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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi LXII.
tör vény

az általános forgalmi adóról  szóló
1992. évi LXXIV. tör vény módosításáról*

1.  § Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV.
tör vény (a továb biak ban: áfa-tör vény) 66/I.  §-ának (6) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A ter mék har ma dik or szág ba tör té nõ ki lép te té sé nek 
iga zo lá sát tar tal ma zó ki vi te li ok mányt – a (7) be kez dés ben 
fog lal tak ki vé te lé vel – a ki rak tá ro zás tól szá mí tott 60 na -
pon be lül a ki rak tá ro zást ké rõ nek az üze mel te tõ ré szé re
vissza kell kül de nie. A ki rak tá ro zás csak a 66/J. § (4) be -
kez dés sze rint ke let ke zõ fi ze ten dõ adó tel jes össze gé nek
biz to sí tá sa mel lett tör tén het. A vám ha tó ság ál ta li ki lép te -
tés iga zo lá sát tar tal ma zó ki vi te li ok mányt az üze mel te tõ -
nek iga zo lás cél já ból át kell ad nia az áfa-rak tár fel ügye le -
tét el lá tó vám hiva tal ré szé re.”

2.  § (1) E tör vény 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba, ren -
del ke zé sét – a (2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -
lével – azok ban az ügyek ben kell al kal maz ni elsõ íz ben,
ame lyek ben az áfa-rak tár ból tör té nõ ki vi te li célú ki rak tá -
ro zás e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján, vagy azt köve -
tõen tör té nik.

(2) Az áfa-tör vény e tör vénnyel mó do sí tott ren del ke zé -
sét azok ban az ügyek ben is al kal maz ni le het, ame lyek ben
az áfa-rak tár ból tör té nõ ki vi te li célú ki rak tá ro zás 2007.
már ci us 1. nap já tól kez dõ dõ en tör tént.

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

2007. évi LXIII.
tör vény

az államháztartásról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény módosításáról**

1.  § Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vé ny (a továb biak ban: Áht.) a kö vet ke zõ 15/C.  §-sal egé -
szül ki:

 * A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 11-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 11-i ülés nap ján fo gad ta el.

„15/C.  § A 15/A.  § és a 15/B.  § sze rin ti köz zé té te li kö te -
le zett ség tel je sí té sét a he lyi ön kor mány za tok nál a kincs tár
el len õriz he ti. Amennyi ben a he lyi ön kor mány zat a köz zé -
té te li kö te le zett sé gé nek tel jes kö rû en nem tesz ele get és a
tá mo ga tás hoz, illetve a pénz esz köz-fel hasz ná lás hoz kö tött 
fel hasz ná lá sú köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás kap cso ló -
dik, ak kor a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sa a 64/B.  § sze rin ti jog ta lan fel hasz ná lás nak mi nõ sül és
e tá mo ga tást kö te les – az ott meg ha tá ro zott ka mat fi ze té si
kö te le zett ség mel lett – a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra
vissza fi zet ni.”

2.  § Az Áht. 64/E.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„64/E.  § (1) Ha a he lyi ön kor mány zat – a (2) be kez dés -
ben sza bá lyo zott eset ki vé te lé vel – a 72., illetve a
80.  §-ban elõ írt in for má ci ó kat ha tár idõ re nem szol gál tat ja,
a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter – a ha tár idõt
kö ve tõ hó nap tól az in for má ció szol gál ta tá sá ig – a net tó fi -
nan szí ro zás ke re té ben az ön kor mány za tot meg il le tõ
összeg fo lyó sí tá sát fel füg gesz ti. A vissza tar tott összeg az
in for má ció szol gál ta tá sát köve tõen az év hát ra lé võ ré szé -
ben – ha von ta egyen lõ rész let ben – il le ti meg az ön kor -
mány za tot. Eb ben az eset ben az ön kor mány za tot a 64/A.  §
(7) be kez dés sze rin ti ka mat nem il le ti meg.

(2) A he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter az
(1) be kez dés tõl el té rõ en a net tó fi nan szí ro zás ke re té ben az
ön kor mány za tot meg il le tõ összeg fo lyó sí tá sát nem füg -
gesz ti fel, ha az ön kor mány zat – el fo ga dott költ ség ve té si
ren de let hi á nyá ban – a 72.  § sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le -
zett sé gét nem tel je sí ti és leg ké sõbb már ci us 31-ig – a he lyi
ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let tag jai ál ta lá nos vá lasz -
tá sát kö ve tõ év ben leg ké sõbb áp ri lis 30-ig –

a) a kép vi se lõ-tes tü let ki mond ja fel osz la tá sát, vagy

b) a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter – az Al -
kot mánnyal el len té tes mû kö dés  miatt – kez de mé nye zi a
Kor mány nál a kép vi se lõ-tes tü let fel osz la tá sá ra vo nat ko zó
or szág gyû lé si elõ ter jesz tés be nyúj tá sát.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben a pol gár mes ter a
költ ség ve té si ren de let-ter ve ze tet az új on nan meg vá lasz tott 
kép vi se lõ-tes tü let ala ku ló ülé sét kö ve tõ 30 na pon be lül – a
71.  § sza bá lya i nak al kal ma zá sá val – be ter jesz ti a kép vi se -
lõ-tes tü let nek. A he lyi ön kor mány zat a 72.  § sze rin ti tá jé -
koz ta tá si kö te le zett sé gét – az el fo ga dott költ ség ve té si ren -
de let alap ján – a kép vi se lõ-tes tü let ala ku ló ülé sét kö ve tõ
60 na pon be lül tel je sí ti. Amennyi ben az ön kor mány zat
ezen tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, a he -
lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter az (1) be kez dés
sze rint jár el.

