Alkot mány bíró ság meg szün tet te.

Az Alkot mány bíró ság vég zé sé nek köz zé té te lét az
Abh.-nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re te kin -
tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 402/B/1997.

Az Alkotmánybíróság
29/2007. (V. 17.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy Vért es ket hely 
Köz ség Ön kor mány za ti Kép vi se lõ-tes tü le té nek az ál lat tar -
tás sza bá lya i ról  szóló 12/2003. (VI. 30.) szá mú ren de le te
2.  § (4) be kez dé se, a 3.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alkot -
mány elle nes, ezért azo kat a je len ha tá ro zat ki hir de té se
nap já val meg sem mi sí ti.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A Ko má ro mi Vá ro si Bí ró ság (a továb biak ban: Bí ró ság)
az Al kot mány bí ró ság hoz for dult kez de mé nyez ve Vért es -
ket hely Köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek az 
ál lat tar tás sza bá lya i ról  szóló 12/2003. (VI. 30.) ren de le te
(a továb biak ban: Ör.) 2.  § (4) be kez dé sé nek és a 3.  §
(1) be kez dé se b) pont já nak a meg sem mi sí té sét. A Bí ró ság
az elõt te fo lyó sza bály sér té si ügy ben azt ál la pí tot ta meg,
hogy az Ör. 2.  § (4) be kez dé se meg til tot ta nagy ha szon ál lat
le ge lõ re tör té nõ ki haj tá sát Vért es ket hely, Kos suth La jos
utca tel jes sza ka szán. Az Ör. 3.  § (1) be kez dés b) pont ja
sze rint sza bály sér tést kö vet el és 20 000 Ft-ig ter je dõ pénz -
bír ság gal sújt ha tó az, aki nagy ha szon ál la tot le ge lõ re ki hajt 
a Kos suth La jos utca tel jes sza ka szán. A Bí ró ság elõtt fo -
lya mat ban lévõ ügy ben az el kö ve tõt a Ba kony sár -
kány–Vért es ket hely kör jegy zõ je az Ör.-ben fog lalt sza -
bály sér tés el kö ve té se  miatt 10 000 Ft pénz bír ság gal súj tot -
ta a 2004. jú ni us 10-én kelt 416/2004. szá mú ha tá ro za tá -
ban. A ha tá ro zat tal szem ben ki fo gást nyúj tot tak be a Bí ró -
ság hoz.

A Bí ró ság ál lás pont ja sze rint az Ör. tá ma dott ren del ke -
zé sei al kot mány el le ne sek, ma ga sabb szin tû jog sza bály ba
üt köz nek. Az in dít vány in do ko lá sa sze rint az ön kor mány -
za ti ren de let ben hi vat ko zott jog sza bá lyok egyi ke sem ad
fel ha tal ma zást az ön kor mány zat nak az ál lat haj tás sza bá -
lyo zá sá ra, és egyéb jog sza bály sem tar tal maz ilyen ren del -
ke zést. A Bí ró ság rá mu ta tott arra, hogy amennyi ben az ál -
lat haj tás a for gal mat aka dá lyoz za, vagy az út tes tet
szennye zi, az ön kor mány zat a KRESZ 62.  §-ában, a 63.  §
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(1) be kez dé sé ben vagy a 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren -
de let 7.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak alap ján el jár -
hat a sza bály sér tõ vel szem ben, de a Bí ró ság ál lás pont ja
sze rint a KRESZ-ben meg en ge dett ál lat haj tá si le he tõ ség -
nek az ön kor mány za ti ren de let ben tör tént tel jes ki zá rá sa
jog sza bály ba üt kö zik.

II.

1. Az Alkot mány in dít vánnyal érin tett 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.”

2. A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény (a továb biak ban: Ötv.) érin tett ren del ke zé sei:

„16.  § (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza -
bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá 
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, annak vég re haj tá sá ra ön -
kor mány za ti ren de le tet alkot.”

3. A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let (a továb biak ban:
KRESZ) érin tett ren del ke zé sei:

„62.  § (1) Ál la tot szo ro san az út test szé lén kell haj ta ni,
ille tõ leg ve zet ni; ha azon ban ez a for gal mat lé nye ge sen
aka dá lyoz ná, az ál lat tal a le ál ló sáv ra, ille tõ leg az út pad ká -
ra kell le hú zód ni.

(...)
(5) Ti los
a) fõ út vo na lon ál la tot haj ta ni, ille tõ leg ve zet ni, ki vé ve

ha más út (út sza kasz) nem áll ren del ke zés re;
b) ál la ti erõ vel vont jár mû bal ol da lá hoz és más jár mû -

höz ál la tot, valamint ál la ti erõ vel vont jár mû után ket tõ nél
több ál la tot köt ni;

c) ál la tot az úton õri zet le nül hagy ni, ki vé ve ha oly mó -
don meg kö töt ték, hogy el in dul ni ne tud jon.”

