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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
54/2007. (V. 30.) GKM

rendelete

a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
 szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet módosításáról

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 e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár -
va, a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé se b) pont já nak 4. al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A he lyi köz utak ke ze lé sé nek szak mai sza bá lya i ról  szóló 
5/2004. (I. 28.) GKM ren de let mel lék le té ben fog lalt Sza -
bály zat 3. pont já nak 3.2.6. al pont ja ha tá lyát vesz ti.

2.  §

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

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

A honvédelmi miniszter
21/2007. (V. 30.) HM

rendelete

a honvédségi közúti jármûvek mûszaki vizsgálatáról,
valamint környezetvédelmi felülvizsgálatáról

és ellenõrzésérõl  szóló 7/1992. (IV. 7.) HM rendelet
módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
2.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 97.  §-a (1) be kez dé sé nek n) pont ja sze rin ti 
fel adat kö röm ben el jár va, a gaz da sá gi és köz le ke dé si
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott

fe le lõs sé gi kör re te kin tet tel a gaz da sá gi és köz le ke dé si
 miniszterrel, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
 feladat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fe le lõs sé gi kör re
te kin tet tel a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel
egyet ér tés ben a hon véd sé gi köz úti jár mû vek mû sza ki
vizs gá la tá ról, va la mint kör nye zet vé del mi felülvizsgála -
táról és el len õr zé sé rõl  szóló 7/1992. (IV. 7.) HM ren de le -
tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § A hon véd sé gi jár mû for ga lom ba he lye zés elõt ti

vizs gá la tát, ha tó sá gi en ge déllyel és jel zés sel tör té nõ el lá -
tá sát a hon véd ség gép jár mû-tech ni kai ügyek ben ille té kes
szer ve ze te vég zi.”

2.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § A hon véd sé gi jár mû össze épí té sét, il le tõ leg a hon -

véd ség nél már for ga lom ba he lye zett jár mû át ala kí tá sát
– szak ter ve zõ ál tal jó vá ha gyott do ku men tá ció alap ján –
a hon véd ség gép jár mû-tech ni kai ügyek ben ille té kes szer -
ve ze té nek ve ze tõ je en ge dé lye zi.”

3.  §

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

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

A honvédelmi miniszter
22/2007. (V. 30.) HM

rendelete

a Maléter Pál Emlékérem alapításáról  szóló
15/1998. (X. 6.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint a
hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a Ma lé ter Pál Em lék érem ala pí tá sá ról
 szóló 15/1998. (X. 6.) HM ren de le tet (a továb biak ban: R.)
a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:
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1.  §

Az R. 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1. § A ren de let ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -

té ri um ra (a továb biak ban: HM), a mi nisz ter alárendelt -
ségébe, köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
ve ze tek re, va la mint a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak -
ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re, a hi va tá sos, szer zõ dé ses
ál lo má nyá ra, il let ve köz tiszt vi se lõ i re és közalkalmazot -
taira, va la mint a hon véd sé gi szer vek mun ká ját se gí tõ sze -
mé lyek re.”

2.  §

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

„(3) A bi zott ság el nö ke a hon vé del mi mi nisz ter ál tal
 vezetett mi nisz té ri um ál lam tit ká ra. A bi zott ság tag jai
a HM kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gért fe le lõs szer vé nek,
a HM jogi te vé keny sé gért fe le lõs szer vé nek és a Hon véd -
ség köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek a ve ze tõ je. A bi zott -
ság ve ze tõ je to váb bi ta go kat kér het fel. A bi zott ság tit kár -
sá gi fel ada ta it a HM kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gért fe le -
lõs szer ve lát ja el.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg a hon vé del mi mi nisz ter ál tal ala pít -
ha tó és ado má nyoz ha tó el is me ré sek rõl  szóló 27/2002.
(IV. 17.) HM ren de let 68.  § (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
23/2007. (V. 30.) HM

rendelete

a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelölésérõl
és a dohánytermékek forgalmazásáról  szóló
14/1999. (X. 27.) HM rendelet módosításáról

A nem do hány zók vé del mé rõl és a do hány ter mé kek
 fogyasztásának, for gal ma zá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 
1999. évi XLII. tör vény 8.  § (4) be kez dé sé ben, va la mint a
hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a do hány zás ról, a do hány zó he lyek ki je lö -
lé sé rõl és a do hány ter mé kek for gal ma zá sá ról  szóló

14/1999. (X. 27.) HM ren de le tet (a továb biak ban: R.) a kö -
vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

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

„(1) A do hány zás ra és a do hány zó he lyek ki je lö lé sé re
vo nat ko zó, e ren de let ben meg ha tá ro zott elõ írások be tar tá -
sá nak el len õr zé sé re tûz vé del mi szem pont ból a HM köz -
pon ti el len õr zé sért és ha tó sá gi te vé keny sé gért fe le lõs szer -
ve ze te, egész ség vé del mi szem pont ból az MH egész ség -
ügyi szol gá la tá nak ha tó sá gi jog kört gya kor ló fel ügye lõi
jo go sul tak.”

2.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § A do hány zás ká ros ha tá sa i ról a ka to nai ok ta tá si

in téz mé nyek hall ga tó it, nö ven dé ke it, a hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo mányt, va la mint a köz tiszt vi se lõ ket és a köz al -
kal ma zot ta kat az ese ti és a rend sze res mun ka vé del mi ok ta -
tás ke re té ben tá jé koz tat ni kell.”

3.  §

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

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

A honvédelmi miniszter
24/2007. (V. 30.) HM

rendelete

a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó
munkaköri követelményekrõl  szóló

20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses állo -
mányú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény (a továb biak ban: Hjt.) 287.  § c) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 97.  §-a (1) bekez -
désének m) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va, fi gye -
lem mel a Hjt. 79.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra, a
 Magyar Hon véd ség egyes be osz tá sa i hoz kap cso ló dó mun -
ka kö ri kö ve tel mé nyek rõl  szóló 20/2002. (IV. 10.) HM ren -
de le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí -
tom:
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1.  §

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

„(2) Új mun ka kör lét re ho zá sa, meg lé võ mun ka kör höz
kap cso ló dó kö ve tel mé nyek mó do sí tá sa, va la mint mun ka -
kör meg szün te té se ki zá ró lag mun ka kör elem zés vég re haj -
tá sa után, az MH Mun ka kö ri Tér kép, il let ve a Jegy zék mó -
do sí tá sá val egy ide jû leg tör tén het. A mun ka kör elem zés
vég re haj tá sát, il let ve az MH Mun ka kö ri Tér kép és a Jegy -
zék mó do sí tá sá ra (lap cse ré jé re) vo nat ko zó elõ ter jesz tés
elõ ké szí té sét – a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok
 kivételével – a HM hu mán stra té gi á ért fe le lõs szer ve vég zi. 
A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok a mun ka kör elem -
zést sa ját ha tás kör ben vég zik. Az új mun ka kör rend sze re -
sí té sét meg elõ zõ mun ka kör elem zés nek ki kell ter jed nie
a koc ká za ti té nye zõk fel mé ré sé re is.”

2.  §

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

„(3) Az állományille té kes pa rancs nok, to váb bá a HM
fõ osz tály ve ze tõ be osz tás be töl té sé hez a be osz tás jel le gé -
nek meg fe le lõ – a pa rancs no ki, ve ze tõi be osz tá sok ban,
 illetve tör zsek ben szer zett ha zai és kül föl di ta pasz ta lat –
gya kor la tot kell meg ha tá roz ni.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 1. szá mú
mel lék le té ben

a) a „Ma gya rá zat a mun ka kör azo no sí tó kód hasz ná la -
tá hoz” al cím 3. pont ját kö ve tõ láb jegy zet „a” so rá ban
a „cso port fõ nök” ki fe je zés;

b) ,,a mun ka kö rök tér ké pé nek tar tal ma” al cím
01 ÖSSZHADERÕNEMI ÁLTALÁNOS KATONAI
 táblázatban a „Mun ka kör” osz lop ban az „fcsf.” rö vi dí tés;

c) ,,A mun ka kö ri tér ké pek tar tal ma” al cím
02 SZÁRAZFÖLDI HADERÕ, a 03 LÉGIERÕ, a
04 LOGISZTIKA, a 07 KÜLSZOLGÁLATI, 10 LÖ -
VÉSZ, 11 HARCKOCSIZÓ, 12 TÜZÉR, 14 FEL -
DERÍTÕ, 15 MÛSZAKI, 16 VEGYIVÉDELMI,
20 REPÜLÕ, 21 LÉGVÉDELMI RAKÉTA ÉS TÜZÉR,
22 LÉGI VEZETÉS, 23 REPÜLÕ HARCBIZTOSÍTÓ,
30 ÁLTALÁNOS HÍRADÓ, 31 RÁDIÓHÍRADÁS,
32 RÁDIÓRELÉ HÍRADÁS, 33 HÍRKÖZPONTOK,
34 VEZETÉKES HÍRADÁS, 35 FTP HÍRADÁS,
36 FRISZ, 37 INFORMÁCIÓVÉDELMI, ÜGYVITELI,
38 VEZETÉSBIZTOSÍTÓ, 39 INFORMATIKAI,
51 FEGYVERZETTECHNIKAI, 52 PÁNCÉLOS- ÉS
GÉPJÁRMÛTECHNIKAI, 53 REPÜLÕMÛSZAKI,
54 ELEKTRONIKAI, 55 MÛSZAKI TECHNIKAI,

56 VEGYIVÉDELMI TECHNIKAI, 57 KIKÉPZÉS -
TECHNIKAI, 58 KÜLÖNLEGES BERENDEZÉS
TECHNIKAI, 59 MÉRÉSÜGY ÉS MINÕSÉGBIZTO -
SÍTÁS, 61 HARCANYAG, 64 HADTÁP táb lá za tok ban
a „Mun ka kör” osz lop ban a „csf.” rö vi dí tés;

d) ,,A mun ka kö ri tér ké pek tar tal ma” al cím a 8. pont ját
kö ve tõ 67 KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS táb lá zat ban
a „Mun ka kör” osz lop ban az „szf.”és „csf.” rö vi dí té sek;

e) ,,A mun ka kö ri tér ké pek tar tal ma” al cím a 8. pont ját
kö ve tõ 68 VÁM, 70 TÉRKÉPÉSZ, 71 METEORO -
LÓGIA, 72 PÉNZÜGY, 73 EGÉSZSÉGÜGY I.,
74 EGÉSZSÉGÜGY II., 76 INFRASTRUKTURÁLIS,
77 GÉPJÁRMÛVEZETÕK, 85 JOGI ÉS IGAZGATÁSI,
86 HUMÁN, 90 KATONAI IGAZGATÁS, 92 KATONAI 
RENDÉSZ ÉS KOMENDÁNS, 93 KATONAI
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS, 94 DÍSZELGÕ,
95 KATONAZENÉSZ, 96 KUTATÁS, FEJLESZTÉS,
99 ÁLTALÁNOS MUNKAKÖRÖK táb lá zat ban a „Mun -
ka kör” osz lop ban a „csf.” rö vi dí tés.
 (2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ma gyar
Hon véd ség egyes be osz tá sa i hoz kap cso ló dó mun ka kö ri
kö ve tel mé nyek rõl  szóló 20/2002. (IV. 10.) HM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 34/2003. (XII. 23.) HM ren de let 3.  §
(2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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

 III. rész HATÁROZATOK

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

Az Alkotmánybíróság
31/2007. (V. 30.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyok,
va la mint fo lya mat ban levõ ügyek ben al kal ma zan dó jog -
sza bály alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra irá nyu -
ló bí rói kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a bí ró sá gi
vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény 136/A.  §-a
alkot mány elle nes, ezért azt meg sem mi sí ti.
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2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a bí ró sá gi
vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény 147.  § (5) be -
kez dé sé nek „tá jé koz tat ja a je len lé võ ket, hogy az in gat lan
fek vé se sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat 30 na -
pon be lül él het elõ vá sár lá si jo gá val. Amennyi ben az ön -
kor mány zat az ár ve rés nap já tól szá mí tott 30 na pon be lül
nem él elõ vá sár lá si jo gá val, vagy ar ról nem nyi lat ko zik, a
vég re haj tó” szö veg ré sze, va la mint utol só mon da ta alkot -
mány elle nes, ezért azt meg sem mi sí ti.

A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény
147.  § (5) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad ha tály -
ban:

„(5) Az ár ve rést ad dig kell foly tat ni, amíg aján la tot tesz -
nek. Ha nincs to váb bi aján lat, a vég re haj tó a fel aján lott
leg ma ga sabb vé tel ár há rom szo ri ki ki ál tá sa után a leg töb -
bet aján lót írás ban ér te sí ti az in gat lan meg vé te lé rõl.”

3. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a bí ró sá gi
vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény 149.  § (1) be -
kez dé sé nek „a te le pü lé si ön kor mány zat 30 na pos nyi lat ko -
zat té te li ha tár ide jé nek le jár tá tól, il let ve a te le pü lé si ön kor -
mány zat elõ vá sár lá si jo gá ról le mon dó nyi lat ko za tá nak
kel té tõl szá mí tott” szö veg ré sze alkot mány elle nes, ezért
azt meg sem mi sí ti.

A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény
149.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad ha tály -
ban:

„(1) Az ár ve ré si vevõ kö te les a tel jes vé tel árat 15 na pon
be lül be fi zet ni vagy át utal ni a vég re haj tói le té ti szám lá ra;
ha el mu laszt ja, elõ le gét el vesz ti.”

4. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a bí ró sá gi
vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény 156/D.  §
(2) be kez dé sé nek „az in gat lan ra elõ vá sár lá si jog gal ren -
del ke zõ, az in gat lan fek vé se sze rint ille té kes te le pü lé si ön -
kor mány zat erre meg ha tal ma zott kép vi se lõ je” szö veg ré -
sze alkot mány elle nes, ezért azt meg sem mi sí ti.

A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény
156/D.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad ha -
tály ban:

„(2) A fel bon tá si el já rá son a vég re haj tón és al kal ma -
zott ja in kí vül a fe lek, azok, akik nek az in gat lan ra vo nat ko -
zó an az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jo guk van, to -
váb bá az aján lat te võk ve het nek részt sze mé lye sen vagy
meg ha tal ma zott út ján; tá vol ma ra dá suk az el já rás le foly ta -
tá sá nak nem aka dá lya.”

5. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a bí ró sá gi
vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény 156/F.  §
(2) be kez dé sé nek „majd tá jé koz tat ja a je len lé võ ket, hogy
az in gat lan fek vé se sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány -
zat 30 na pon be lül él het elõ vá sár lá si jo gá val. Amennyi ben
a te le pü lé si ön kor mány zat az ered mény hir de tés nap já tól
szá mí tott 30 na pon be lül nem él elõ vá sár lá si jo gá val, vagy
ar ról nem nyi lat ko zik, úgy” szö veg ré sze és utol só mon da -
ta, va la mint 156/F.  § (3) be kez dé sé nek „és tá jé koz tat ja a

je len lé võ ket, hogy az in gat lan fek vé se sze rint ille té kes te -
le pü lé si ön kor mány zat nak elõ vá sár lá si joga van, amellyel
30 na pon be lül él het. Amennyi ben a te le pü lé si ön kor -
mány zat az ered mény hir de tés nap já tól szá mí tott 30 na pon
be lül nem él elõ vá sár lá si jo gá val, vagy ar ról nem nyi lat ko -
zik, úgy” szö veg ré sze, és utol só mon da ta alkot mány elle -
nes, ezért azt meg sem mi sí ti.

A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény
156/F.  § (2)–(3) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad
ha tály ban:

„(2) A vég re haj tó meg ál la pít ja a leg ma ga sabb aján la tot, 
a pá lyá za tot a leg ma ga sabb aján la tot tevõ nye ri, akit a vég -
re haj tó er rõl írás ban ér te sít.

(3) Ha több azo nos össze gû aján lat ér ke zett, a vég re haj -
tó az ered mény hir de té sen meg je lent érin tett fe le ket er rõl
tá jé koz tat ja, és fel hív ja õket, hogy szó ban újabb aján la tot
te het nek. Az el já rást ad dig kell foly tat ni, amíg a meg je len -
tek aján la tot tesz nek, majd a vég re haj tó meg ál la pít ja a leg -
ma ga sabb ár aján la tot, a pá lyá za tot a leg ma ga sabb aján la -
tot tevõ nye ri, akit a vég re haj tó er rõl írás ban ér te sít.”

6. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a bí ró sá gi
vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény 158.  § (1) be -
kez dé sé nek „az in gat lan fek vé se sze rint ille té kes te le pü lé -
si ön kor mány zat az ár ve ré si jegy zõ könyv kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül az in gat lan a becs ér té ke fe lé nek
meg fe le lõ összeg ere jé ig él het elõ vá sár lá si jo gá val.
Amennyi ben az ön kor mány zat 30 na pon be lül nem él elõ -
vá sár lá si jo gá val, vagy ar ról nem nyi lat ko zik” szö veg ré -
sze, (2) be kez dé sé nek „és tá jé koz tat ja õket, hogy az in gat -
lan fek vé se sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat nak
elõ vá sár lá si joga van, amellyel 30 na pon be lül él het.
Amennyi ben az ön kor mány zat a tá jé koz ta tás nap já tól szá -
mí tott 30 na pon be lül nem él elõ vá sár lá si jo gá val, vagy ar -
ról nem nyi lat ko zik, úgy”, va la mint „amennyi ben az ön -
kor mány zat nem élt elõ vá sár lá si jo gá val, vagy ar ról nem
nyi lat ko zott” szö veg ré sze, (3) be kez dé sé nek „amennyi ben 
az ön kor mány zat nem élt elõ vá sár lá si jo gá val, vagy ar ról
nem nyi lat ko zott” szö veg ré sze alkot mány elle nes, ezért azt 
meg sem mi sí ti.

A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény
158.  § (1)–(3) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad ha -
tály ban:

„158.  § (1) Ha a 156.  § alap ján meg tar tott má so dik ár ve -
rés is si ker te len volt, úgy a vég re haj tást kérõ ve he ti át az
in gat lant.

(2) Ha több vég re haj tást kérõ van, a vég re haj tó meg ál la -
pít ja a becs ér ték fe lét meg ha la dó leg ma ga sabb ár aján la tot
az in gat lant az ve he ti át, aki a becs ér ték fe lét meg ha la dó
leg ma ga sabb ár aján la tot tet te. Ha a becs ér ték fe lé nek meg -
fele lõen vagy azt meg ha la dó an több egyen lõ ár aján la tot
tet tek, az át vé te li jo go sult ság a 165.  §-ban meg ha tá ro zott
sor rend sze rint ala kul.

(3) [A] becs ér ték fe lé nek, ille tõ leg az azt meg ha la dó át -
vé te li ár nak meg fe le lõ össze get be kell szá mí ta ni a vég re -
haj tást kérõ kö ve te lé sé be.”
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7. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a bíró -
sági vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény
megsem misített ren del ke zé sei a Bu da pes ti IV. és
XV. Ke rü le ti  Bíróság elõtt fo lya mat ban lévõ
0104-Vh.3886/2005., 0104-Vh.3887/2005., 0104-
Vh.3888/2005., 0104-Vh.3464/2004. szá mú vég re haj -
tá si ügyek ben nem al kal maz ha tók.

8. Az Al kot mány bí ró ság a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti
Bíró ság elõtt 0101-10.Vh.8823/2001. szá mú vég re haj tá si
ügy ben az el já rás fel füg gesz té se mel lett be nyúj tott kez de -
mé nye zést vissza uta sít ja.

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

A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény
meg sem mi sí tett ren del ke zé sei e ha tá ro zat nak a Ma gyar
Köz löny ben tör tént köz zé té te lé nek nap ján vesz tik ha tá -
lyu kat.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz öt in dít vány ér ke zett,
amely ben az in dít vá nyo zók a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 
1994. évi LIII. tör vény (a továb biak ban: Vht.) 2005. évi
CLXII. tör vény (a továb biak ban: Vhtm.) ál tal mó do sí tott
ren del ke zé sei alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és
meg sem mi sí té sét ké rik.

Az el já rás fel füg gesz té se mel lett a Vht. Vhtm.-mel mó -
do sí tott ren del ke zé sei alkot mány elle nességének meg ál la -
pí tá sát és meg sem mi sí té sét kez de mé nyez te a Bu da pest IV. 
és XV. Ke rü le ti Bí ró ság bí rá ja az elõt te fo lya mat ban levõ
0104-Vh.3886/2005., 0104-Vh.3887/2005., 0104-
Vh.3888/2005. és a 0104-Vh.3464/2004. szá mú végre -
hajtási ügyek ben. Ugyan csak az Al kot mány bí ró ság el já rá -
sát kez de mé nyez te a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság elõtt
fo lya mat ban levõ 0101-10.Vh.8823/2001/13. szá mú vég -
re haj tá si ügy fel füg gesz té se mel lett az ügy ben el já ró bí ró -
sá gi tit kár. E konk rét nor ma kont roll ra irá nyu ló indít -
ványok mel lett há rom in dít vá nyo zó a vi ta tott sza bá lyok
alkot mány elle nességének utó la gos meg ál la pí tá sát és meg -
sem mi sí té sét kér te.

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

2. Mind egyik in dít vá nyo zó hi vat ko zik az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mé re.

Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint a vi ta tott sza bá -
lyo zás a kö vet ke zõk  miatt sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé ben sza bá lyo zott jog biz ton ság kö ve tel mé nyét:

a) A Vhtm. nem tar tal maz át me ne ti ren del ke zé se ket,
ezért még jog ér tel me zés sel sem ál la pít ha tó meg, hogy a

fo lya mat ban levõ ügyek ben, ille tõ leg a már ki tû zött ár ve -
ré sek ese té ben kell-e al kal maz ni.

b) A Vhtm. sem az érin tet tek szá má ra, sem a jog al kal -
ma zó szer vek nek nem biz to sí tott kel lõ idõt a jog sza bály
szö ve gé nek ta nul má nyo zá sá ra, az ér tel me zé si ne héz sé gek
tisz tá zá sá ra.

c) A Vhtm. ren del ke zé sei nem fe lel nek meg a nor ma vi -
lá gos ság és a ki szá mít ha tó ság kö ve tel mé nye i nek. A Vhtm. 
az in gat lan-vég re haj tás ál ta lá nos sza bá lyai kö zött he lyez te 
el a te le pü lé si ön kor mány zat elõ vá sár lá si jo gá ra vo nat ko -
zó sza bályt, rész le tes ren del ke zé sei azon ban csak az ár ve -
rés, a nyil vá nos pá lyá zat és az in gat lan át vé te lé nek sza bá -
lyai kö zött ta lál ha tók. Tisz tá zat lan, hogy csak ezek ben az
ese tek ben, vagy a töb bi ér té ke sí té si for ma – ár ve ré sen kí -
vü li el adás, kö zös tu laj don ár ve rés sel tör té nõ meg szün te -
té se, va gyon el kob zás – ese tén is meg il le ti-e az ön kor -
mány za tot az elõ vá sár lá si jog.

Ren de zet len, hogy mi lesz a tu laj don jog be jegy zé sé nek
alap já ul szol gá ló ok irat, mi kor kell a vé tel ár hát ra lé kot
meg fi zet ni a ve võ nek, van-e vé tel ár hát ra lék fi ze té si ha la -
dék ak kor, ha az ár ve rést bí ró ság elõtt tá mad ták meg. Ha
az ön kor mány zat élt az elõ vá sár lá si jo gá val, nem ál la pít -
ha tó meg a sza bá lyo zás alap ján, hogy mi lesz a szer zés
jog cí me – adás vé tel vagy ár ve rés, kik kö zött és mi lyen
szer zõ dés jön lét re, a szer zõ dés re vo nat koz nak-e a Ptk. kö -
tel mi jogi sza bá lyai, mi kor ke let ke zik az ön kor mány zat
vé tel ár-fi ze té si kö te le zett sé ge?

3. Több in dít vá nyo zó rá mu tat arra is, hogy az Al kot -
mány 9.  § (1) be kez dé sét, va la mint 70/A.  §-át sér tõ alkot -
mány elle nes hely zet ke let ke zett az elõ vá sár lá si jog nak az
in do ko lás ban ki fej tett cél ja és a sza bá lyo zá sa kö zöt ti el -
lent mon dás kö vet kez té ben. Az in do ko lás sze rint a Vhtm.
vi ta tott sza bá lyai az ún. „la kás maf fia” ál do za tá vá vált la -
kás tu laj do no sok vé del mét szol gál ják, ugyan ak kor a sza -
bá lyo zás az elõ vá sár lá si jo got ki ter jesz ti min den in gat lan
vég re haj tás ra. A tör vény így a vég re haj tá si el já rá sok je len -
tõs ré szé ben olyan több let jo go sít ványt biz to sít az ön kor -
mány zat szá má ra, amely nek in do kát nem adja, kö te le zett -
sé get nem tár sít az ily mó don meg szer zett in gat lan hasz no -
sí tá sá hoz. Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint, ha az ön -
kor mány zat nem az in do ko lás ban meg ha tá ro zott cél ér de -
ké ben él elõ vá sár lá si jo gá val és az így meg szer zett in gat -
lant nem a mi nisz te ri in do ko lás ban meg ha tá ro zott cél ra
hasz no sít ja, ak kor a gaz da sá gi élet egyik sze rep lõ je ként
lép fel és alkot mány elle nes meg kü lön böz te tés nek mi nõ sül 
a töb bi gaz da sá gi sze rep lõ tõl el té rõ, több let jo go sult sá gok -
kal való fel ru há zá sa a vég re haj tá si el já rás so rán.

4. Az in dít vá nyo zók sze rint kü lö nö sen ag gá lyos sá te szi 
az elõ vá sár lá si jog sza bá lyo zá sát az, hogy olyan szerv ka -
pott elõ vá sár lá si jo got a vég re haj tá si el já rás ban, amely a
vég re haj tás nak maga is ak tív köz re mû kö dõ je le het. Az in -
gat lan ér ték becs lé sé nek alap já ul szol gá ló adó- és ér ték bi -
zo nyít vány ki ál lí tás a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé -
nek ha tás kö ré be tar to zik, ami le he tõ sé get ad hat az ár ve rés
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ered mé nyé nek be fo lyá so lá sá ra. Még na gyobb „túl ha tal -
mat” él vez a te le pü lé si ön kor mány zat azok ban a vég re haj -
tá si el já rá sok ban, ame lyek az ön kor mány za ti adó ha tó ság -
gal szem ben fenn ál ló tar to zás be haj tá sá ra irá nyul nak. Eb -
ben az eset ben ön kor mány za ti ha tás kör az adó kö te le zett -
ség meg ál la pí tá sa, az adó vég re haj tás fo ga na to sí tá sa, en -
nek ke re té ben a becs ér ték meg ál la pí tá sa. Egyik in dít vá -
nyo zó sze rint, ezek nek a po zí ci ók nak az elõ vá sár lá si jog -
gal való össze kap cso ló dá sa sér ti az Al kot mány 57.  §
(1) be kez dé sé bõl fo lyó fair el já rás kö ve tel mé nyét. Egy
má sik in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint el len té tes az
59/1991. (XI. 19.) AB ha tá ro zat ban meg fo gal ma zott azon
kö ve tel ménnyel, mely sze rint „el kell kü lö ní te ni az ál lam,
mint a gaz dál ko dás ala nya jo ga it és kö te le zett sé ge it a gaz -
dál ko dás be fo lyá so lá sá nak esz kö ze it je len tõ (köz ha tal mi)
jo go sít vá nyok tól”.

5. Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint az ön kor mány -
zat elõ vá sár lá si joga sér ti az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé -
sé ben sza bá lyo zott tu laj don hoz való jo got. Egyik in dít vá -
nyo zó ki fej ti, hogy mi vel a Vhtm. sza bá lyai kö zös tu laj don 
meg szün te té se ese tén nem áll nak össz hang ban a Ptk.
145.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint 148.  § (3) be kez dé sé vel
sér tik a tu laj do nos társ tu laj don hoz való jo gát.

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

II.

1. Az Al kot mány nak az in dít vá nyo zók ál tal hi vat ko -
zott ren del ke zé sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam.”

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

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

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

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

2. A Vht.-nak az in dít vá nyo zók ál tal tá ma dott sza bá -
lyai:

„136/A.  § (1) Az in gat lan-vég re haj tás so rán a vég re haj -
tás alá vont in gat lan ra az in gat lan fek vé se sze rint ille té kes
te le pü lé si ön kor mány za tot elõ vá sár lá si jog il le ti meg.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat az elõ vá sár lá si jog gal
meg szer zett in gat lan hasz no sí tá sá nak fel té te le it ren de le té -
ben sza bá lyoz za.”