(4) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben, ha a Kor -
mány a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter, vagy
az Or szág gyû lés a Kor mány kez de mé nye zé sét el uta sít ja, a
he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter a Kor mány,
illetve az Or szág gyû lés dön té sét kö ve tõ hó nap tól az
(1) be kez dés sze rint jár el.
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(5) A he lyi ön kor mány zat ál tal a fel adat mu ta tó hoz kap -
cso ló dó nor ma tív hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok, to váb bá
a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si rend sze -
ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény ha tá lya alá tar to zó
tá mo ga tá sok elõ irány za ta i ról – a 64.  § (5) be kez dés
ab) pont ja sze rin ti le mon dás ki vé te lé vel – év köz ben tör -
ténõ le mon dás sal, illetve vissza fi ze tés sel fel sza ba du ló elõ -
irány zat át cso por to sí tá sá ra az eze ket meg ha tá ro zó jog sza -
bá lyok elõ írásai az irány adók. Az egyéb, köz pon ti költ ség -
ve té si kap cso la tok ból szár ma zó tá mo ga tá sok ese té ben a
fel sza ba du ló elõ irány zat a tárgy év ben ugyan azon jog -
címen újra el oszt ha tó.”

3.  § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
közt ár sas ági el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi LXIV.
tör vény

a jogügyletek biztonságának erõsítése érdekében
szükséges törvénymódosításokról*

Az ügyvédekrõl  szóló
1998. évi XI. tör vény  módosítása

1.  § Az ügy vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény
(a továb biak ban: Üt.) 8.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da -
ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ügy vé det – ha tör vény más ként nem ren del ke -
zik – ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li min den olyan ada tot, 
tényt il le tõ en, amely rõl a hi va tá sá nak gya kor lá sa so rán
szer zett tu do mást.”

2.  § Az Üt. 12/A.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

(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 ren del ke zé -
se it kell al kal maz ni – az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek -
kel – a kö vet ke zõ ügyek ben:)

„d) fel vé tel az elekt ro ni kus cég el já rás ban való rész vé -
tel re jo go sult ügy vé dek rõl ve ze tett nyil ván tar tás ba,
valamint tör lés e nyil ván tar tás ból.”

3.  § Az Üt. a 12/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és 12/B.  §-sal egé szül ki:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. má jus 29-i ülés nap ján fo gad ta el.

„Elektronikus aláírás használata ügyvédi tevékenység
végzése során

12/B.  § (1) Ügy vé di te vé keny ség vég zé se so rán – ha
jog sza bály az ügy véd szá má ra elekt ro ni kus alá írás hasz ná -
la tát írja elõ – csak a kö vet ke zõ fel té te lek nek meg fe le lõ
mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás hasz nál ha tó:

a) az elekt ro ni kus alá írás hoz tar to zó ta nú sít vány ban a
hi te le sí tés-szol gál ta tó fel tün tet te az alá író ügy vé di ka ma -
rai tag sá gá nak fenn ál lá sát;

b) a hi te le sí tés-szol gál ta tó biz to sít ja, hogy a ta nú sít -
vánnyal kap cso la tos ér vé nyes vissza vo ná si ké re lem alap -
ján a mó do sí tott vissza vo ná si ál la po tot leg fel jebb 3 per cen 
be lül köz zé te szi a nyil ván tar tá sá ban, és a ta nú sít vány el -
len õr zé sét kérõ fel hasz ná lók nak a ta nú sít vány vissza vo ná -
si ál la po tá ról fo lya ma tos tá jé koz ta tást ad.

(2) A hi te le sí tés-szol gál ta tó az (1) be kez dés sze rin ti
elekt ro ni kus alá írás ta nú sít vá nyát csak ab ban az eset ben
bo csát hat ja ki, ha az alá író ügy vé di ka ma rai tag sá gá nak
fenn ál lá sát ré szé re a te rü le ti ügy vé di ka ma ra iga zol ta.

(3) A hi te le sí tés-szol gál ta tó ér te sí ti a te rü le ti ügy vé di
ka ma rát a ta nú sít vány ki bo csá tá sá ról.

(4) Az ügy véd az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi
XXXV. tör vény 13.  §-a sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett sé -
gé nek tel je sí té sé rõl a tá jé koz ta tás sal egy ide jû leg ér te sí ti a
te rü le ti ügy vé di ka ma rát is.

(5) Az ügy véd nem hasz nál hat ja az elekt ro ni kus alá -
írást, ha

a) ka ma rai tag sá ga meg szûnt,
b) ügy vé di te vé keny sé gé nek gya kor lá sát fel füg gesz tet -

ték,
c) ügy vé di te vé keny sé gét szü ne tel te ti,
d) az alá írás-lét re ho zó adat el vesz té sé rõl vagy ar ról

szer zett tu do mást, hogy az alá írás lét re ho zá sá ra il le ték te -
len sze mély vált ké pes sé.

(6) A te rü le ti ügy vé di ka ma ra az (5) be kez dés
a)–c) pont já ban, az ügy véd a d) pont já ban fog lalt eset ben
kez de mé nye zi a hi te le sí tés-szol gál ta tó nál az elekt ro ni kus
alá írás hoz tar to zó ta nú sít vány ér vé nyes sé gé nek fel füg -
gesz té sét, illetve vissza vo ná sát.

(7) A hi te le sí tés-szol gál ta tó a ta nú sít vány ér vé nyes sé -
gét a te rü le ti ügy vé di ka ma ra meg ke re sé sé re ha la dék ta la -
nul fel füg gesz ti, illetve a ta nú sít ványt vissza von ja.”

4.  § Az Üt. a 27/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és 27/B–27/D.  §-sal egé szül ki:

„A személyazonosság ellenõrzése

27/B.  § (1) Ok irat el len jegy zé se so rán az ügy véd a jog nyi -
lat ko za tot tevõ fél és a fél jog nyi lat ko za tot tevõ meg ha tal ma -
zott ja (a továb biak ban együtt ezen al cím alatt: fél) ál tal

a) a sze mély azo nos sá gá nak és lak cí mé nek iga zo lá sa
ér de ké ben a ren del ke zé sé re bo csá tott ada tai nyil ván tar tá si
ada tok kal való egye zõ sé gé nek, és

b) a sze mély azo nos sá gá nak iga zo lá sá ra al kal mas, be -
mu ta tott ha tó sá gi iga zol vá nya, és tar tóz ko dás ra jo go sí tó
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ok má nya (a továb biak ban együtt: iga zol vány) nyil ván tar -
tá si ada tok kal való egye zõ sé gé nek és ér vé nyes sé gé nek
meg ál la pí tá sa cél já ból meg ke res he ti a sze mé lyi adat- és
lak cím nyil ván tar tást, a jár mû ve ze tõi en ge dély-nyil ván tar -
tást, az úti ok mány-nyil ván tar tást ve ze tõ vagy a köz pon ti
ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tás (a továb biak ban ezen al cím 
alatt együt te sen: nyil ván tar tás) ada ta it fel dol go zó ha tó sá -
got.