4. Az Ör. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„Vért es ket hely Köz ség Ön kor mány za ti Kép vi se lõ-tes -

tü le te az 1990. évi LXV. Ötv. 16.  § (1) be kez dé se,
valamint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let OTÉK
36.  § (5) be kez dé sé nek, a 2000. évi XLIII. tv. Hgt. 31.  §
(1) be kez dé se alap ján, az ál lat tar tás he lyi sza bá lya i ról az
aláb bi ren de le tet al kot ja:”

„2.  § (4) Nagy ha szon ál lat (szar vas mar ha, sza már, juh,
kecs ke, ser tés, ló) le ge lõ re tör té nõ ki haj tá sa Vért es ket -
hely, Kos suth La jos utca (fõ utca) tel jes sza ka szán ti los.”

„3.  § (1) Sza bály sér tést kö vet el és 20 000 Ft-ig ter je dõ
pénz bír ság gal sújt ha tó az, aki:

a) ha szon ál la tot til tott he lyen, nagy ha szon ál lat és kis -
ha szon ál lat ól ja it a ki je lölt in téz mé nyek tõl nem meg fe le lõ
tá vol ság ra he lye zi el,

b) nagy ha szon ál la tot le ge lõ re ki hajt a Kos suth La jos
utca tel jes sza ka szán.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az in dít vány rész ben ok kal mu ta tott rá arra, hogy az
Ör. be ve ze tõ jé ben meg je lölt jog sza bá lyi ren del ke zé sek
nem ad nak ki fe je zett fel ha tal ma zást az ön kor mány zat nak
az ál lat haj tás sza bá lyo zá sá ra. Az Ötv. 16.  §-a ugyan is ál ta -
lá nos fel ha tal ma zás az ön kor mány za ti ren de let al ko tás tí -
pu sa i ra: a kép vi se lõ-tes tü let egy részt a tör vény ál tal nem
sza bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, más -
részt tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, annak vég re haj tá sá ra 
al kot hat ön kor mány za ti ren de le tet. Mind két tí pus nál az
Al kot mány ból fa ka dó kö ve tel mény, hogy a kép vi se lõ-tes -
tü let a fel adat kör ében al kot hat ren de le tet. [Alkot mány
44/A.  § (2) be kez dés.]

Az Ör. be ve ze tõ je fel ha tal ma zó jog sza bály ként hi vat -
ko zott az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm ren de let 36.  §
(5) be kez dé sé re, amely azon ban az ál lat tar tás cél já ra szol -
gá ló épü le tek, he lyi sé gek és mel lék épü le tek épí té si tel ken
való el he lye zé sé nél irány adó vé dõ tá vol sá gok és más épí -
té si fel té te lek ön kor mány za ti ren de let ben tör té nõ sza bá -
lyo zá sá ra ad fel ha tal ma zást. [Er rõl az Ör. 2.  § (1)–(3) be -
kez dé sei ren del kez nek.]

Az Ör. be ve ze tõ je ugyan csak fel ha tal ma zó sza bály ként
hi vat ko zik a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi
XLIII. tör vény 31.  § (1) be kez dé sé re, amely vi szont a te le -
pü lé si ön kor mány zat kö te le zõ köz szol gál ta tá si fel ada ta -
ként írja elõ a köz te rü let szer ve zett, rend sze res tisz tán tar -
tá sát. Nem ez a ren del ke zés, ha nem a (2) be kez dés adja a
fel ha tal ma zást a te le pü lé si ön kor mány zat nak arra, hogy
– töb bek kö zött – ren de let ben ál la pít sa meg a köz te rü le ten
meg va ló su ló ál lat tar tás rész le tes sza bá lya it.

2. Az ál la tok nak a köz úton tör té nõ haj tá sá ra irány adó
sza bá lyo kat a KRESZ ha tá roz za meg. A KRESZ nem ad
kü lön fel ha tal ma zást – nem is ad hat, mert ren de let
[1/2001. (I. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 31.] – a te le pü -
lé si ön kor mány zat nak arra, hogy az ál la tok köz úton tör té -
nõ haj tá sát sza bá lyoz za.