„147.  § (5) Az ár ve rést ad dig kell foly tat ni, amíg aján la -
tot tesz nek. Ha nincs to váb bi aján lat, a vég re haj tó a fel -
aján lott leg ma ga sabb vé tel ár há rom szo ri ki ki ál tá sa után
tá jé koz tat ja a je len lé võ ket, hogy az in gat lan fek vé se sze -
rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat 30 na pon be lül él het 
elõ vá sár lá si jo gá val. Amennyi ben az ön kor mány zat az ár -
ve rés nap já tól szá mí tott 30 na pon be lül nem él elõ vá sár lá si 
jo gá val, vagy ar ról nem nyi lat ko zik, a vég re haj tó a leg töb -
bet aján lót írás ban ér te sí ti az in gat lan meg vé te lé rõl.
Amennyi ben az ön kor mány zat él elõ vá sár lá si jo gá val, úgy 
a vég re haj tó er rõl és a szer zõ dés lét re jöt té rõl írás be li ér te -
sí tést küld a leg töb bet aján ló nak.”

„149.  § (1) Az ár ve ré si vevõ kö te les a tel jes vé tel árat a
te le pü lé si ön kor mány zat 30 na pos nyi lat ko zat té te li ha tár -
ide jé nek le jár tá tól, il let ve a te le pü lé si ön kor mány zat elõ -
vá sár lá si jo gá ról le mon dó nyi lat ko za tá nak kel té tõl szá mí -
tott 15 na pon be lül be fi zet ni vagy át utal ni a vég re haj tói le -
té ti szám lá ra; ha el mu laszt ja, elõ le gét el vesz ti.”

„156/D.  § (2) A fel bon tá si el já rá son a vég re haj tón és al -
kal ma zott ja in kí vül a fe lek, azok, akik nek az in gat lan ra
vo nat ko zó an az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jo guk
van, az in gat lan ra elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõ, az in gat -
lan fek vé se sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat erre
meg ha tal ma zott kép vi se lõ je, to váb bá az aján lat te võk ve -
het nek részt sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján; tá -
vol ma ra dá suk az el já rás le foly ta tá sá nak nem aka dá lya.”

„156/F.  § (2) A vég re haj tó meg ál la pít ja a leg ma ga sabb
aján la tot, majd tá jé koz tat ja a je len lé võ ket, hogy az in gat -
lan fek vé se sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat
30 na pon be lül él het elõ vá sár lá si jo gá val. Amennyi ben a
te le pü lé si ön kor mány zat az ered mény hir de tés nap já tól
szá mí tott 30 na pon be lül nem él elõ vá sár lá si jo gá val, vagy
ar ról nem nyi lat ko zik, úgy a pá lyá za tot a leg ma ga sabb
aján la tot tevõ nye ri, akit a vég re haj tó er rõl írás ban ér te sít.
A te le pü lé si ön kor mány zat elõ vá sár lá si jo gá nak gya kor lá -
sa ese tén a vég re haj tó a leg ma ga sabb össze gû aján lat te võt
er rõl írás ban ér te sí ti.

(3) Ha több azo nos össze gû aján lat ér ke zett, a vég re haj -
tó az ered mény hir de té sen meg je lent érin tett fe le ket er rõl
tá jé koz tat ja, és fel hív ja õket, hogy szó ban újabb aján la tot
te het nek. Az el já rást ad dig kell foly tat ni, amíg a meg je len -
tek aján la tot tesz nek, majd a vég re haj tó meg ál la pít ja a leg -
ma ga sabb ár aján la tot és tá jé koz tat ja a je len lé võ ket, hogy
az in gat lan fek vé se sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány -
zat nak elõ vá sár lá si joga van, amellyel 30 na pon be lül él -
het. Amennyi ben a te le pü lé si ön kor mány zat az ered mény -
hir de tés nap já tól szá mí tott 30 na pon be lül nem él elõ vá sár -
lá si jo gá val, vagy ar ról nem nyi lat ko zik, úgy a pá lyá za tot a 
leg ma ga sabb aján la tot tevõ nye ri, akit a vég re haj tó er rõl
írás ban ér te sít. A te le pü lé si ön kor mány zat elõ vá sár lá si
jogá nak gya kor lá sa ese tén a vég re haj tó a leg ma ga sabb
össze gû aján lat te võt er rõl írás ban ér te sí ti.”
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„158.  § (1) Ha a 156.  § alap ján meg tar tott má so dik ár ve -
rés is si ker te len volt, az in gat lan fek vé se sze rint ille té kes
te le pü lé si ön kor mány zat az ár ve ré si jegy zõ könyv kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül az in gat lan a becs ér té ke
fe lé nek meg fe le lõ összeg ere jé ig él het elõ vá sár lá si jo gá -
val. Amennyi ben az ön kor mány zat 30 na pon be lül nem él
elõ vá sár lá si jo gá val, vagy ar ról nem nyi lat ko zik, úgy a
vég re haj tást kérõ ve he ti át az in gat lant.

(2) Ha több vég re haj tást kérõ van, a vég re haj tó meg ál la -
pít ja a becs ér ték fe lét meg ha la dó leg ma ga sabb ár aján la tot
és tá jé koz tat ja õket, hogy az in gat lan fek vé se sze rint ille té -
kes te le pü lé si ön kor mány zat nak elõ vá sár lá si joga van,
amellyel 30 na pon be lül él het. Amennyi ben az ön kor -
mány zat a tá jé koz ta tás nap já tól szá mí tott 30 na pon be lül
nem él elõ vá sár lá si jo gá val, vagy ar ról nem nyi lat ko zik,
úgy az in gat lant az ve he ti át, aki a becs ér ték fe lét meg ha la -
dó leg ma ga sabb ár aján la tot tet te. Ha a becs ér ték fe lé nek
meg fele lõen vagy azt meg ha la dó an több egyen lõ ár aján la -
tot tet tek, az át vé te li jo go sult ság a 165.  §-ban meg ha tá ro -
zott sor rend sze rint ala kul, amennyi ben az ön kor mány zat
nem élt elõ vá sár lá si jo gá val, vagy ar ról nem nyi lat ko zott.

(3) Amennyi ben a te le pü lé si ön kor mány zat nem élt elõ -
vá sár lá si jo gá val, vagy ar ról nem nyi lat ko zott, a becs ér ték
fe lé nek, ille tõ leg az azt meg ha la dó át vé te li ár nak meg fe le -
lõ össze get be kell szá mí ta ni a vég re haj tást kérõ kö ve te lé -
sé be.”

3. A Vhtm. in dít vá nyo zók ál tal vi ta tott ha tály ba lép te tõ 
ren del ke zé se:

„9.  § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
ha tály ba.”

III.

Az in dít vá nyok meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyok alap ján el sõ -
ként azt vizs gál ta, hogy a Vht. 136/A.  §-ában sza bá lyo zott, 
a te le pü lé si ön kor mány za tot meg il le tõ elõ vá sár lá si jog és
az ez zel össze füg gés ben az ön kor mány zat szá má ra biz to -
sí tott több let jo go sít vá nyok sér tik-e az Al kot mány
70/A.  §-ában sza bá lyo zott jog egyen lõ ség kö ve tel mé nyét.

Az Al kot mány bí ró ság ki ala kult gya kor la ta sze rint az
Al kot mány 70/A.  §-ában fog lalt ren del ke zést a jog egyen -
lõ ség ál ta lá nos el vét meg fo gal ma zó al kot má nyi kö ve tel -
mény ként ér tel mez te. E ha tá ro za ta i ban az Al kot mány bí ró -
ság ki fej tet te, hogy az Al kot mány e ren del ke zé se az azo -
nos sza bá lyo zá si kör be vont jog ala nyok kö zöt ti olyan al -
kot má nyos in dok nél kül tett meg kü lön böz te tést tilt ja,
amely nek kö vet kez té ben egyes jog ala nyok hát rá nyos
hely zet be ke rül nek. Ki mond ta, hogy az al kot má nyi ti la -
lom el sõ sor ban az al kot má nyos alap jo gok te kin te té ben tett 
meg kü lön böz te té sek re ter jed ki, ab ban az eset ben, ha a
meg kü lön böz te tés nem alap ve tõ al kot má nyos jog te kin te -
té ben tör tént, az el té rõ sza bá lyo zás alkot mány elle nessége
ak kor ál la pít ha tó meg, ha az az em ber i mél tó ság hoz való

jo got sér ti. Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta so rán
ez utób bi kör ben ak kor ítél te alkot mány elle nesnek a jog -
ala nyok kö zöt ti meg kü lön böz te tést, ha a jog al ko tó ön ké -
nye sen, éssze rû in dok nél kül tett kü lönb sé get az azo nos
sza bá lyo zá si kör alá vont jog ala nyok kö zött. [9/1990.
(IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 48.; 21/1990.
(X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 77–78.; 61/1992.
(XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280, 281–282.;
35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197,
203–204.; 30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
130, 138–140.; 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH
1999, 325, 342–344.; 37/2002. (IX. 4.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 230, 241–242. stb.]

Az Al kot mány bí ró ság nak ezt a gya kor la tát figye lembe
véve az in dít vá nyok alap ján azt kel lett vizs gál nia, hogy
van-e al kot má nyos in do ka an nak, hogy a te le pü lé si ön kor -
mány za tot a vég re haj tás alá vont in gat la nok ér té ke sí té se
so rán más ve võk höz ké pest több let jo go sít vá nyok il le tik
meg.

A Vhtm. in do ko lá sa sze rint a Vht. mó do sí tá sá nak cél ja,
hogy vé del met nyújt son az ún. „la kás maf fia” ál tal az in -
gat la nuk tól meg fosz tott ál lam pol gá rok szá má ra. A te le pü -
lé si ön kor mány zat szá má ra biz to sí tott elõ vá sár lá si jog be -
ve ze té sét a Vhtm. 1.  §-ához fû zött rész le tes in do ko lás a
kö vet ke zõk kel in do kol ja:

„Az új § be ve ze té sé vel az in gat lan fek vé se sze rint ille té -
kes te le pü lé si ön kor mány zat szá má ra biz to sí tott elõ vá sár -
lá si jog meg te rem ti an nak a le he tõ sé gét, hogy az ún. la kás -
maf fia ál do za tá vá vált tu laj do nos ne ve szít se el vég ér vé -
nye sen az in gat lan tu laj do nát. A sza bá lyo zás nak kö szön -
he tõ en az ál do zat tá vált adós nem ke rül az ut cá ra, nem
gya ra pít ja a szo ci á lis el lá tás ra szo ru lók kö rét. Az ár ve ré -
sen így meg vá sá rolt in gat lant az ön kor mány zat nak bér la -
kás ként kell hasz no sí ta ni az zal a fel té tel lel, hogy az ere de ti 
tu laj do nos hasz ná la tá ban ma rad, meg old va ez zel an nak
lak ha tá si prob lé má ját.

Az ön kor mány zat ren de le tet al kot az elõ vá sár lá si jog gal 
meg szer zett in gat lan hasz no sí tá sá ra.”

E sza bá lyo zá si cé lok té te les jogi meg va ló sí tá sa so rán a
jog al ko tó az ön kor mány za ti elõ vá sár lá si jo got a Vht. rend -
sze ré ben az in gat lan-vég re haj tás ál ta lá nos sza bá lyai kö -
zött he lyez te el. Ez zel az ön kor mány za ti elõ vá sár lá si jo got 
ki ter jesz tet te az in gat lan-vég re haj tá si el já rás egé szé re.
E sza bá lyo zás kö vet kez té ben az elõ vá sár lá si jog ki ter jed a
vég re haj tás alá vont va la mennyi in gat lan ra, az in gat -
lan-vég re haj tás so rán tör té nõ ér té ke sí tés min den for má já -
ra, füg get le nül at tól, hogy mely ok ból ke rül sor az in gat -
lan-vég re haj tás ra. A Vhtm. sza bá lyo zá sa alap ján meg ál la -
pít ha tó, hogy az in do ko lás ban ki fej tett sza bá lyo zá si cél és
a té te les jogi sza bá lyok nem áll nak össz hang ban egy más -
sal. A Vht. 136/A.  §-ában sza bá lyo zott elõ vá sár lá si jog
több vo nat ko zás ban is túl ter jesz ke dik azon a kö rön, amit a
„la kás maf fia” ál do za ta i nak vé del me in do kol na. A te le pü -
lé si ön kor mány za tot, nem csak a la ká sok ra ve ze tett vég re -
haj tás so rán, ha nem min den – így ter mõ föld, más gaz da sá -
gi célú stb. – in gat lan-vég re haj tás so rán meg il le ti az elõ vá -
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sár lá si jog. Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá nak le he tõ sé ge
füg get len at tól is, hogy a vég re haj tás mi lyen kö te le zett ség
tel je sí té sé nek ér vé nye sí té sét szol gál ja. Az ön kor mány zat
él het ez zel a jo gá val mind azok ban a vég re haj tá si el já rá -
sok ban, ame lyek ben a Vht.-ban sza bá lyo zott ingatlan-
 végrehajtás sza bá lyai al kal ma zan dók. A köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény 137.  §-a alap ján a Vht. in gat -
lan-vég re haj tás ra vo nat ko zó sza bá lya it kell al kal maz ni a
köz igaz ga tá si vég re haj tá si el já rá sok ban is, ugyan csak a
Vht. sza bá lya i nak al kal ma zá sá ról ren del ke zik az adó zás
rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 144.  §-a az adó -
vég re haj tás so rán. Az adó- és más köz igaz ga tá si ügyek ben 
egy ál ta lán nem, de a bí ró sá gi vég re haj tá si ügyek dön tõ
több sé gé ben sem aka rat hi bás pol gá ri jogi jog ügy let az
alap ja a vég re hajt ha tó kö ve te lés nek. A Vht. 136/A.  §
(2) be kez dé se sem nyújt ga ran ci át arra, hogy az elõ vá sár lá -
si jog gya kor lá sá val meg szer zett in gat lant az ön kor mány -
zat a „la kás maf fia” ál do za ta i nak vé del mé re hasz no sít sa.

Mind eze ket figye lembe véve a Vht. 136/A.  §-a alap ján
a te le pü lé si ön kor mány zat az in do ko lás ban ki fej tett sza bá -
lyo zá si cé lok ér vé nye sí té sén túl me nõ en szé les kör ben él -
het elõ vá sár lá si jo gá val.