(2) Az ellen õr zés elekt ro ni kus úton tör té nõ adat igény -
lés sel va ló sul meg; az adat igény lés irán ti meg ke re sést az
ügy véd elekt ro ni kus alá írá sá val lát ja el.

(3) A nyil ván tar tást ve ze tõ ha tó ság az adat igény lés irán -
ti meg ke re sés tel je sí té se elõtt ellen õr zi az elekt ro ni kus alá -
írás hoz tar to zó ta nú sít vány ér vé nyes sé gét; a meg ke re sés
tel je sí té sét meg ta gad ja, ha a ta nú sít vány ér vé nyes sé gét a
hi te le sí tés-szol gál ta tó fel füg gesz tet te vagy a ta nú sít ványt
vissza von ta.

(4) Az ok irat el ké szí té se elõtt az ügy véd kö te les a fe let
az ellen õr zés meg kez dé sét meg elõ zõ en írás ban tá jé koz tat -
ni az ellen õr zés le he tõ sé gé rõl, cél já ról, mód já ról és tar tal -
má ról, a köz re mû kö dés meg ta ga dá sá nak kö te le zett sé gé -
rõl, a 27/D.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt be je len té si kö te -
le zett sé gé rõl, valamint az ellen õr zés so rán meg is mert ada -
tok ke ze lé sé rõl.

(5) A fél el len õr zés hez tör té nõ írás be li hoz zá já ru lá sa
ese tén az ellen õr zés a fél kö vet ke zõ ada ta i ra ter jed ki:

a) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tai,
b) ál lam pol gár sá ga, hon ta lan sá ga, me ne kült, be ván do -

rolt, le te le pe dett, il le tõ leg EGT-ál lam pol gár jog ál lá sa,
c) lak cí me,
d) arc kép má sa,
e) alá írá sa,
f) az iga zol vá nyá nak, valamint a sze mély azo no sí tó ról

és a lak cím rõl  szóló ha tó sá gi iga zol vá nyá nak ok mány azo -
no sí tó ja és az ok mány azo no sí tó alap ján nyil ván tar tott kö -
vet ke zõ té nyek:

fa) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 17.  §-ának
(4) be kez dé se sze rin ti té nyek,

fb) a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
24.  §-ának f) pont ja sze rin ti té nyek és az ok mány ér vé -
nyes sé gi ide je,

fc) a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény 8.  §-ának i)–j) pont jai sze rin ti té -
nyek,

fd) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
I. tör vény 76.  §-ának d) pont ja, 80.  §-ának b) és c) pont ja,
valamint a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá -
ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény 95.  §-a
(1) be kez dé sé nek g) pont ja, 96.  §-a (1) be kez dé sé nek
g) pont ja, to váb bá 100.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és c) pont -
ja sze rin ti té nyek.

(6) Ha a fél az el len õr zés hez nem já rult hoz zá, az ellen -
õr zés csak az iga zol vány (5) be kez dés f) pont já ban fog lalt
ada ta i ra ter jed het ki.

(7) Ha a jog nyi lat ko za tot tevõ fél he lyett meg ha tal ma -
zott jár el, a meg ha tal ma zás nak az ellen õr zés le he tõ vé té -
te le ér de ké ben a fél nek és meg ha tal ma zott já nak az (5) be -
kez dés a)–c) és e)–f) pont ja i ban meg je lölt ada ta it kell tar -
tal maz nia.

(8) Az ügy véd az adat igény lés irán ti meg ke re sé sé ben
kö te les a jog ügy le tet, amely re a meg bí zást kap ta azo no sí -
tás ra al kal mas mó don meg je löl ni és az adat igény lés rõl,
valamint az az zal érin tett jog ügy let rõl nyil ván tar tást ve -
zet ni.

(9) A fe gyel mi el já rást és az elõ ze tes vizs gá la tot le foly -
ta tó ka ma rai szerv a tény ál lás meg ál la pí tá sa cél já ból és ah -
hoz szük sé ges mér ték ben ada tot igé nyel het az adat igény -
lés rõl ve ze tett adat szol gál ta tá si, adat to váb bí tá si nyil ván -
tar tá sok ból.

27/C.  § (1) Az ügy véd az ellen õr zés so rán tu do má sá ra
ju tott ada to kat csak az ok irat ba fog la lás sal, valamint az el -
len jegy zés sel kap cso la tos te vé keny sé ge so rán hasz nál hat -
ja fel, és azo kat ki zá ró lag a bí ró ság, az ügyész, a bün te tõ -
ügy ben el já ró ha tó ság és a fe gyel mi el já rást le foly ta tó ügy -
vé di ka ma ra ré szé re to váb bít hat ja.

(2) Az ügy véd az ellen õr zés so rán meg is mert ada tok pa -
pír ala pú má so la tát meg õriz he ti; azo kat kö te les az ira tok -
tól el kü lö nít ve zár tan ke zel ni és 5 év õr zést köve tõen meg -
sem mi sí te ni.