Az Alkot mány bíró ság több ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot -
ta, hogy a he lyi köz ha ta lom gya kor lá sá ba be le tar to zik az
is, hogy a te le pü lé si ön kor mány zat a he lyi köz ügyek sza -
bá lyo zá sa ér de ké ben, kü lön tör vényi fel ha tal ma zás hi á -
nyá ban, or szá gos ér vé nyû jog sza bály ál tal sza bá lyo zott
tár sa dal mi vi szonyt a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal nem
el len té te sen, azt ki egé szí tõ jel leg gel sza bá lyoz zon.
[17/1998. (V. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 155.]

A KRESZ csak a fõ út vo na lon tilt ja az ál la tok haj tá sát,
ott is ki vé telt tesz, ha más út (út sza kasz) nem áll ren del ke -
zés re. A nem fõ út vo na lon te hát a KRESZ alap ján meg en -
ge dett az ál la tok haj tá sa a 62.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek kel.

Az Ör. tör vényi fel ha tal ma zás nél kül a Kos suth La jos
utca tel jes sza ka szán meg til tot ta nagy ha szon ál la tok le ge -
lõ re tör té nõ ki haj tá sát. Az ira tok ból meg ál la pít ha tó an a
Kos suth La jos utca nem fõ út vo nal (fõ ut cá nak ne ve zik),

2007/61. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4099



így az Ör. 2.  § (4) be kez dé se és az Ör. 3.  § (1) be kez dés
b) pont ja el len té tes a KRESZ 62.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak kal, ezért e ren del ke zé se ket az Alkot mány bíró ság
meg sem mi sí tet te.

A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le
az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 829/B/2004.

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

A Köztársasági Elnök
91/2007. (V. 17.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, valamint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szóló 1991. évi
XXXI. tör vé ny 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re,

a ma gyar–fran cia kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ala in Cart ron tá bor nok nak, a fran cia Be csü let rend
Nagy kan cel lá ri á ja ka bi net igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE,

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. má jus 11.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1980/2007.

A Köztársasági Elnök
92/2007. (V. 17.) KE

határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ra te kin tet -
tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló
2004. évi CV. tör vé ny 49. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Mezõ Béla
dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2007. de cem ber
30-án meg szün te tem, és 2007. de cem ber 31-i ha tállyal
nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 20.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. má jus 2.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1731/2007.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
32/2007. (V. 17.) ME

határozata

címzetes fõjegyzõi címre és címadományozási
juttatásra való jogosultság megszûnésének

megállapításáról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló – több ször mó do sí -
tott – 1992. évi XXIII. tör vé ny 30/B. § (5) és (8) be kez dé se 
alap ján, jegy zõi szol gá la ti jog vi szo nyuk meg szû né sé re te -
kin tet tel

Haj dú né dr. Csa bai Éva cím ze tes fõ jegy zõi cí mét és
cím ado má nyo zá si jut ta tás ra való jo go sult sá gát

– 2006. de cem ber 31-i ha tállyal –,

dr. Me ré nyi Zol tán cím ado má nyo zá si jut ta tás ra való jo -
go sult sá gát

– 2007. ja nu ár 31-i ha tállyal –

vissza vo nom.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 26.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Szlovén Önkormányzat
2006. évi költségvetésének teljesítése

Bevételek

Ezer fo rint

Meg ne ve zés Összeg

Pénz ma rad vány 3 790    

Költ ség ve té si tá mo ga tás 39 900    

Bank ka mat 20    

Pá lyá za ti pénz 400    

NEKH: Szlo vén Rá dió be ru há zá si tá mo ga tás 3 500    

Össze sen: 47 610    

Kiadások

Fel ada tok Sze mé lyi Já ru lék Do lo gi
Felhal -
mozási

ki adá sok

Vég le ge sen át adott
pénz esz köz

Tar ta lék Össze sen

mû kö dé si
fel hal mo -

zá si

Ön szer ve zõ dés 1 521 536 2 057

Ha gyo mány õr zés 366 366

Kul tu rá lis te vé keny ség 1 278 220 1 498

Nyelv ápo lás 1 668 89 908 258 2 923

Nem zet kö zi kap cso la tok 273 40 325 527 1 165

Ra dio Mo noš ter 3 500 3 500

Hi va tal ki adá sai

– fel sõ szöl nö ki hi va tal 5 972 2 093 4 455 2 445

– bu da pes ti ki ren delt ség 5 780 1 987 1 023 36 101

– kép vi se lõk jut ta tá sai 8 902 2 517 927

Össze sen: 22 595 6 726 10 803 1 541 3 500 2 445 47 610

Ro pos Már ton s. k.,
el nök
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2007. április hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve köz zé tett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2007. évi 61. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

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

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás



2007/61. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 4105



4106 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/61. szám

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.1626 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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

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

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

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

Cégközlöny CD

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

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

Közbeszerzési Értesítõ

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

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

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

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

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