A Vht. sza bá lyai alap ve tõ en a bí ró sá gok és más ha tó sá -
gok dön té se i ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek nek – ön -
kén tes jog kö ve tés hi á nyá ban – az ál la mi kény szer al kal -
ma zá sá val tör té nõ ér vé nye sí té sét szol gál ják. Az in gat lan ra 
ve ze tett vég re haj tás ese tén a le fog lalt in gat lan ér té ke sí té se 
is az ál la mi kény szer al kal ma zá sá nak egyik for má ja. Ezért
fo ko zott je len tõ sé gük van azok nak a jogi biz to sí té kok nak,
ame lyek az el já rás pár tat lan sá gát, át lát ha tó sá gát, a kény -
sze rí tõ esz kö zök kel való vissza élés le he tõ sé gé nek ki zá rá -
sát hi va tot tak biz to sí ta ni. Eb ben a ga ran cia rend szer ben ki -
emelt sze re pet töl te nek be azok a sza bá lyok, ame lyek az
in gat lan ér té ke sí tés re irá nyu ló el já rás nyil vá nos sá gát, va la -
mint azt biz to sít ják, hogy az el já rás ban ve võ ként min den ki 
– pol gá rok és szer ve ze tek egy aránt – azo nos fel té te lek kel
és jo gok kal ve gyen részt. Az in gat lan-vég re haj tás so rán a
le fog lalt in gat la nok ér té ke sí té sé re irá nyu ló el já rás ban a te -
le pü lé si ön kor mány zat, mint gaz dál ko dó szerv lép fel ve -
võ ként. Ah hoz, hogy a tör vény más ve võk höz ké pest, azok 
hát rá nyá ra, több let jo gok kal ru ház za fel a te le pü lé si ön kor -
mány za tot, al kot má nyos in dok szük sé ges. Az Al kot mány -
bí ró ság ál lás pont ja sze rint – a te le pü lé si ön kor mány zat
szo ci á lis funk ci ó já val össze füg gés ben – a „la kás maf fia”
ál do za ta i nak vé del me, szo ci á lis biz ton sá guk meg te rem té -
se meg fe le lõ al kot má nyos in do ka le het an nak, hogy az in -
gat lan-vég re haj tás so rán – a cél meg va ló sí tá sá hoz szük sé -
ges mér ték ben – az ön kor mány za tok spe ci á lis jo gok kal
ren del kez ze nek. Azon ban a Vht. 136/A.  §-ában e sza bá -
lyo zá si cél ér vé nye sí té sén túl me nõ en a te le pü lé si ön kor -
mány zat szá má ra biz to sí tott több let jo go sít vá nyok al kot -
má nyos in do ka nem ál la pít ha tó meg, ilyen in do kot a jog al -
ko tó sem je lölt meg. Ezért az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te
meg, hogy a meg kü lön böz te tés nek tár gyi la gos mér le ge lés
sze rint éssze rû in do ka nincs, így az ön ké nyes, ezért sér ti az 

Al kot mány 70/A.  §-ában sza bá lyo zott jog egyen lõ ség kö -
ve tel mé nyét.

2. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyok alap ján vizs -
gál ta azt is, hogy meg ál la pít ha tó-e a vi ta tott ren del ke zé sek 
alkot mány elle nessége az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
ben sza bá lyo zott jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek sé rel me
 miatt.

Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban ki fej tet te,
hogy a jog ál lam alap ve tõ, nél kü löz he tet len ele me a jog -
biz ton ság. El sõ ként a tör vényességi óvás al kot má nyos sá -
gá nak vizs gá la ta so rán ho zott 9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro -
za tá ban mond ta ki, hogy „a jog biz ton ság az ál lam – s el sõ -
sor ban a jog al ko tó – kö te les sé gé vé te szi an nak biz to sí tá -
sát, hogy a jog egé sze, egyes rész te rü le tei és az egyes jog -
sza bá lyok is vi lá go sak, egy ér tel mû ek, mû kö dé sü ket te -
kint ve ki szá mít ha tó ak és elõ re lát ha tó ak le gye nek a nor ma
cím zett jei szá má ra. Vagy is a jog biz ton ság nem csu pán az
egyes nor mák egy ér tel mû sé gét kö ve te li meg, de az egyes
jog in téz mé nyek mû kö dé sé nek ki szá mít ha tó sá gát is.”
(ABH 1992, 59, 65.)

A 26/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány -
bí ró ság elvi él lel mu ta tott rá arra, hogy „a vi lá gos, ért he tõ
és meg fele lõen ér tel mez he tõ nor ma tar ta lom a nor ma szö -
veg gel szem ben al kot má nyos kö ve tel mény. A jog biz ton -
ság – amely az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált
jog ál la mi ság fon tos ele me – meg kö ve te li, hogy a jog sza -
bály szö ve ge ér tel mes és vi lá gos, a jog al kal ma zás so rán
fel is mer he tõ nor ma tar tal mat hor doz zon.” (ABH 1992,
135, 142.) Több ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság ki -
mond ta azt is, hogy a nor ma vi lá gos ság sé rel me  miatt az
alkot mány elle nesség ak kor ál la pít ha tó meg, ha a sza bá lyo -
zás a jog al kal ma zó szá má ra ér tel mez he tet len, vagy el té rõ
ér tel me zés re ad mó dot és en nek kö vet kez té ben a nor ma
ha tá sát te kint ve ki szá mít ha tat lan, elõ re nem lát ha tó hely -
ze tet te remt a cím zet tek szá má ra, ille tõ leg a nor ma szö veg
túl ál ta lá nos meg fo gal ma zá sa  miatt te ret en ged a szub jek -
tív, ön ké nyes jog al kal ma zás nak. [Pl. 1160/B/1992. AB
 határozat, ABH 1993, 607, 608.; 10/2003. (IV. 3.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2003, 130, 135–136.; 1063/B/1996. AB ha -
tá ro zat, ABH 2005, 722, 725–726.; 381/B/1998. AB ha tá -
ro zat, ABH 2005, 766, 769.]

Az Al kot mány bí ró ság va la mely jog in téz mény nek a jogi 
sza bá lyo zás rend sze ré be tör té nõ be il lesz té sé vel kap cso la -
to san a 47/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tá ban fel hív ta a fi -
gyel met arra is, hogy a jog al ko tó az új jog in téz mény és a
meg lé võ sza bá lyo zás össz hang já nak meg te rem té sét nem
bíz hat ja csu pán a jo gal kal ma zói jog ér tel me zés re. „Az al -
kot má nyo san is el fo ga dott rend szer kép zõ jog ér tel me zés -
nek meg van nak a ha tá rai: ez nem ke rül het szem be a jog -
biz ton ság kö ve tel mé nyé vel. A jo gal kal ma zói jog ér tel me -
zés ezért csak olyan mû kö dõ ké pes jog sza bály ra épül het,
amely vi lá go san ki je lö li az adott jog in téz mény cél ját, al -
kal ma zá sá nak ke re te it, szem pont ja it és rend jét, az al kal -
ma zá sá val érin tet tek kö rét, azok jo ga it és kö te le zett sé ge it
és az in téz ménnyel össze füg gés ben igény be ve he tõ jog or -
vos la ti ren det.” (ABH 2003, 525, 549–550.)
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Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a Vht.-nak az
ön kor mány za ti elõ vá sár lá si jog ra vo nat ko zó sza bá lyai
ezek nek a kö ve tel mé nyek nek nem fe lel nek meg.

a) A Vhtm. a Vht. 136/A.  §-ában az in gat lan-vég re haj -
tás ál ta lá nos sza bá lyai kö zött he lyez te el az ön kor mány za ti 
elõ vá sár lá si jo got, ugyan ak kor az elõ vá sár lá si jog gya kor -
lá sá val kap cso la tos rész le tes ren del ke zé sek csak az ár ve -
rés, a nyil vá nos pá lyá zat és az in gat lan át vé te lé nek sza bá -
lyai kö zött ta lál ha tók. E miatt a Vht. sza bá lyai alap ján nem
ér tel mez he tõ, hogy a jog al ko tó – szán dé ka sze rint – csak
ezek re az ese tek re kí ván ta ki ter jesz te ni az elõ vá sár lá si jo -
got, vagy az in gat lan-vég re haj tás kö ré ben sza bá lyo zott
töb bi ér té ke sí té si for ma, ille tõ leg tu laj do nos-vál to zás – ár -
ve ré sen kí vü li el adás, kö zös tu laj don ár ve rés sel tör té nõ
meg szün te té se, va gyon el kob zás – ese tén is meg il le ti az
ön kor mány za tot az elõ vá sár lá si jog. An nak a le he tõ sé ge,
hogy az ön kor mány za ti elõ vá sár lá si jog ki ter jed het a kö -
zös tu laj don ár ve rés sel tör té nõ meg szün te té sé re, ma gá ban
hor doz za az Al kot mány 13.  §-ában sza bá lyo zott tu laj don -
hoz való jog sé rel mé nek ve szé lyét is.

b) A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Ptk.) 373.  § (6) be kez dé se ki mond -
ja, hogy az elõ vá sár lá si jog ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a
jog sza bá lyon ala pu ló elõ vá sár lá si jog ra is – értelemsze -
rûen a Vht.-ban sza bá lyo zott ön kor mány za ti elõ vá sár lá si
jog ra is – al kal maz ni kell. Az in gat lan ra ve ze tett vég re haj -
tás az ál la mi kény szer al kal ma zá sá ra irá nyu ló ha tó sá gi el -
já rás, amely ben az in gat lan ér té ke sí té se so rán a vevõ tu laj -
don szer zé se nem szer zõ dé sen, ha nem vég re haj tá si kény -
szer ak tu son alap szik. A Vhtm. egy szer zõ dé ses kap cso la -
tot fel té te le zõ jog in téz ményt épí tett be a Vht.-ben sza bá -
lyo zott ha tó sá gi el já rás ba. [A Vht. 147.  § (5) be kez dé se
utal arra, hogy az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa so rán szer zõ -
dés jön lét re.] A Vht. és a Ptk. sza bá lya i nak együt tes ér tel -
me zé se alap ján sem ál la pít ha tó meg a vég re haj tá si el já rás -
ba be épí tett elõ vá sár lá si jog jogi jel le ge, az, hogy az elõ vá -
sár lá si jog gya kor lá sa so rán kik kö zött és mi lyen tí pu sú
szer zõ dés jön lét re, mi az ön kor mány zat tu laj don szer zé sé -
nek jog cí me. Az ön kor mány za ti elõ vá sár lá si jog nak ily
mó don tör té nõ be épí té se a vég re haj tá si kény szer al kal ma -
zá sá ra irá nyu ló el já rás ba nem áll össz hang ban a vég re haj -
tá si el já rás ha tó sá gi jel le gé vel, s az össz hang a jog al kal ma -
zás so rán jog ér tel me zés sel nem te remt he tõ meg.

c) Az ön kor mány za ti elõ vá sár lá si jog jogi jel le gé nek és 
a vég re haj tá si el já rás ban be töl tött sze re pé nek ez az elvi
tisz tá zat lan sá ga több pon ton a Vht. ga ran ci á lis ren del ke -
zé se i nek fel la zu lá sá hoz ve ze tett. Az ön kor mány zat nak az
ár ve rést, a nyil vá nos pá lyá zat ered mé nyé nek meg ál la pí tá -
sát köve tõen 30 na pon be lül kell nyi lat koz nia ar ról, hogy
kí ván-e élni elõ vá sár lá si jo gá val. A jog al ko tó az e nyi lat -
ko za tot kö ve tõ el já rás ga ran ci á lis sza bá lya it nem, vagy
csak hi á nyo san al kot ta meg. Így a Vht. sza bá lyai alap ján
nem ha tá roz ha tó meg egy ér tel mû en, hogy mi mi nõ sül a tu -
laj don jog be jegy zé sé re al kal mas ok irat nak. A Vht. 153.  §
(2) be kez dé se alap ján ugyan is az ár ve ré si jegy zõ könyv
szol gál az ár ve ré si vé tel iga zo lá sá ra, és azt kell az ár ve ré si

vevõ tu laj don jo gá nak az in gat lan-nyil ván tar tás ba való be -
jegy zé se cél já ból a föld hi va tal nak meg kül de ni. A Vht.
147.  §-ában sza bá lyo zott ár ve ré si el já rás so rán azon ban
nem szü le tik az ár ve ré si vevõ sze mé lyét vég le ge sen meg -
ha tá ro zó jegy zõ könyv. Így ha az ön kor mány zat él elõ vá -
sár lá si jo gá val a „szer zõ dés” bi zony ta lan jogi jel le ge
 miatt, ha nem él, az ár ve ré si jegy zõ könyv füg gõ jogi hely -
ze tet tük rö zõ tar tal ma  miatt, a Vht. sza bá lyai alap ján nem
szü le tik olyan ok irat, amely akár az ár ve ré si vevõ, akár az
ön kor mány zat tu laj don szer zé sét egy ér tel mû en rög zí te né.

d) A Vht. 149.  §-a ab ban az eset ben, ha az ön kor mány -
zat nem élt az elõ vá sár lá si jo gá val, szi go rú jog vesz tõ ha -
tár idõt ír elõ az ár ve ré si ve võ nek a vé tel ár hát ra lék meg fi -
ze té sé re, azon ban a ha tá lyos sza bá lyo zás nem nyújt ga ran -
ci át arra, hogy a vevõ e kö te le zett sé gé nek ha tár idõn be lül
ele get tud jon ten ni. Ugyan ak kor az elõ vá sár lá si jo gá val
élõ ön kor mány zat vé tel ár fi ze té si kö te le zett sé gé re néz ve a
tör vény nem tar tal maz ren del ke zést.

e) A jog biz ton sá got sér tõ jog ér tel me zé si prob lé má kat
vet fel a Vhtm. ön kor mány za ti elõ vá sár lá si jog ra vo nat ko -
zó sza bá lya i nak ha tály ba lép te té se is. A Vhtm.-nek ez a
sza bá lya úgy ren del ke zik, hogy a tör vény a ki hir de té sét
kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba, ugyan ak kor nem ren del ke -
zik ar ról, hogy a fo lya mat ban lévõ vég re haj tá si ügyek ben
mi ként kell al kal maz ni. Mi vel a sza bá lyo zás alap ján nem
tisz tá zott az elõ vá sár lá si jog jogi jel le ge, jo gal kal ma zói
jog ér tel me zés sel nem dönt he tõ el, hogy az anya gi jogi sza -
bá lyok, ille tõ leg az el já rá si sza bá lyok ha tá lyá ra vo nat ko zó 
ál ta lá nos jog al kal ma zá si el vek alap ján kell-e meg ítél ni a
Vhtm. al kal maz ha tó sá gát a fo lya mat ban levõ vég re haj tá si
ügyek ben.