27/D.  § (1) Az ügy véd kö te les a köz re mû kö dést meg ta -
gad ni, ha

a) a fél a sze mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz
nem szol gál tat ada tot,

b) a fél nem tud be mu tat ni ér vé nyes iga zol ványt, vagy
c) az ellen õr zés so rán azt ál la pít ja meg, hogy az iga zol -

vány el vesz té sét, el lo pá sát vagy meg sem mi sü lé sét be je -
len tet ték és meg ta lá lá sá nak vagy meg ke rü lé sé nek té nye
nincs nyil ván tart va.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja ese tén az iga zol vány jo go -
su lat lan fel hasz ná lá sá nak meg aka dá lyo zá sa cél já ból az
ügy véd kö te les az ellen õr zés so rán ész lelt té nye ket az ok -
irat fel hasz ná lá sá nak he lye sze rint ille té kes rend -
õrkapitányságnak ha la dék ta la nul írás ban be je len te ni, és
e be je len tést ezzel egy ide jû leg rö vid úton is meg ten ni.

(3) A be je len tés nek tar tal maz nia kell
a) az ok irat szá mát, tí pu sát,
b) az (1) be kez dés c) pont já ban meg je lölt kö rül mé nyek

fenn ál lá sát,
c) az iga zol vány be mu ta tá sá nak he lyét és ide jét,
d) a be je len tõ ne vét, alá írá sát, valamint bé lyeg zõ jé nek

le nyo ma tát.
(4) Az ügy véd be je len té si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se

nem te kint he tõ a ti tok tar tá si kö te le zett sé ge meg sér té sé nek.
(5) Ha a nyil ván tar tás ada ta i nak elekt ro ni kus úton tör té -

nõ le kér de zé se az ok irat alá írá sá nak al kal má val tech ni kai
okok ból nem le het sé ges, az a jog nyi lat ko zat ok irat ba fog -
la lá sá nak nem aka dá lya; az ügy véd az el len õr zést – ha azt
egyéb ként szük sé ges nek tart ja – utó lag, az aka dály meg -
szû né sét köve tõen ha la dék ta la nul el vég zi, és az ok ira tot
csak ezt köve tõen és en nek ered mé nyé tõl füg gõ en el len -
jegy zi.”
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5.  § Az Üt. a 27/D.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és 27/E.  §-sal egé szül ki:

„Cég székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként
megjelölt ingatlan adatainak megtekintése

27/E.  § Cég lé te sí tõ ok ira tá nak és a lé te sí tõ ok irat mó -
do sí tá sá nak el len jegy zé se so rán az ügy véd az in gat -
lan-nyil ván tar tá si ada tok és a tu laj don jog ra vo nat ko zó,
hasz ná lat ra fel jo go sí tó ok ira tok meg te kin té sé vel gyõ zõ dik 
meg ar ról, hogy a jog nyi lat ko za tot tevõ fél (meg ha tal ma -
zott ja) ál tal az ok irat ban a cég szék he lye ként, te lep he lye -
ként, fi ók te le pe ként meg je lölt in gat lan a cég tu laj do nát ké -
pe zi-e vagy hasz ná la tá ra a cég jo go sult-e, to váb bá meg -
gyõ zõd het ar ról is, hogy az más cég szék he lye ként, te lep -
he lye ként, fi ók te le pe ként be van-e je gyez ve a cég jegy zék -
be. Ha en nek ered mé nye ként az ügy véd azt ál la pít ja meg,
hogy az in gat lan szék he lye ként, te lep he lye ként, fi ók te le -
pe ként való meg je lö lé se a jog sza bá lyok kal el len té tes, kö -
te les a köz re mû kö dést meg ta gad ni.”

6.  § Az Üt. 84.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Al kal ma zott ügy véd az, aki te vé keny sé gét ügy véd -
del, illetve ügy vé di iro dá val lét re jött mun ka vi szony alap -
ján vég zi. Az al kal ma zott ügy véd az 5.  § (1) és (3) be kez -
dés ben meg je lölt te vé keny sé ge ket ön ál ló an nem lát hat ja
el; azok ban ki zá ró lag az ügy véd fe le lõs sé gi kö rén be lül, és 
uta sí tá sai alap ján mû köd het köz re.

(2) Az al kal ma zott ügy véd ki zá ró lag a mun kál ta tó ja ré -
szé re adott meg bí zás és ki ren de lés ke re tei kö zött vé gez he ti 
te vé keny sé gét. Az al kal ma zott ügy véd a mun kál ta tó ja
egyet ér té sé vel he lyet te sít het más ügy vé det.”

7.  § (1) Az Üt. 89/E.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
n) és o) pont tal egé szül ki:

(A név jegy zék tar tal maz za az euró pai kö zös sé gi jo gász)
„n) ügy vé di te vé keny ség vég zé se ér de ké ben be szer zett

elekt ro ni kus alá írás ta nú sít vá nya ér vé nyes sé gé nek kez de -
tét és le jár tát, valamint a hi te le sí tés-szol gál ta tó meg ne ve -
zé sét,

o) jo go sult sá gát az elekt ro ni kus cég el já rás ban való
rész vé tel re.”
 (2) Az Üt. 89/E.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ada tok kö zül a c) és
n) pont ban fel so rolt ada tok nem nyil vá no sak.”

8.  § Az Üt. 112.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
l) pont tal egé szül ki és a je len le gi l) pont meg je lö lé se
m) pont ra vál to zik:

[A tel jes ülés a 111.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja alap -
ján sza bály za tot ad ki]

„l) az ügy vé di te vé keny ség vég zé se ér de ké ben be szer -
zett elekt ro ni kus alá írás hasz ná la tá val és a hoz zá kap cso -
ló dó ügy vé di ka ma rai fel ada tok kal kap cso la tos rész le tes
sza bá lyok ról,”

9.  § Az Üt. 116.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ m) és
n) pont tal egé szül ki:

(A ka ma ra az ügy véd, al kal ma zott ügy véd, kül föl di jogi
ta nács adó, ügy véd je lölt kö vet ke zõ ada ta it tart ja nyil ván:)

„m) a ka ma rai tag nak az ügy vé di te vé keny ség vég zé se
ér de ké ben be szer zett elekt ro ni kus alá írás ta nú sít vá nya ér -
vé nyes sé gé nek kez de tét és le jár tát, valamint a hi te le sí -
tés-szol gál ta tó meg ne ve zé sét,

n) a ka ma rai tag jo go sult sá gát az elekt ro ni kus cég el já -
rás ban való rész vé tel re.”

10.  § Az Üt. a kö vet ke zõ 133/A.  §-sal egé szül ki:
„133/A.  § Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs

mi nisz ter, hogy ren de let ben ál la pít sa meg
a) azok nak az ügyek nek a nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó

sza bá lyo kat, ame lyek ben a 27/B.  § sze rin ti el len õr zés re
ke rül sor,

b) az ok ira tok el len jegy zé se so rán a sze mély azo nos ság
el len õr zé sé vel kap cso la tos el já rás rész le tes sza bá lya it,

c) az ügy vé dek, az al kal ma zott ügy vé dek, az ügy véd je -
löl tek és a kül föl di jogi ta nács adók iga zol vá nyá ra vo nat -
ko zó rész le tes sza bá lyo kat.”

A közjegyzõkrõl  szóló
1991. évi XLI. tör vény módosítása

11.  § A köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény
(a továb biak ban: Kjtv.) 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„5.  § (1) A köz jegy zõ a köz re mû kö dé sét e tör vény ben
em lí tet te ken kí vül más ok ból nem ta gad hat ja meg. A köz -
jegy zõ köz re mû kö dé sét vég zés sel ta gad ja meg, a vég zést
írás ban kell kö zöl ni az zal a fél lel, aki a köz jegy zõt a köz re -
mû kö dés re fel kér te.

(2) A köz re mû kö dést kérõ fél a vég zés fe lül vizs gá la tát
kér he ti a köz jegy zõ szék he lye sze rin ti me gyei bí ró ság tól.
A bí ró ság a vég zést a köz igaz ga tá si nem pe res el já rás sza -
bá lyai sze rint vizs gál ja fe lül az zal, hogy vég zé sé ben a ké -
rel met el uta sít ja, vagy a vég zést ha tá lyon kí vül he lye zi és a 
köz jegy zõt az el já rás le foly ta tá sá ra uta sít ja. A bí ró ság ha -
tá ro za ta ellen fe lül vizs gá lat nak nincs he lye.”

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

„(1) A köz jegy zõt – ha tör vény ki vé telt nem tesz – az el -
já rá sa so rán tu do má sá ra ju tott adat és tény te kin te té ben ti -
tok tar tá si kö te le zett ség ter he li; e kö te le zett sé ge a köz jegy -
zõi mû kö dé sé nek meg szû né se után is fenn ma rad.”

13.  § A Kjtv. 10.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A Ma gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra vá laszt -
má nyá nak fel ha tal ma zá sa alap ján a köz jegy zõ ja vá ra és
ér de ké ben a fe le lõs ség biz to sí tás kö te le zõ ér té ké ig a
 Magyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra köti meg a fe le lõs -

2007/77. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5407



ség biz to sí tást; a ki egé szí tõ fe le lõs ség biz to sí tás meg kö té -
sé re eb ben az eset ben is a köz jegy zõ jo go sult.”

14.  § A Kjtv. 21/A.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A hi va ta li elekt ro ni kus alá írás ként olyan mi nõ sí tett 
elekt ro ni kus alá írás hasz nál ha tó, amely meg fe lel a kö vet -
ke zõ fel té te lek nek:

a) az elekt ro ni kus alá írás hoz tar to zó ta nú sít vány ban a
hi te le sí tés-szol gál ta tó fel tün tet te annak a té nyét is, hogy az 
alá író köz jegy zõ vagy köz jegy zõ he lyet tes;

b) a hi te le sí tés-szol gál ta tó biz to sít ja, hogy a ta nú sít -
vánnyal kap cso la tos ér vé nyes vissza vo ná si ké re lem alap -
ján a mó do sí tott vissza vo ná si ál la po tot leg fel jebb 3 per cen 
be lül köz zé te szi a nyil ván tar tá sá ban, és a ta nú sít vány el -
len õr zé sét kérõ fel hasz ná lók nak a ta nú sít vány vissza vo ná -
si ál la po tá ról fo lya ma tos tá jé koz ta tást ad.

(4) A hi va ta li elekt ro ni kus alá írás nem hasz nál ha tó, ha
a) az alá író köz jegy zõi szol gá la ta meg szûnt vagy az

alá írót tö röl ték a köz jegy zõ-he lyet te si név jegy zék bõl,
b) az alá írót szol gá la ta alól fel füg gesz tet ték, vagy vele

szem ben ha tá ro zott idõ re  szóló, hi va tal ból való fel füg -
gesz tés fe gyel mi bün te tést szab tak ki,

c) az alá író köz jegy zõi szol gá la tát szü ne tel te ti,
d) az alá író az alá írás-lét re ho zó adat el vesz té sé rõl vagy 

ar ról szer zett tu do mást, hogy az alá írás lét re ho zá sá ra il le -
ték te len sze mély vált ké pes sé.

(5) A ka ma ra a (4) be kez dés a)–c) pont já ban, az alá író a
d) pont já ban fog lalt eset ben kez de mé nye zi a hi te le sí -
tés-szol gál ta tó nál az elekt ro ni kus alá írás hoz tar to zó ta nú -
sít vány ér vé nyes sé gé nek fel füg gesz té sét, illetve vissza vo -
ná sát.

(6) A hi te le sí tés-szol gál ta tó az elekt ro ni kus alá írás hoz
tar to zó ta nú sít vány ér vé nyes sé gét a ka ma ra meg ke re sé sé -
re ha la dék ta la nul fel füg gesz ti, illetve a ta nú sít ványt
vissza vonja.”

15.  § A Kjtv. 29.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz jegy zõ he lyet tes a köz jegy zõ uta sí tá sa és fe le -
lõs sé ge mel lett ön ál ló an in téz het köz jegy zõi ügye ket; a ta -
nú sít vány ki vé te lé vel az ál ta la ké szí tett köz jegy zõi ok irat
ér vé nyes sé gé hez, köz jegy zõi ok irat ról ki ad mány vagy
má so lat ki adá sá hoz a köz jegy zõ nek az ok irat ra ve ze tett el -
len jegy zé se szük sé ges.”