A fen ti ek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a jog al ko tó oly
mó don épí tet te be az ön kor mány za ti elõ vá sár lá si jo got a
Vht. in gat lan-vég re haj tá si sza bá lya i nak rend sze ré be, hogy 
az nem fe le l meg az ál la mi kény szer al kal ma zá sá ra irá nyu -
ló ha tó sá gi el já rás sal szem ben az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé ben sza bá lyo zott jog ál la mi ság ból fo lyó fo ko zott
jog biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg,
hogy a Vht. 136/A.  §-ában, 147.  § (5) be kez dé sé ben,
149.  § (1) be kez dé sé ben, 156/D.  § (2) be kez dé sé ben,
156/F.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, va la mint 158.  § (1)–(3) be -
kez dé sé ben az ön kor mány za ti elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá -
val össze füg gés ben meg ál la pí tott ren del ke zé sek sér tik az
Al kot mány 70/A.  §-ában sza bá lyo zott jog egyen lõ ség,
 valamint 2.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott jog ál la mi ság
el vé bõl fo lyó jog biz ton ság kö ve tel mé nyét. Ezért e ren del -
ke zé se ket ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ
köz zé té te lé nek nap já val meg sem mi sí tet te.

Te kin tet tel arra, hogy az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta, hogy a Vht.-nak az ön kor mány za ti elõ vá sár lá si jog ra
vo nat ko zó sza bá lyai sér tik az Al kot mány 70/A.  §-ában
sza bá lyo zott jog egyen lõ ség el vét és az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé bõl le ve ze tett jog biz ton ság kö ve tel mé nyét, a 
vi ta tott sza bá lyok nak az in dít vá nyo zók ál tal fel hí vott to -
váb bi al kot má nyi ren del ke zé sek kel való el len té tét – kö -
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vet ke ze tes gya kor la tá nak meg fele lõen – nem vizs gál ta.
[61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.;
16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.;
56/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 478, 482.;
35/2002. (VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 199, 213.;
4/2004. (II. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 66, 72.; 9/2005. 
(III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 627, 636.]

3. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 43.  § (4) be kez dé se le he -
tõ sé get ad arra, hogy az Al kot mány bí ró ság meg tilt sa az
alkot mány elle nes ren del ke zé sek nek a konk rét ügy ben
való al kal ma zá sát, ha azt a jog biz ton ság, vagy az el já rás
kez de mé nye zõ jé nek fon tos ér de ke in do kol ja. Az Al kot -
mány bí ró ság úgy ítél te meg, hogy a Vht. meg sem mi sí tett
ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa a bí rói kez de mé nye zés sel
érin tett konk rét ügyek ben a jog biz ton ság sú lyos sé rel mé -
vel jár na, ezért meg ál la pí tot ta, hogy azok a Bu da pes ti
IV. és XV. ke rü le ti Bí ró ság elõtt fo lya mat ban lévõ
0104-Vh.3886/2005., 0104-Vh.3887/2005., 0104-
 Vh.3888/2005., 0104-Vh.3464/2004. szá mú vég re haj tá si
ügyek ben nem al kal maz ha tók.

IV.

A Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság elõtt fo lya mat ban
levõ 0101-10.Vh.8823/2001/13. vég re haj tá si ügy ben el já -
ró bí ró sá gi tit kár a bí rói el já rás fel füg gesz té se mel lett meg -
küld te az Al kot mány bí ró ság hoz az ár ve ré si vevõ ér de kelt -
ként elõ ter jesz tett vég re haj tá si ki fo gá sát, amely ben az ér -
de kelt a Vht. 136/A.  § (1) be kez dé sé nek, 147.  § (1) be kez -
dé sé nek, va la mint 149.  § (1) be kez dé sé nek alkot mány elle -
nességére hi vat ko zás sal kér te, hogy a bí ró ság az Abtv.
38.  § (1) be kez dé se alap ján kez de mé nyez ze az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sát.

Az Abtv. 38.  §-a a kö vet ke zõ kép pen ren del ke zik:
„(1) A bíró – a bí ró sá gi el já rás fel füg gesz té se mel lett –

az Al kot mány bí ró ság el já rá sát kez de mé nye zi, ha az elõt te
fo lya mat ban levõ ügy el bí rá lá sa so rán olyan jog sza bályt
vagy ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zét kell al kal maz ni,
amely nek alkot mány elle nességét ész le li.

(2) Ké re lem ben a bíró (1) be kez dés sze rin ti el já rá sát
kez de mé nyez he ti az, aki sze rint a fo lya mat ban lévõ ügyé -
ben al kal ma zan dó jog sza bály alkot mány elle nes.”

Az Abtv. e ren del ke zé sei alap ján a bíró az al kot mány bí -
ró sá gi el já rás kez de mé nye zõ je ak kor is, ha az elõt te fo lya -
mat ban levõ el já rás ban a fe lek ké rik az Al kot mány bí ró ság

el já rá sá nak kez de mé nye zé sét. A fe lek in dít vá nya alap ján
is csak ak kor van he lye az al kot mány bí ró sá gi el já rás bí rói
kez de mé nye zé sé nek, ha a bíró maga úgy íté li meg, hogy az 
ügy ben al kal ma zan dó jog sza bály alkot mány elle nes. Az
Abtv. 38.  §-a alap ján be nyúj tott bí rói kez de mé nye zés nek a 
bíró, és nem a kez de mé nye zést kérõ fél al kot má nyos sá gi
ál lás pont ját kell tar tal maz nia. A bí rói kez de mé nye zés nek
meg kell fe lel nie az Abtv. 22.  § (2) be kez dé sé ben az in dít -
vá nyok kal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek nek, azaz a
ké re lem alap já ul szol gá ló ok meg je lö lé se mel lett ha tá ro -
zott ké rel met kell tar tal maz nia. Nem fe le l meg az Abtv. ál -
tal a bí rói kez de mé nye zés sel szem ben tá masz tott kö ve tel -
mé nyek nek az, ha a bíró az el já rást fel füg gesz tõ vég zé sé -
ben – ér de mi bí rói in dít vány meg fo gal ma zá sa nél kül –
csu pán az érin tett fél nek az al kot mány bí ró sá gi el já rást
kez de mé nye zõ in dít vá nyá ra utal va a fél be ad vá nyát kül di
meg az Al kot mány bí ró ság hoz.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság elõtt fo lya mat ban
levõ 0101-10.Vh.8823/2001/13. szá mú vég re haj tá si ügy -
ben be nyúj tott kez de mé nye zés nem tesz ele get az Abtv. ál -
tal a bí rói in dít vá nyok kal szem ben tá masz tott kö ve tel mé -
nyek nek. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint 
ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja azo kat az in dít vá -
nyo kat, ame lyek nem fe lel nek meg az Abtv. ál tal elõ írt kö -
ve tel mé nyek nek. (472/B/2000. AB ha tá ro zat, ABH 2001,
1655.; 494/B/2002. AB vég zés, ABH 2002, 1783.;
630/B/2003. AB vég zés, ABH 2004, 2113, 2114.)

Ezért az Al kot mány bí ró ság a kez de mé nye zést, mint el -
bí rá lás ra al kal mat lant vissza uta sí tot ta.

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

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 105/B/2006.
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A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
18/2007. (V. 30.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Horvát Köztársaság Kormánya között

a környezetvédelem és a természetvédelem terén való
együttmûködésrõl  szóló, Budapesten,

2006. január 26-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
 szóló 127/2006. (V. 30.) Korm. rendelet 2–3.  §-a

hatálybalépésérõl

A 127/2006. (V. 30.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2006. má jus 30-i, 64. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött a kör nye zet vé de lem és a ter mé szet vé de lem
 terén való együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 2006. ja -

nu ár 26-án alá írt Egyez mény a 10. Cikk ér tel mé ben a jó vá -
ha gyás ról  szóló ké sõb bi dip lo má ci ai jegy zék kéz be sí té sé -
nek nap ján lép ha tály ba.

A Ma gyar Fél a Hor vát Fe let a 2006. szep tem ber 14-i
kel te zé sû jegy zé ké ben ér te sí tet te a jó vá ha gyás ról, a Hor -
vát Fél ha son ló tar tal mú jegy zé két a Ma gyar Fél 2007. má -
jus 10-én vet te kéz hez. Az Egyez mény a 10. Cikk nek meg -
fele lõen a Hor vát Fél jegy zé ke kéz be sí té sé nek nap ján,
azaz 2007. má jus 10-én lé pett ha tály ba.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 127/2006.
(V. 30.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a kör nye zet vé de lem és
a ter mé szet vé de lem te rén való együtt mû kö dés rõl  szóló,
Bu da pes ten, 2006. ja nu ár 26-án alá írt Egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 127/2006. (V. 30.) Korm. ren de let 2–3.  §-a
2007. má jus 10-én, azaz ket tõ ezer-hét má jus ti ze di kén ha -
tály ba lé pett.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,

kül ügy mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter

8002/2007. (V. 30.) GKM–ÖTM
e g y ü t t e s  t á j é k o z t a t ó j a

a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeirõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2006. évi CXXVII. tör vény 5. szá mú  mel lék le té nek 13. pont -
já ban, va la mint a he lyi köz for gal mú köz le ke dés nor ma tív tá mo ga tá sá ról szó ló 10/2006. (II. 28.) GKM–BM együt tes ren -
de let ben fog lal tak alap ján a he lyi kö zös sé gi köz le ke dés nor ma tív tá mo ga tá sá ra te le pü lé si ön kor mány za ton ként a je len
tá jé koz ta tó mel lék le té ben rész le te zett össze ge ket ál la pít juk meg.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet a 8002/2007. (V. 30.) GKM–ÖTM együttes tájékoztatóhoz

1. A he lyi kö zös sé gi köz le ke dés 2007. évi nor ma tív tá mo ga tá sá nak súly szá mai:

Üzem ág

Faj la gos üze mi rá for dí tá si súly szá mok
Kör nye zet vé del mi

súly szá mokBu da pest és me gyei jogú
vá ro sok

Egyéb te le pü lés

Dí zel au tó busz 3,92 3,31 1,00

Gáz üze mû au tó busz 3,34 1,75

Vil la mos 4,35 2,25



Üzem ág

Faj la gos üze mi rá for dí tá si súly szá mok
Kör nye zet vé del mi

súly szá mokBu da pest és me gyei jogú
vá ro sok

Egyéb te le pü lés

Tro li busz 5,14 2,00

Met ró 2,92 3,00

HÉV 3,16 2,50

2. A he lyi kö zös sé gi köz le ke dés 2007. évi nor ma tív tá mo ga tá si össze gei:

Sor szám Te le pü lés Arány Tá mo ga tás (ezer Ft)

 1. Aba 0,0107% 3 750

 2. Adony 0,0014% 476

 3. Ajka 0,0325% 11 404

 4. Baja 0,0301% 10 565

 5. Ba las sa gyar mat 0,0085% 2 990

 6. Ba la ton fü red 0,0110% 3 864

 7. Bal ma zúj vá ros 0,0012% 436

 8. Ba racs ka 0,0016% 561

 9. Barcs 0,0007% 263

10. Bá tony te re nye 0,0055% 1 931

11. Bé kés 0,0011% 375

12. Bé kés csa ba 0,1002% 35 205

13. Be rettyó új fa lu 0,0027% 935

14. Bics ke 0,0013% 447

15. Bony hád 0,0021% 741

16. Bu da pest 91,6457% 32 198 072

17. Bük 0,0010% 348

18. Csong rád 0,0058% 2 043

19. Csur gó 0,0007% 236

20. Deb re cen 1,0745% 377 500

21. Dom bó vár 0,0119% 4 172

22. Du na föld vár 0,0026% 926

23. Du na ke szi 0,0062% 2 174

24. Ede lény 0,0011% 386

25. Eger 0,1593% 55 969

26. Esz ter gom 0,0266% 9 335

27. Fót 0,0044% 1 534

28. Göd 0,0030% 1 066

29. Gö döl lõ 0,0148% 5 212

30. Gyön gyös 0,0140% 4 923

31. Gyõr 0,4047% 142 168

32. Gyu la 0,0161% 5 654

33. Haj dú bö ször mény 0,0072% 2 513

34. Haj dú szo bosz ló 0,0082% 2 891

35. Hat van 0,0145% 5 090

36. Her nád 0,0013% 445

37. Hód me zõ vá sár hely 0,0437% 15 338

38. Jász be rény 0,0096% 3 362
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Sor szám Te le pü lés Arány Tá mo ga tás (ezer Ft)

39. Ká loz 0,0053% 1 848

40. Ka pos vár 0,1394% 48 981

41. Ka pu vár 0,0036% 1 250

42. Kar cag 0,0054% 1 905

43. Ka zinc bar ci ka 0,0092% 3 228

44. Kecs ke mét 0,2258% 79 339

45. Keszt hely 0,0052% 1 824

46. Kis kun fél egy há za 0,0099% 3 461

47. Kis új szál lás 0,0017% 584

48. Ko má rom 0,0076% 2 668

49. Kom ló 0,0489% 17 164

50. Kör mend 0,0011% 403

51. Kun szent már ton 0,0039% 1 362

52. La jos ko má rom 0,0053% 1 848

53. Len ti 0,0061% 2 144

54. Mag lód 0,0016% 554

55. Makó 0,0015% 529

56. Mar ca li 0,0006% 214

57. Má té szal ka 0,0021% 754

58. Me zõ be rény 0,0016% 570

59. Me zõ ko vács há za 0,0005% 188

60. Me zõ túr 0,0008% 273

61. Mis kolc 1,6356% 574 622

62. Mo hács 0,0022% 789

63. Mór 0,0071% 2 501

64. Mo son ma gya ró vár 0,0193% 6 794

65. Nagy atád 0,0013% 449

66. Nagy ka ni zsa 0,1156% 40 603

67. Nagy ka rá csony 0,0005% 159

68. Nyír bá tor 0,0053% 1 858

69. Nyír egy há za 0,3007% 105 649

70. Oros há za 0,0127% 4 459

71. Ózd 0,0474% 16 641

72. Pápa 0,0432% 15 181

73. Pécs 0,6881% 241 743

74. Pé te ri 0,0035% 1 241

75. Püs pök la dány 0,0050% 1 764

76. Sal gó tar ján 0,1487% 52 260

77. Sar kad 0,0017% 609

78. Sik lós 0,0015% 532

79. Sió fok 0,0136% 4 774

80. Solt 0,0015% 532

81. Sop ron 0,1186% 41 683

82. Szar vas 0,0032% 1 125

83. Száz ha lom bat ta 0,0046% 1 601
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Sor szám Te le pü lés Arány Tá mo ga tás (ezer Ft)

84. Szé csény 0,0022% 785

85. Sze ged 1,2805% 449 871

86. Szeg ha lom 0,0008% 268

87. Szé kes fe hér vár 0,2969% 104 307

88. Szek szárd 0,0397% 13 940

89. Szent end re 0,0103% 3 617

90. Szen tes 0,0071% 2 500

91. Szent már ton ká ta 0,0024% 846

92. Szi get vár 0,0058% 2 025

93. Szol nok 0,1969% 69 178

94. Szom bat hely 0,1590% 55 877

95. Ta pol ca 0,0079% 2 793

96. Tata 0,0188% 6 589

97. Ta ta bá nya 0,2135% 75 000

98. Ti sza fü red 0,0013% 451

99. Ti sza új vá ros 0,0029% 1 009

100. Ti sza vas vá ri 0,0014% 501

101. Tö rök bál int 0,0038% 1 329

102. Tö rök szent mik lós 0,0008% 293

103. Új fe hér tó 0,0254% 8 941

104. Új szász 0,0002% 85

105. Vác 0,0298% 10 480

106. Vár pa lo ta 0,0188% 6 607

107. Veszp rém 0,1749% 61 449

108. Vész tõ 0,0006% 225

109. Za la eger szeg 0,1423% 50 000

110. Zirc 0,0008% 297

Össze sen 100,0000% 35 133 223
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
9/2007. (MK 66.) ÖTM

u t a s í t á s a
az Önkormányzati és Területfejlesztési

Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
kiadásáról  szóló 2/2006. (MK 94.) ÖTM utasítás

módosításáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag ja i ról és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 2.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja, va la -
mint a köz igaz ga tá si hi va ta lok ról  szóló 297/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de -
let) 8.  §-ának (2)–(3) be kez dé se i ben 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 té -
ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról

 szóló 2/2006. (MK 94.) ÖTM uta sí tás mó do sí tá sá ra ki -
adom az aláb bi

utasítást:

1. Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Miniszté -
rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 2/2006. (MK 94.) ÖTM uta sí tás (a továb biak ban:
Ut.) a kö vet ke zõ 3/A. pont tal egé szül ki:

„3/A. A köz igaz ga tá si hi va ta lok 2007. má so dik fél évi
fel ügye le ti el len õr zé se i nek ter vét a Mi nisz té ri um Köz -
igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi Fõ osz tá lyá nak
2007. má jus 15-ig kell el ké szí te nie.”

2. Az Ut. mel lék le te ezen uta sí tás mel lék le té ben fog lalt
4. szá mú füg ge lék kel egé szül ki.



3. Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

Jó vá ha gyom:

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

Melléklet
a 9/2007. (MK 66.) ÖTM utasításhoz

„4. számú függelék
a 2/2006. (MK 94.) ÖTM utasítás mellékletéhez

A Közigazgatási Hivatalok Felügyeleti Ellenõrzési
Szabályzata

I.

Általános rendelkezések

1. A Sza bály zat ha tá lya ki ter jed a köz igaz ga tá si hi va ta -
lok ra, va la mint a köz igaz ga tá si hi va ta lok fel ügye le ti el len -
õr zé se i nek vég re haj tá sá ban érin tett és köz re mû kö dõ szer -
ve ze ti egy sé gek re.

2. A köz igaz ga tá si hi va ta lok szak mai mun ká já nak el -
len õr zé sét a mi nisz té ri um Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi
és Ha tó sá gi Fõ osz tá lya (a továb biak ban: Fõ osz tály) ve ze -
tõ je ter ve zi és szer ve zi az ÖTM Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za ta 32.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján.

3. A Fõ osz tály min den év de cem ber 15-ig el ké szí ti a
köz igaz ga tá si hi va ta lok kö vet ke zõ nap tá ri évre vo nat ko zó
fel ügye le ti el len õr zé se i nek éves ter vét. Az éves ter vet a
mi nisz ter hagy ja jóvá.

4. Az éves el len õr zé si terv tar tal maz za:
a) az el len õr zen dõ köz igaz ga tá si hi va tal meg ne ve zé sét;
b) az el len õr zés tí pu sát (át fo gó, té ma-, cél-, utó el len õr -

zés);
c) az egyes szak mai (sza bály sze rû sé gi, ha té kony sá gi)

el len õr zé sek üte me zé sét és je len tõ sebb ha tár idõ it;
d) az el len õr zés for má ját (tör vényességi, szak sze rû sé -

gi, ha té kony sá gi);
e) az el len õr zés fó ru mát, mód ját és tár gyát.

5. Az el len õr zé si ter vet a Fõ osz tály a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal és a köz igaz ga tá si hi va ta lok te vé keny sé ge vo nat -
ko zá sá ban szak mai irá nyí tá si jog kör rel ren del ke zõ szerv
ré szé re meg kül di.

6. A mi nisz ter a jó vá ha gyott éves el len õr zé si terv alap -
ján fel ké ri az egyes el len õr zé sek vo nat ko zá sá ban érin tett,

szak mai irá nyí tá si jog kör rel ren del ke zõ szer vek ve ze tõ it
az el len õr zés ben való rész vé tel re.

7. A Fõ osz tály a jó vá ha gyott éves terv ben (a továb -
biak ban: éves terv) sze rep lõ egyes el len õr zé sek vég re haj -
tá sá ra rész le tes el len õr zé si prog ra mot ké szít. Az el len õr -
zés prog ram ját az ön kor mány za ti és la kás ügyi szak ál lam -
tit kár (a továb biak ban: szak ál lam tit kár), az át fo gó el len õr -
zés rész prog ram ját a Fõ osz tály ve ze tõ je hagy ja jóvá.

8. Az el len õr zé si prog ram nak tar tal maz nia kell:
a) az el len õr zést vég zõ szer ve zet meg ne ve zé sét;
b) az el len õr zés alá vont szerv meg ne ve zé sét;
c) az el len õr zés té má ját (tárgy kö rét), cél ját;
d) az el len õr zés tí pu sá nak meg je lö lé sét;
e) az el len õr zés re vo nat ko zó jog sza bá lyi fel ha tal ma zást;
f) az el len õr zés rész le tes fel ada ta it, az al kal ma zott

mód sze re ket;
g) az el len õri zen dõ idõ sza kot;
h) az el len õrök (ezen be lül a kül sõ szak ér tõk), va la mint 

az el len õr zés ve ze tõ je meg ne ve zé sét, meg bí zó le ve lük szá -
mát, a fel adat meg osz tást;

i) az el len õr zés ter ve zett kez dõ idõ pont ját és idõ tar ta -
mát, a rész- és az össze fog la ló je len tés el ké szí té sé nek ha -
tár ide jét;

j) a ki ál lí tás kel tét;
k) a jó vá ha gyás ra jo go sult alá írá sát.

9. A fel ügye le ti el len õr zé si terv rõl, prog ram ról a szak -
ál lam tit kár tá jé koz tat ja a fel ügye le ti el len õr zés ben köz re -
mû kö dõ szer ve ket, kez de mé nye zi az el len õr zés ben való
rész vé te le ket.

10. A Fõ osz tály ve ze tõ je in do kolt eset ben – kü lö nö sen
a fel ügye le ti mun ka ada tai alap ján – kez de mé nye zi a jó vá -
ha gyott terv mó do sí tá sát, a ha tás kö ré be tar to zó szer vek
so ron kí vü li el len õr zé sét vagy ve ze tõ ik be szá mol ta tá sát.

11. A költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Korm. ren de let) sze rin ti el len õr zé se ket a köz igaz ga tá si
 hivatalok te kin te té ben az ÖTM Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ban meg je lölt El len õr zé si Tit kár ság hajt ja
vég re.

II.

Értelmezõ rendelkezések

1. Fel ügye le ti el len õr zés: a köz igaz ga tá si hi va ta lok
 törvényességi, szak sze rû sé gi és ha té kony sá gi vizs gá la ta,
amely a hi va ta lok mû kö dé se meg fe le lõ sé gé nek szak mai és 
szer vi, jog sze rû sé gi és cél sze rû sé gi szem pon tok sze rin ti
tel jes körû vagy rész le ges, jog sza bály ban meg ha tá ro zott
esz kö zök kel tör té nõ vizs gá la ta a meg elõ zés és se gít ség -
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nyúj tás, va la mint az ér de mi vagy ér dem re ható jog sér té -
sek, hi bák és hi á nyos sá gok fel tá rá sá nak, ke let ke zé si okuk
meg ál la pí tá sá nak cél já ból tör té nik, a mû kö dés meg fe le lõ -
sé gé nek hely re ál lí tá sa, a jog sér té sek ki kü szö bö lé se ér de -
ké ben.

2. A fel ügye le ti el len õr zés for mái:
a) Tör vény es sé gi el len õr zés: an nak el len õr zé se, hogy a 

vizs gált szerv a mû kö dé se fo lya ma tá ban fel adat- és ha tás -
kö ré ben a te vé keny sé gét jog sze rû en vég zi.

b) Szak sze rû sé gi el len õr zés: an nak vizs gá la ta, hogy a
vizs gált szerv a szak mai fel ada tok vég re haj tá sát a jog sza -
bá lyok és bel sõ sza bály za tok, ve ze tõi ren del ke zé sek meg -
tar tá sá val vég zi.

c) Ha té kony sá gi el len õr zés: a vizs gált rend szer mû kö -
dé se al kal mas-e a le he tõ leg ki sebb rá for dí tás sal a le he tõ
leg na gyobb ered ményt el ér ni, rá mu tat va azok ra a ter ve zé -
si, sza bá lyo zá si, szer ve zé si, fej lesz té si, ösz tön zé si in téz -
ke dé sek re, ame lyek kel e kö ve tel mé nyek el ér he tõk.

d) Pénz ügyi el len õr zés: a pénz ügyi el szá mo lá sa i nak,
va la mint az ezek alap já ul szol gá ló szám vi te li nyil ván tar tá -
sok el len õr zé se.

3. A fel ügye le ti el len õr zés tí pu sai:
a) Át fo gó el len õr zés: a vizs gált szer vek fel adat- és ha -

tás kö ré be tar to zó meg ha tá ro zott idõ szak alatt el lá tott szak -
mai fel ada ta i kat és a költ ség ve té si gaz dál ko dá su kat jel -
lem zõ fo lya ma tok együt tes, egy más sal össze füg gés ben
tör té nõ – leg alább négy éves cik lu son ként vég zett – tör -
vényességi, szak sze rû sé gi, ha té kony sá gi el len õr zé se.

b) Té ma el len õr zés: meg ha tá ro zott téma, adott fel adat
el lá tá sá nak vizs gá la ta egy idõ ben több szerv nél ab ból a
cél ból, hogy a meg ál la pí tá sok ered mé nye ként ál ta lá no sít -
ha tó kö vet kez te té se ket le hes sen le von ni, és en nek meg fe -
le lõ in téz ke dé se ket le hes sen ten ni.

c) Cél el len õr zés: a köz igaz ga tá si hi va tal meg ha tá ro zott 
szak mai te vé keny sé gé nek (meg ha tá ro zott ügy faj ták),
vagy a szak mai te vé keny ség meg ha tá ro zott rész szem pont
alap ján tör té nõ vizs gá la ta – egy éves, fél éves, il let ve ne -
gyed éves el len õr zé si idõ egy ség ben.

d) Utó el len õr zés: a vizs gált szerv nél elõ zõ leg vég re -
haj tott el len õr zés meg ál la pí tá sai és ja vas la tai alap ján in do -
kolt a meg tett in téz ke dé sek tel je sí té sé nek és azok ha tá sá -
nak vizs gá la ta.

4. A fel ügye le ti el len õr zés ben köz re mû kö dõ szer vek: a 
köz igaz ga tá si hi va ta lok egyes te vé keny sé ge vo nat ko zá sá -
ban szak mai irá nyí tá si jog kör rel ren del ke zõ szer vek.

III.

A felügyeleti ellenõrzés részletes szabályai

1. A köz igaz ga tá si hi va ta lok el len õr zé sé nek mód ja kü -
lö nö sen:

a) hely szí ni el len õr zés;
b) a köz igaz ga tá si hi va ta lok és az ÖTM ál tal ve ze tett

in for má ci ós rend szer ada ta i nak, va la mint a mi nisz té ri um
más szer ve i nél a köz igaz ga tá si hi va ta lok kal és te vé keny -
sé gük kel össze füg gés ben ke let ke zett ada tok nak a cél hoz
kö tött ség el vé nek meg fe le lõ fel hasz ná lá sa, a köz igaz ga tá -
si hi va ta lok nál ke let ke zett in for má ció hor do zók rend sze res 
vagy so ron kí vü li be ké ré se;

c) a köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõ i nek be szá mol ta tá sa.

2. A hely szí ni el len õr zés az el len õr zött szerv nél foly ta -
tott, an nak tel jes te vé keny sé gé rõl vagy egy meg ha tá ro zott
ré szé rõl a mun ka fo lya ma tok ba tör té nõ be te kin tés, az ira -
tok ta nul má nyo zá sa, in ter jú út ján szer zett meg fi gye lé se -
ken, össze ha son lí tó ér té ke lé se ken, meg ál la pí tá so kon ala -
pu ló vizs gá la ti mód. A hely szí ni el len õr zést – a le he tõ sé -
gek hez ké pest – úgy kell üte mez ni és le foly tat ni, hogy az a
leg ki sebb mér ték ben és a leg rö vi debb ide ig za var ja a fel -
ügyelt szerv te vé keny sé gét a fel ada tok el lá tá sá ban, ugyan -
ak kor az el len õr zés ala pos sá gát ne ve szé lyez tes se, il let ve
az in do ko lat lan gyor sa ság ne idéz ze elõ az adat- és in for -
má ció ké rés fo lya ma tos ki egé szí té sé nek szük sé ges sé gét.

3. A be szá mol ta tás rend je:
a) köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõi négy éven ként egy

al ka lom mal be szá mol nak a Korm. ren de let 13.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti mó don és a (2) be kez dés ben rész le -
te zett tar ta lom mal;

b) köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõi éven te összeg zõ je -
len tést ké szí te nek az elõ zõ év te vé keny sé gé rõl a Korm.
ren de let 13.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti mó don;

c) köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõi fel hí vás ra meg ha tá -
ro zott fel ada tok ról, el já rá sok ról, te vé keny sé gek rõl ké szí -
tett rend sze res vagy ese ti je len tés té tel út ján szá mol nak be;

d) sze mé lyes kap cso lat for má já ban je len tés té tel lel,
kon zul tá ci ó val, in for má ció nyúj tás sal tör tén het;

e) köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõi ér te kez let ke re té ben.