16.  § A Kjtv. 49/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„49/B.  § A te rü le ti ka ma ra el nök sé ge a köz jegy zõt, a
köz jegy zõ he lyet test és a köz jegy zõ je löl tet a kü lön jog sza -
bály sze rin ti iga zol vánnyal lát ja el.”

17.  § A Kjtv. a kö vet ke zõ 49/C.  §-sal egé szül ki:
„49/C.  § (1) A te rü le ti ka ma ra a köz jegy zõk rõl és köz -

jegy zõ he lyet te sek rõl ve ze tett nyil ván tar tá sá nak a (2) be -
kez dés ben fog lalt ada ta it – a h) és i) pont ban fog lal tak ki -

vé te lé vel – a Ma gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra ré szé -
re át ad ja, amely az ada to kat a kü lön tör vény ren del ke zé sei
sze rint nyil ván tart ja és ke ze li. A (2) be kez dés ben fog lalt
ada tok nak a te rü le ti ka ma ra nyil ván tar tá sá ból tör té nõ tör -
lé sét köve tõen azo kat ha la dék ta la nul tö röl ni kell a Ma gyar 
Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra nyil ván tar tá sá ból.

(2) A Ma gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra nyil ván tar -
tá sa a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) a köz jegy zõ és a köz jegy zõ he lyet tes csa lá di és utó -
ne ve, szü le té si neve,

b) a köz jegy zõ szék he lye, ille té kességi te rü le te,
c) a köz jegy zõi ki ne ve zés nap ja,
d) a hi va tal ba lé pés idõ pont ja,
e) az át he lye zés idõ pont ja,
f) a köz jegy zõ szol gá la ti vi szo nya szü ne te lé sé nek vagy 

fel füg gesz té sé nek té nye,
g) a köz jegy zõ he lyet test al kal ma zó köz jegy zõ neve,

szék he lye,
h) a köz jegy zõ bé lyeg zõ jé nek szö veg e, sor szá ma,
i) a bé lyeg zõ és a hi va ta li elekt ro ni kus alá írás ta nú sít -

vány ér vé nyes sé gé nek kez de te és le jár ta.
(3) A te rü le ti ka ma ra a köz jegy zõ te vé keny sé gé nek el -

len õr zé se so rán a tény ál lás meg ál la pí tá sa cél já ból jo go sult
a köz jegy zõ adat igény lé sé rõl ve ze tett adat szol gál ta tá si,
adat to váb bí tá si nyil ván tar tá sok ból ada tot igé nyel ni.”

18.  § A Kjtv. 111.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„111.  § (1) A köz jegy zõi ok ira tok az ügy le ti ok irat és a
tény ta nú sí tó ok irat (köz jegy zõi ta nú sít vány). Az ügy le ti
ok irat köz hi te le sen ta nú sít ja a jog ügy let re vo nat ko zó aka -
rat nyil vá ní tás té nyét, a tény ta nú sí tó ok irat ban a köz jegy zõ
a jogi je len tõ sé gû té nye ket köz hi te le sen ta nú sít ja jegy zõ -
köny vi vagy zá ra dé ki for má ban.

(2) A köz jegy zõ ál tal e tör vény ben elõ írt alak sze rû sé -
gek meg tar tá sá val el ké szí tett köz jegy zõi ok irat, en nek hi -
te les ki ad má nya és hi te les má so la ta: köz ok irat.

(3) A köz jegy zõi ok irat, en nek hi te les ki ad má nya és hi -
te les má so la ta – ha a tör vény el té rõ en nem ren del ke -
zik – elekt ro ni kus úton is el ké szít he tõ. A köz jegy zõ ál tal
e tör vény ben elõ írt alak sze rû sé gek meg tar tá sá val ké szí -
tett, a köz jegy zõ mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írá sá val el lá -
tott köz jegy zõi ok irat, en nek hi te les ki ad má nya és hi te les
má so la ta: köz ok irat (elekt ro ni kus köz ok irat).”

19.  § A Kjtv. 114.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha azt a fe lek ké rik, az ide gen nyel ven ké szí tett
köz jegy zõi ok irat hoz hoz zá kell fûz ni annak tel jes ma gyar
for dí tá sát.”

20.  § A Kjtv. 116.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A köz jegy zõ név cse re, hi bás név írás, szám- vagy
szá mí tá si hiba vagy más ha son ló el írás ese tén az ok irat ban
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sze rep lõ ügy fe lek kö zös ké rel mé re vagy hi va tal ból a köz -
jegy zõi ok irat ki ja ví tá sát vég zés sel bár mi kor el ren del he ti.

(4) A köz jegy zõi ok irat ki ja ví tá sát el ren de lõ vég zést a ki -
ja ví tott ok irat ra és le he tõ leg annak ki ad má nya i ra is fel kell je -
gyez ni. Ha a ki ad má nyo kat már ki bo csá tot ták, a köz jegy zõ
új, a ki ja ví tott szö ve get tar tal ma zó ki ad má nyo kat bo csát hat
ki. A ki ja ví tás tár gyá ban ho zott vég zés fe lül vizs gá la tát csak
ak kor le het kér ni a köz jegy zõ szék he lye sze rin ti me gyei bí ró -
ság tól, ha a köz jegy zõ a ki ja ví tás irán ti ké rel met el uta sí tot ta,
vagy az hi va tal ból tör tént. A bí ró ság el já rá sá ra az 5.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lal tak az irány adó ak.”

21.  § A Kjtv. 118.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„118.  § Ha a köz jegy zõi ok irat több lap ból áll, eze ket zsi -
nór ral össze kell fûz ni, és a köz jegy zõ bé lyeg zõ jé vel kell
meg erõ sí te ni. A köz jegy zõi ok irat mel lék le te it, me lyek az
ok irat ré szét ké pe zik, ugyan így kell az ok irat hoz fûz ni. Ha a
mel lék let erre nem al kal mas, azt a köz jegy zõi ok irat ügy szá -
má val el lát va az ok irat hoz csa tol va kell õriz ni.”

22.  § A Kjtv. 119.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köz jegy zõi ok irat vissza ér ke zé sé ig – ha a te rü le ti
el nök ség más kép pen nem ren del ke zett – a köz jegy zõ a
(2) be kez dés ben em lí tett ki ad mány alap ján ad hat ki hi te les 
ki ad mányt.”

23.  § A Kjtv. 120.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a be kez dés a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

(A köz jegy zõi ok irat el ké szí té se al kal má val a köz jegy zõ
kö te les sé ge, hogy)

„d) fel ol vas sa a köz jegy zõi ok ira tot a fél elõtt; a köz -
jegy zõi ta nú sít ványt csak ak kor kell fel ol vas ni, ha e tör -
vény ki fe je zet ten így ren del ke zik,”

„f) elõ ze tesen tá jé koz tas sa a sze mély azo nos ság el len õr -
zé sé vel érin tett fe let az ellen õr zés cél já ról, mód já ról és tar -
tal má ról, a köz jegy zõi köz re mû kö dés meg ta ga dá sá nak kö -
te le zett sé gé rõl és a 122.  § (8) be kez dé sé ben meg je lölt be -
je len té si kö te le zett sé gé rõl, valamint az ellen õr zés so rán
meg is mert ada tok ke ze lé sé rõl.”

24.  § A Kjtv. 122.  §-a a kö vet ke zõ (2)–(10) be kez dés sel
egé szül ki, és a § je len le gi szö veg e (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A köz jegy zõ a fél
a) sze mély azo nos sá gá nak és lak cí mé nek iga zo lá sa ér -

de ké ben a ren del ke zé sé re bo csá tott ada tai nyil ván tar tá si
ada tok kal való egye zõ sé gé nek és

b) sze mély azo nos sá gá nak iga zo lá sá ra al kal mas, be mu -
ta tott ha tó sá gi iga zol vá nya, és tar tóz ko dás ra jo go sí tó ok -
má nya (a továb biak ban együtt: iga zol vány) nyil ván tar tá si
ada tok kal való egye zõ sé gé nek és ér vé nyes sé gé nek
el len õr zé se cél já ból meg ke re si a sze mé lyi adat- és lak cím -
nyil ván tar tást, a jár mû ve ze tõi en ge dély-nyil ván tar tást, az
úti ok mány-nyil ván tar tást ve ze tõ vagy a köz pon ti ide gen -

ren dé sze ti nyil ván tar tás (a továb biak ban együtt: nyil ván -
tar tás) ada ta it fel dol go zó ha tó sá got.

(3) Az ellen õr zés elekt ro ni kus úton tör té nõ adat igény -
lés sel va ló sul meg; az adat igény lés irán ti meg ke re sé sét a
köz jegy zõ hi va ta li elekt ro ni kus alá írá sá val lát ja el.

(4) A nyil ván tar tást ve ze tõ ha tó ság az adat igény lés irán -
ti meg ke re sés tel je sí té se elõtt ellen õr zi a hi va ta li elekt ro ni -
kus alá írás hoz tar to zó ta nú sít vány ér vé nyes sé gét; a meg -
ke re sés tel je sí té sét meg ta gad ja, ha a ta nú sít vány ér vé nyes -
sé gét a hi te le sí tés-szol gál ta tó fel füg gesz tet te vagy a ta nú -
sít ványt vissza von ta.

(5) Az ellen õr zés cél já ból a köz jegy zõ a nyil ván tar tá -
sok ból a fél aláb bi ada ta it el len õriz he ti:

a) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it,

b) ál lam pol gár sá gát, hon ta lan sá gát, me ne kült, be ván -
do rolt, le te le pe dett vagy EGT-ál lam pol gár jog ál lá sát,

c) lak cí mét,

d) arc kép má sát,

e) alá írá sát és

f) az iga zol vá nyá nak, valamint a sze mély azo no sí tó ról
és a lak cím rõl  szóló ha tó sá gi iga zol vá nyá nak ok mány azo -
no sí tó ját és az ok mány azo no sí tó alap ján nyil ván tar tott kö -
vet ke zõ té nye ket:

fa) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 17.  §-ának
(4) be kez dé se sze rin ti té nyek,

fb) a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
24.  §-ának f) pont ja sze rin ti té nyek és az ok mány ér vé -
nyes sé gi ide je,

fc) a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény 8.  §-ának i)–j) pont jai sze rin ti té -
nyek,

fd) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
I. tör vény 76.  §-ának d) pont ja, 80.  §-ának b) és c) pont ja,
valamint a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá -
ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény 95.  §-a
(1) be kez dé sé nek g) pont ja, 96.  §-a (1) be kez dé sé nek
g) pont ja, to váb bá 100.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és c) pont -
ja sze rin ti té nyek.

(6) A köz jegy zõ kö te les meg ta gad ni a köz re mû kö dést, ha

a) a fél sze mély azo nos ság meg ál la pí tá sá hoz ada tot
nem szol gál ta tott,

b) ha a nyil ván tar tás ada tai nem egyez nek meg a ren -
del ke zés re bo csá tott ada tok kal vagy az iga zol vány ér vény -
te len és a sze mély azo nos ság iga zo lá sa az (1) be kez dés ben
írt más mó don sem le het sé ges.

(7) A köz jegy zõ az ellen õr zés so rán meg is mert ada tok
pa pír ala pú má so la tát meg õriz he ti. A köz jegy zõ a má so la -
tot vagy kü lön jog sza bály sze rint õrzi meg, vagy az ira tok -
hoz csa tol ja és el kü lö nít ve zár tan ke ze li; a má so la tot az
ügy irat tár ba he lye zé sé tõl szá mí tott 5 évig tá rol hat ja, ezt
köve tõen meg sem mi sí ti. Az ada to kat a köz jegy zõ csak a
bí ró ság, az ügyész, a bün te tõ ügy ben el já ró ha tó ság és a
köz jegy zõ te vé keny sé gét ellen õr zõ te rü le ti ka ma ra ré szé re 
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ad hat ja ki, és ré szük re te he ti le he tõ vé az ada tok ba tör té nõ
be te kin tést.