4. A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek be szá mol ta tá sá -
val vég re haj tott el len õr zés nyo mán szük sé ges fel ada to kat
a be szá mo lás ról ké szült do ku men tum tar tal maz za.

5. A köz igaz ga tá si hi va ta lok fel ügye le ti el len õr zé se út -
ján biz to sí ta ni kell, hogy a szak mai, szer vi irá nyí tás hoz in -
for má ci ók áll ja nak ren del ke zés re:

a) a köz igaz ga tá si hi va ta lok te vé keny sé gé nek és mû -
kö dé sé nek bel sõ sza bá lyo zott sá gá ról, a sza bá lyo zás ha tás -
fo ká ról, a fel ada ta ik tel je sí té sé nek jog sze rû sé gé rõl és
ered mé nyes sé gé rõl, a szer vek te vé keny sé gé vel és mû kö -
dé sé vel kap cso lat ban fel me rült sza bá lyo zá si igé nyek rõl;

b) a köz igaz ga tá si hi va ta lok mû kö dé se sze mé lyi, pénz -
ügyi és anya gi fel té te le i nek biz to sí tott sá gá ról;

c) a köz igaz ga tá si hi va ta lok sze mé lyi ál lo má nyá nak fe -
gyel mi hely ze té rõl és kép zett sé gé rõl, a kép zé si igé nyek rõl
és le he tõ sé gek rõl, a kép zés és to vább kép zés meg ha tá ro -
zott irá nya i nak tel je sü lé sé rõl;
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d) a köz igaz ga tá si hi va ta lok mû kö dé si kör nye ze tük (az
együtt mû kö dõ ál la mi és ön kor mány za ti szer vek, a la kos -
ság, va la mint egyéb szer ve ze tek) kap cso la tá ról.

A felügyeleti ellenõrzés szervezése

6. A rész le tes el len õr zé si prog ram alap ján az el len õr -
zés ben részt ve võ sze mé lyek ki je lö lé sé nek ter ve zé se ér de -
ké ben a Fõ osz tály ve ze tõ je az igé nyelt lét szám ról az el len -
õr zést meg elõ zõ en – az el len õr zé si prog ram egy ide jû meg -
kül dé sé vel – tá jé koz tat ja az érin tett szer ve ze ti egy sé gek
ve ze tõ it.

7. Az el len õr zé se ket a Fõ osz tály és az uta sí tás ha tá lya
alá vont szer ve ze ti egy sé gek mun ka tár sai együt te sen hajt -
ják vég re. Az el len õr zé sek vég re haj tá sá ban részt ve võk az
uta sí tás ban és a prog ram ban meg ha tá ro zott fel ada ta i kat a
Fõ osz tály ki je lölt ve ze tõ be osz tá sú mun ka tár sá nak irá nyí -
tá sá val és ko or di ná lá sá val lát ják el (el len õr zés ve ze tõ je).
Az el len õr zés ve ze tõ je – a fel adat vég re haj tá sa ide jén –
egy ben ve ze tõ je a vég re haj tás ban részt ve võk nek.

8. A Fõ osz tály ve ze tõ je gon dos ko dik az el len õr zé sek -
ben részt ve võk szak mai fel ké szí té sé rõl és a prog ram ban
meg ha tá ro zott rész le tes fel ada tok vég re haj tá sá ról.

9. Az el len õr zé sek vég re haj tá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyi és tár gyi fel té te le ket a Fõ osz tály és az el len õr zé sek ben
részt ve võ szer ve ze ti egy sé gek – a prog ram ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint – kö zö sen biz to sít ják.

10. A mi nisz ter ve ze té se alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -
gek mun ka tár sa i nak az el len õr zé sek ben köz re mû kö dõ tag -
ja it az el len õr zött szerv hi va ta los he lyi sé ge i be tör té nõ be -
lé pés re, il let ve ezen uta sí tás ban meg ha tá ro zott jo go sult sá -
gok gya kor lá sá ra fel jo go sí tó, név re  szóló meg bí zó le vél lel
kell el lát ni, amely a mun kál ta tói iga zol vánnyal együtt ér -
vé nyes.

11. A meg bí zó le vél nek tar tal maz nia kell:
a) a „Meg bí zó le vél” meg ne ve zést;
b) az el len õr ne vét, be osz tá sát, szol gá la ti iga zol vá nyá -

nak szá mát, il let ve – amennyi ben szol gá la ti iga zol vánnyal
nem ren del ke zik – sze mély azo no sí tó iga zol vá nyá nak
vagy más sze mély azo no sí tás ra al kal mas iga zol vá nyá nak
szá mát;

c) az el len õr zés he lyé re az el len õr zé si prog ram ra való
uta lást;

d) az el len õr zés vég re haj tá sá ra, el já rá si rend jé re vo nat -
ko zó jog sza bály meg ne ve zé sét;

e) a meg bí zó le vél ér vé nyes sé gét;
f) a ki ál lí tás kel tét;
g) ki ál lí tás ra jo go sult alá írá sát, bé lyeg zõ le nyo ma tát.

12. A spe ci á lis is me re te ket igény lõ szak kér dé sek ben
az el len õr zés be kül sõ szak ér tõ von ha tó be. A fel kért kül sõ
szak ér tõ ket is meg bí zó le vél lel kell el lát ni, ame lyet át ru há -
zott ha tás kör ben a Fõ osz tály ve ze tõ je ad ki.

13. A hely szí ni vizs gá la tot – el té rõ uta sí tás hi á nyá ban – 
an nak meg kez dé se elõtt leg alább 15 nap pal ko ráb ban írás -
ban vagy szó ban be kell je len te ni az el len õr zen dõ szerv
ve ze tõ jé nek.

IV.

A felügyeleti ellenõrzés és a megállapítások
dokumentációja

1. Az el len õr zés vég re haj tá sá ról, meg ál la pí tá sa i ról az
ada tok kal és té nyek kel alá tá masz tott ér té ke lést, kö vet kez -
te té se ket, meg ál la pí tá so kat az el len õr zés be fe je zé sét kö ve -
tõ 30 na pon, át fo gó el len õr zést köve tõen 60 na pon be lül az 
el len õr zés ve ze tõ je kö te les írás ba fog lal ni (el len õr zé si je -
len tés).

2. Az el len õr zé si je len tés nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal -
maz nia:

a) az el len õr zés tí pu sá nak, mód já nak meg ne ve zé se;
b) az el len õr zött köz igaz ga tá si szerv (szer ve ze ti egy -

ség) meg ne ve zé se;
c) az el len õr zés tár gya;
d) az el len õr zött idõ szak fel tün te té se;
e) az el len õr zés kez dõ és záró nap já nak, va la mint az el -

len õr zés re for dí tott mun ka na pok szá má nak fel tün te té se;
f) az el len õr zés ve ze tõ jé nek meg ne ve zé se;
g) az el len õr zés ben részt vett sze mé lyek (köz tiszt vi se -

lõk, kül sõ meg bí zot tak) meg ne ve zé se;
h) az el len õr zés mód sze re (hely szí ni el len õr zés, irat el -

len õr zés stb.);
i) az el len õr zé si cé lok meg va ló su lá sa;
j) az el len õr zés meg ál la pí tá sai és kö vet kez te té sei;
k) szük ség ese tén: ja vas lat té tel fel ügye le ti in téz ke dé si

terv ké szí té sé re (a szük sé ges nek tar tott in téz ke dé sek pon -
tos meg je lö lé sé vel);

l) kel te zés, il let ve az el len õr zés ve ze tõ jé nek alá írá sa.

3. Ha a vizs gá la tot több szerv, sze mély vég zi, az egyes
sze mé lyek, szer vek meg ál la pí tá sa ik ról el len õr zé si rész je -
len tést ké szí te nek. Az el len õr zés egyes té má i ra, tárgykö -
reire vo nat ko zó an is ké szül het el len õr zé si rész je len tés.

4. Az el len õr zé si rész je len tés az e fe je zet 2. pont já ban
rész le te zet tek sze rin ti tar ta lom mal ké szül.

5. Az el len õr zé si je len tés vég le ge zé sét meg elõ zõ en
– szük ség sze rint – az ész re vé te lek elõ ze tes hely szí ni
egyez te té sé re, re a li zá ló ér te kez let re ke rül sor.
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6. Az el len õr zé si je len tést az el len õr zés ve ze tõ je – el té -
rõ dön tés hi á nyá ban – kö te les meg kül de ni az el len õr zött
szerv nek, aki az el len õr zés meg ál la pí tá sa i ra 15 na pon be -
lül in do ko lás sal el lá tott ész re vé telt te het.

7. Az ész re vé te lek el fo ga dá sá ról vagy el uta sí tá sá ról a
Fõ osz tály ve ze tõ je dönt, dön té sét in do kol ni kö te les. A
dön tés rõl az el len õr zött szer vet tá jé koz tat ni kell.

8. A köz igaz ga tá si hi va ta lok el len õr zé sé rõl ké szült
vég le ge zett el len õr zé si je len tést a szak ál lam tit kár hagy ja
jóvá.

9. A fel ügye le ti el len õr zés so rán el len õr zé si jegy zõ -
köny vet kell fel ven ni, amennyi ben a vizs gá lat so rán olyan
tény, adat, in for má ció jut az el len õr zést vég zõ tu do má sá ra, 
amely bün te tõ, sza bály sér té si, kár té rí té si vagy fe gyel mi
 eljárás kez de mé nye zé sét te szi in do kolt tá.

10. Az el len õr zé si jegy zõ köny vet a szak ál lam tit kár és
az el len õr zött szerv ve ze tõ je ré szé re meg kell kül de ni.

11. Az el len õr zé si jegy zõ könyv tar tal ma kü lö nö sen:
a) az el len õr zést vég zõ szer ve zet meg ne ve zé se;
b) az el len õr zés alá vont szerv meg ne ve zé se;
c) az el len õr zés té má ja (tárgy kö re), cél ja;
d) az el len õr zés tí pu sá nak meg je lö lé se;
e) az el len õr zés re vo nat ko zó jog sza bá lyi fel ha tal ma zás;
f) az el len õr zés nél al kal ma zott mód sze rek;
g) az el len õr zött idõ szak;
h) az el len õrök (ezen be lül a kül sõ szak ér tõk), va la mint 

az el len õr zés ve ze tõ je meg ne ve zé se, meg bí zó le ve lük szá -
ma, a fel adat meg osz tás;

i) az el len õr zés nap ja, idõ pont ja;
j) a fe le lõs ség meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló mu -

lasz tá sok, sza bály ta lan sá gok, hi vat ko zás sal a meg ál la pí tá -
so kat alá tá masz tó bi zo nyí té kok ra;

k) a fe le lõs sze mé lyek neve és be osz tá sa;
l) a fe le lõs ként meg je lölt sze mély nyi lat ko za ta, hogy a

jegy zõ könyv egy pél dá nyát át vet te; az ab ban fog lal ta kat
meg ér tet te; to váb bá, hogy a jegy zõ köny vi meg ál la pí tá sok -
ra meg ha tá ro zott idõn be lül ész re vé te le ket te het;

m) a jegy zõ könyv ki ál lí tá sá nak he lye, kel te, vizs gá ló
alá írá sa.

V.

Az ellenõrzés megállapításának hasznosítása
 és az ellenõrzés befejezését követõ intézkedések

1. A köz igaz ga tá si hi va tal nál el vég zett el len õr zés meg -
ál la pí tá sai és ja vas la tai alap ján szük ség sze rint in téz ke dé -
se ket kell kez de mé nyez ni, il let ve ten ni. En nek for mái:

a) re a li zá ló le vél,
b) in téz ke dé si terv,
c) utó el len õr zés.

2. Az el len õr zés meg ál la pí tá sa i nak hasz no sí tá sa re a li -
zá ló le vél ben tör té nik, ha a vizs gá la tok ér de mi hi bát, hi á -
nyos sá got nem tár tak fel, vagy azo kat még az el len õr zés
fo lya mán meg szün tet ték.

3. A re a li zá ló le vél ben ha tár idõ ki tû zé sé vel fel kell hív -
ni az el len õr zött szerv ve ze tõ jét a ki sebb sú lyú hi bák, hi á -
nyos sá gok meg szün te té sé re, az egyéb szük sé ges nek tar tott 
in téz ke dé sek meg té te lé re az zal, hogy ezek vég re haj tá sá ról 
írás ban ad jon tá jé koz ta tást.

4. Az el len õr zés so rán fel tárt sú lyos hi bák ki kü szö bö lé -
se, hi á nyos sá gok meg szün te té se ér de ké ben a szak ál lam tit -
kár a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jét fel ké ri in téz ke dé si
terv el ké szí té sé re.

5. Az in téz ke dé si terv ter ve ze tét leg ké sõbb az el len õr -
zé si je len tés meg kül dé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül el
kell ké szí te ni és – jó vá ha gyás cél já ból – az ön kor mány za ti
és la kás ügyi szak ál lam tit kár hoz fel ter jesz te ni.

6. A jó vá ha gyott in téz ke dé si terv nek tar tal maz nia kell:
a) az alá ren delt köz igaz ga tá si szerv vel kap cso lat ban,

il let ve az alá ren delt köz igaz ga tá si szerv nél vég re haj tan dó
in téz ke dé se ket,

b) a vég re haj tás sze mé lyi fe le lõ se it,
c) az ezek vég re haj tá sá ra ren del ke zés re álló ha tár idõ ket.

7. Az in téz ke dé si terv ben meg ha tá ro zott vég re haj tá si
fe le lõ sök az adott fel adat vég re haj tá sá ról a ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül írás be li be szá mo lót ké szí -
te nek, ame lyet a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je meg küld a
szak ál lam tit kár ré szé re.

8. Az el len õr zés meg ál la pí tá sa i nak hasz no sí tá sa in do -
kol hat ja, hogy szük ség sze rint utó el len õr zés ke re té ben az
el len õr zõ szerv vizs gál ja, hogy a meg ál la pí tá sok alap ján a
kez de mé nye zett vagy ja va solt in téz ke dé sek meg tör tén -
tek-e.

9. Az utó el len õr zés rend jé re a fel ügye le ti el len õr zés
sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.

VI.

Az ellenõrzésben érintettek jogai és kötelezettségei

1. A ki zá rás sza bá lyai:
a) az el len õr zés vég re haj tá sá ból ki kell zár ni az el len -

õr zött szerv ve ze tõ be osz tá sú dol go zó já nak a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  § b) pont já -
ban meg ha tá ro zott kö ze li hoz zá tar to zó ját, élet tár sát, volt
há zas tár sát, to váb bá, aki tõl az el len õr zés tár gyi la gos le -
foly ta tá sa egyéb ok ból nem vár ha tó;
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b) az el len õr a ki zá rá si okot köz vet len ve ze tõ jé nek ha -
la dék ta la nul kö te les be je len te ni, azt az el len õr zött szerv is
be je lent he ti. A ki zá rás ról a Fõ osz tály ve ze tõ je dönt.

2. Az el len õr zés ve ze tõ je az el len õr zés be be osz tot tak -
nak az el len õr zés idõ tar ta ma alatt hi va ta li fe let te se, en nek
alap ján

a) az el len õr zé si prog ram ban fog lal ta kon túl me nõ en
meg ha tá roz za a konk rét el len õr zen dõ té ma kö rö ket;

b) az el len õr zés idõ tar ta má tól füg gõ en, rend sze res idõ -
kö zön ként be szá mol tat ja a cso por tok ve ze tõ it, in do kolt
eset ben az egyes el len õrö ket az el len õr zés rész meg ál la pí -
tá sa i ról;

c) az el len õrök ré szé re konk rét el len õr zé si fel ada to kat
ha tá roz hat meg, az el len õr zõ cso por tok össze té te lét és fel -
ada tát mó do sít hat ja, ko or di nál ja az egyes cso por tok mû -
kö dé sét;

d) a Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jét – az ál ta la meg ha tá -
ro zot tak sze rint – tá jé koz tat ja az el len õr zés me ne té rõl, az
el sõd le ges meg ál la pí tá sok ról, az el len õr zés eset le ges, a
hely szí nen meg nem szün tet he tõ aka dá lya i ról, az el len õr -
zés so rán fel tárt ha la dék ta lan in téz ke dé sét igény lõ sú lyos
jog sér té sek rõl;

e) az egyes el len õr zé si rész je len té sek alap ján el ké szí ti
az el len õr zés össze fog la ló je len té sét;

f) vég re hajt ja a IV/2–3. pont sze rin ti el já rást.

3. Az el len õrök kö te le sek:
a) az el len õr zés re fel ké szül ni, az el len õr zött szerv mû -

kö dé sé re vo nat ko zó ada to kat elõ ze tesen be sze rez ni, a te -
vé keny ség re vo nat ko zó sza bá lyo zá sát meg is mer ni;

b) a hely szí ni el len õr zés elõtt az el len õr zen dõ szerv, hi -
va ta li egy ség ve ze tõ jé nél be je len te ni az el len õr zés meg -
kez dé sét (kü lö nö sen in do kolt eset ben – ha az el len õr zés
cél ját ve szé lyez tet né – ezt mel lõz ni le het) és fel mu tat ni a
meg bí zó le ve let;

c) az el len õr zés so rán fel tárt jog sér tést vagy je len tõs
sza bály ta lan sá got, fe gye lem sér tést so ron kí vül je len te ni a
szer ve zet ve ze tõ jé nek és az el len õr zés ve ze tõ jé nek, va la -
mint az érin tett sze mélyt tá jé koz tat ni a fel tárt sza bály ta -
lan ság ról;

d) az el len õr zött ész re vé te le it meg hall gat ni, és ha azok
meg ala po zot tak, figye lembe ven ni;

e) az el len õr zés so rán tett be je len té se ket, pa na szo kat
meg vizs gál ni és a szük sé ges in téz ke dé se ket kez de mé -
nyez ni;

f) a tu do má sá ra ju tott ada tok te kin te té ben az ál lam-,
szol gá la ti, il le tõ leg ma gán tit kot meg tar ta ni;

g) az el len õr zés meg ál la pí tá sa it – az el len õr zés be fe je -
zé sét köve tõen – az el len õr zött szerv, hi va ta li egy ség ve ze -
tõ jé vel tel jes egé szé ben, a fe le lõs ként meg je lölt sze mé -
lyek kel a rá juk vo nat ko zó mér ték ben is mer tet ni;

h) ha az el len õr zés so rán tett meg ál la pí tá sok in do kol -
ják – az ügy jel le gé tõl füg gõ en – bün te tõ-, fe gyel mi vagy
kár té rí té si el já rás meg in dí tá sát kez de mé nyez ni;

i) meg ál la pí tá saikat je len tés ben rög zí te ni.

4. Az el len õrök jo go sul tak:

a) az elõ írt rend meg tar tá sá val az el len õr zött szerv hi -
va ta li he lyi sé ge i be be lép ni,

b) a szerv te vé keny sé gé vel össze füg gõ ira tok ba, nyil -
ván tar tá sok ba, adat ke ze lé si rend sze rek be be te kin te ni, az
ere de ti ok má nyo kat át ven ni, vagy azok ról – az ügy ke ze lé -
si sza bá lyok be tar tá sá val – má so la tot ké szí te ni,

c) a ti tok vé de lem re, a biz ton sá gi elõ írásokra vo nat ko zó 
sza bá lyok meg tar tá sá val a szük sé ges ok má nyo kat ta nul -
má nyoz ni,

d) szó ban vagy írás ban tá jé koz ta tást kér ni, sze mé lye -
ket szó ban vagy jegy zõ könyv ben meg hall gat ni, kér dõ ívek 
ki töl té sé re fel hív ni,

e) jog sér tés re, sú lyos sza bály ta lan ság ra, fe gyel mi vét -
ség re uta ló ada to kat tar tal ma zó ok ira tot a jegy zõ könyv -
höz, il let ve je len té sé hez csa to lás cél já ból – át vé te li el is -
mer vény el le né ben – be von ni,

f) szak ér tõ, szak ta nács adó be vo ná sát kez de mé nyez ni,
g) a fel ada to kat ered mé nye sen el lá tók el is me ré sé re és a 

vét ke sen mu lasz tók fe le lõs ség re vo ná sá ra ja vas la tot ten ni.

5. Az el len õr zést vég zõ fe le lõs:
a) az el len õr zés szak sze rû el vég zé sé ért;
b) az el len õr zé si prog ram ál tal meg ha tá ro zott kör ben

min den lé nye ges tény meg ál la pí tá sá ért és a meg ál la pí tá -
sok helyt ál ló sá gá ért. Ha a tu do má sá ra ju tott jog sér tés, sú -
lyos sza bály ta lan ság ese tén az elõ írt mó don nem in téz ke -
dik, az eb bõl adó dó kö vet kez mé nye kért bün te tõ jo gi, fe -
gyel mi, anya gi fe le lõs ség ter he li;

c) az el len õr zött szerv nél a meg ál la pí tá sok és ja vas la -
tok alap ján – szük ség ese tén – vég re haj tan dó in téz ke dé se -
kért.

6. Az el len õr zött szer vek ve ze tõi kö te le sek:
a) az el len õr zést vég zõ szer vet és az el len õrt fel ada ta ik

el lá tá sá ban se gí te ni, az ál ta luk kért tá jé koz ta tást meg ad ni,
ada to kat, ira to kat át ad ni;

b) biz to sí ta ni az el len õr zést vég zõ szerv mun ka tár sa i -
nak hely szí ni mun ka fel té te le it az el len õr zé si jo go sult sá -
guk gya kor lá sát.”

Az Országgyûlés elnökének

k ö z l e m é n y e

az állampolgári jogok országgyûlési biztosa
általános helyettesének lemondásáról

Dr. Ta kács Al bert, az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si
biz to sa ál ta lá nos he lyet te sé nek le mon dá sát az állampol -
gári jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról szó ló 1993. évi LIX.
tör vény 15. §-ának (2)–(3) be kez dé se ér tel mé ben – 2007.
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má jus 31-i ha tállyal – el fo ga dom, és egy ben megbízatá -
sának meg szû né sét meg ál la pí tom.

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

A Központi Igazságügyi Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2007. július 2–július 10-ig
terjedõ idõszak

– II/1. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2007. jú li us 2–jú li us
10-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si hir det mé -
nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do sí tott
1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (2) be kez dé se alap ján
(II/1. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re,
 kivéve az 1991. évi XXV. tör vény 25. §-ának (1) bekez -
désében meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték -
nö ve ke dé sé nek ál la mi tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû
meg té rí té sé nek kö te le zett sé gét.

2. A hir det mény az in gat lan fek vé se sze rin ti ön kor -
mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó szer ve zet nél
meg te kint he tõ.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re,
egyez ség hi á nyá ban a li cit 3000 Ft/AK ér té ken in dul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (bank i
le té ti iga zo lást, ma rad vány ér ték iga zo lást) le tét be kell
 helyezni, amely nek 20%-a az ár ve ré si elõ leg, amely a vé -
tel ár ba be szá mít.

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt:
a) aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az

érin tett te le pü lé sen volt és je len leg is ott ren del ke zik ál lan -
dó be je len tett lak hellyel, vagy

b) aki nek a kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld tu laj -
do na a te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán be lül volt.

Az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó jo go sul tak egy részt
sze mé lyi iga zol vá nyuk kal vagy ön kor mány za ti iga zo lás -
sal bi zo nyít hat ják a lak hely sze rin ti ille té kességüket.

A kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld fek vé sét az ille -
té kes föld hi va tal iga zol hat ja, amennyi ben ez a ha tá ro zat -
ból nem de rül ki.

Ezen kí vül szük sé ges a kár pót lá si jegy át vé te le kor ka -
pott bank i iga zo lás, örök lés ese tén a köz jegy zõi vég zés is.

Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti
iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az adat -
fel vé tel nél szin tén be kell mu tat ni.

A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó
utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem le het.

Figyelmeztetés

Az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve rés bõl azt az
ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen nem él vé te li
jo gá val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét el vesz ti. Az
el vesz tett ár ve ré si elõ leg az ál la mot il le ti.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don -
szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó be vé telt az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj -
do nos nak a sze mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz -
jö ve del mé hez hoz zá szá mí ta ni.

Be vé tel nek az il le ték ki sza bás alap já ul szol gá ló for gal -
mi ér té ket kell te kin te ni.

Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kár pót lás -
ra jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le
jo got nem ér vé nye sít het; eb bõl az ok ból az ár ve rés ered -
mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt ve võ
 árverezõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés
le zá rá sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igaz ság -
ügyi Hi va tal hoz.

Az ár ve rés és a tu laj don szer zés egyéb sza bá lya i ról, az
ár ve rés szín he lyén, a Hi va tal ál lam igaz ga tá si jog kör ben
el já ró al kal ma zott ja, az ár ve rés ve ze tõ, rész le tes tá jé koz ta -
tót tart.

Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal
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Békés megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal GYOMAENDRÕD te le pü lé sen a volt Al kot mány Mgtsz.,
 Gyomaendrõd hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re
a II/1.  típusú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Gyo ma end rõd, Dé ry né Kö zös sé gi Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. jú li us 2., 8–10 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. jú li us 2., 10 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Gyo ma end rõd

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér téke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se értéke

01254/8 a–c 62 ha 6263 m2 szán tó 677,79

01256/4 11 ha 3906 m2 szán tó 153,29

01259/6 a–c 35 ha 0168 m2 szán tó 351,95 *

01265/14 a–d 49 ha 3641 m2 szán tó 579,69

01269/12 48 ha 0907 m2 szán tó 554,41

01269/16 a, b 4 ha 6433 m2 szán tó 53,09

01271/7 a–d 91 ha 2575 m2 szán tó 1704,03 *

01273/1 34 ha 6734 m2 szán tó 515,95

01588 a–d 33 ha 1051 m2 szán tó 726,49 *

* Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó hasz ná la ti jog.

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal GYOMAENDRÕD te le pü lé sen a volt Le nin Mgtsz., Gyo ma -
end rõd hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Gyo ma end rõd, Dé ry né Kö zös sé gi Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. jú li us 3., 8–10 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. jú li us 3., 10 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Gyo ma end rõd

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér téke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se értéke

01623/3 62 ha 8963 m2 szán tó 1038,28

01628/5 a, b 110 ha 8472 m2 szán tó 1872,30 *

02073/6 82 ha 1720 m2 szán tó 1411,06 *

02133/11 53 ha 6252 m2 szán tó 2125,94

02138/14 35 ha 5989 m2 szán tó 1484,47 *

02143/10 46 ha 9355 m2 szán tó 1955,94

02515/1 a–d 54 ha 0466 m2 szán tó 1007,57

02517/2 a–l 111 ha 8792 m2 szán tó 2144,09
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Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér téke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se értéke

02521/7 22 ha 3089 m2 szán tó 504,18

02528/1 a–c 51 ha 7794 m2 szán tó 1238,87

02533/14 22 ha 3720 m2 szán tó 520,05

02571 115 ha 7666 m2 szán tó 2697,97

02576/1 32 ha 9376 m2 szán tó 744,39 *

* Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó hasz ná la ti jog.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal NAGYECSED te le pü lé sen a Rá kó czi Mgtsz., Na gye csed hasz -
ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Na gye csed, Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. jú li us 5., 9–10 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2007. jú li us 5., 10 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Na gye csed

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér téke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se értéke

017/9 4 ha 3366 m2 szán tó 90,63

017/10 8 ha 5647 m2 szán tó 175,45

041/10 7183 m2 szán tó 11,21

041/12 2 ha 8252 m2 szán tó 55,31

041/6 a-ból 1 ha 1349 m2 szán tó 23,72

041/8 a 1 ha 7514 m2 szán tó 27,32

041/8 b 1 ha 8064 m2 rét 18,79

041/8 c 3 ha 1134 m2 szán tó 48,57

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

07.1741 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2007. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 99 792 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 15 372 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 22 932 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 5 544 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 18 900 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 788 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 22 176 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 27 720 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 528 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 18 396 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 23 436 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 6 552 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 18 648 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 15 876 Ft/év
Jog ta nács adó 6 804 Ft/év

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 15 120 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24 696 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 18 900 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 20 160 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 15 372 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 21 924 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 30 492 Ft/év
Sport ér te sí tõ 5 040 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 13 104 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 15 624 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 11 844 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 6 552 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 5 040 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 19 908 Ft/év
L'u do vé no viny 3 780 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 788 Ft/év

Cég köz löny CD

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,  
 het i rend sze res ség gel le me zen meg je le nõ la p for má tu ma 2007. ok tó ber 1-jé tõl vár ha tó an meg újul. Er re te kin tet tel a CD a 2007. év ben ja nu ár 1-jé tõl

szep tem ber 30-ig fi zet he tõ elõ. A há rom ne gyed éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 106 272 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los la p ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2007. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2007. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink az áfát nem tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2006-os év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 12 000 Ft + áfa.