(8) Ha az ellen õr zés so rán a köz jegy zõ azt ál la pít ja meg, 
hogy az iga zol vány el vesz té sét, el lo pá sát vagy meg sem -
mi sü lé sét be je len tet ték és meg ta lá lá sá nak vagy meg ke rü -
lé sé nek té nye nincs nyil ván tart va, az iga zol vány jo go su -
lat lan fel hasz ná lá sá nak meg aka dá lyo zá sa cél já ból ha la -
dék ta la nul ér te sí ti az ille té kes rend õrkapitányságot. A
köz jegy zõ be je len té si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se nem
te kint he tõ a ti tok tar tá si kö te le zett sé ge meg sér té sé nek.

(9) A köz jegy zõ a hi va ta los el já rá sa so rán tu do má sá ra
ju tott ada to kat csak e tör vény ben meg ha tá ro zott el já rá sa
so rán hasz nál hat ja fel, az ada to kat kö te les meg vé de ni a jo -
go su lat lan hoz zá fé rés, nyil vá nos ság ra ho za tal, és azok tör -
vényellenes mó don vagy ilyen cél ból tör té nõ fel hasz ná lá -
sa ellen.

(10) Ha a nyil ván tar tás ada ta i nak elekt ro ni kus úton tör -
té nõ le kér de zé se az ok irat el ké szí té sé nek al kal má val tech -
ni kai okok ból nem le het sé ges, az a jog nyi lat ko zat ok irat ba 
fog la lá sá nak nem aka dá lya; a köz jegy zõ azon ban kö te les
az el len õr zést utó lag, az aka dály meg szû né sét köve tõen
ha la dék ta la nul el vé gez ni, s az ok irat ról hi te les ki ad mányt,
má so la tot vagy bi zo nyít ványt csak ezt köve tõen, és en nek
ered mé nyé tõl füg gõ en ad hat ki. Ha az utó la gos ellen õr zés
alap ján a köz re mû kö dés meg ta ga dá sá nak van he lye, az er -
rõl  szóló vég zést csak annak a fél nek kell kéz be sí te ni, aki -
nek a sze mély azo nos sá ga egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó.”

25.  § A Kjtv. a kö vet ke zõ 128/A.  §-sal egé szül ki:
„128/A.  § A fél ál tal a cég lé te sí té sét (mó do sí tá sát) tar -

tal ma zó köz jegy zõi ok irat ban a cég szék he lye ként, te lep -
he lye ként vagy fi ók te le pe ként meg je lölt in gat lan nal kap -
cso lat ban a köz jegy zõ az ok irat el ké szí té se so rán az in gat -
lan-nyil ván tar tá si ada tok és a tu laj don jog ra vo nat ko zó,
hasz ná lat ra fel jo go sí tó ok ira tok alap ján ellen õr zi azt, hogy 
az a cég tu laj do nát ké pe zi-e vagy hasz ná la tá ra a cég jo go -
sult-e, és hogy az más cég szék he lye ként, te lep he lye ként
vagy fi ók te le pe ként be van-e je gyez ve a cég jegy zék be. Ha 
ezen ellen õr zés ered mé nye ként a köz jegy zõ azt ál la pít ja
meg, hogy az in gat lan cég szék he lye ként, te lep he lye ként
vagy fi ók te le pe ként való meg je lö lé se jog sza bállyal el len -
té tes, kö te les a köz re mû kö dést meg ta gad ni.”

26.  § A Kjtv. 130.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„130.  § A köz jegy zõi ok irat ban fel kell tün tet ni a fe lek,
az azo nos sá gi és az ügy le ti ta núk, a bi zal mi sze mély,
valamint a tol mács la kó he lyét, szü le té si he lyét és ide jét,
le he tõ ség sze rint any ja ne vét, szük ség ese tén a fe lek egyéb 
sze mé lyi ada ta it, és azt, hogy ezek rõl a köz jegy zõ ho gyan
gyõ zõ dött meg.”

27.  § A Kjtv. 135.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A köz jegy zõi ok irat ba fog lalt vég in téz ke dést, az
egyéb, ha lál ese té re  szóló ren del ke zést tar tal ma zó köz -

jegy zõi ok ira tot, valamint a vég ren de let köz jegy zõ nél tör -
té nõ le té te lé nek té nyét a köz jegy zõ kö te les be ve zet ni a
Vég ren de le tek Or szá gos Nyil ván tar tá sá ba az ok irat el ké -
szí té sét vagy a le tét be he lye zést kö ve tõ 72 órán be lül. A
ha gya té ki ügy ben el já ró köz jegy zõ az örök ha gyó eset le ges 
vég ren de le te irán ti tu da ko zó dás cél já ból kö te les meg ke -
res ni a Vég ren de le tek Or szá gos Nyil ván tar tá sát.”

28.  § A Kjtv. 136.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A köz jegy zõ a ta nú sít vány ké szí té sé nél nem kö te les
se géd sze mé lye ket igény be ven ni.”

29.  § A Kjtv. 139.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A ta nú sít ványt zá ra dék for má já ban kell ki ál lí ta ni,
amely tar tal maz za az ügy szá mot, a fél csa lá di és utó ne vét,
szü le té si he lyét és ide jét, le he tõ ség sze rint any ja ne vét, ké -
ré sé re egyéb sze mé lyi ada ta it.”

30.  § A Kjtv. 143.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A jegy zõ köny vet ké re lem re az ülés el nö ke, ha ilyen 
nincs, va la mennyi részt ve võ je alá ír hat ja.”

31.  § (1) A Kjtv. 145.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz jegy zõ kö te les a fel vett óvá sok ról idõ ren di
sor rend ben óvás köny vet ve zet ni, mely ben rög zí ti, hogy
mi kor, ki nek az ér de ké ben, ki ellen és mek ko ra összeg re
tör tént az óvás fel vé te le. Az óvás fel vé te le kor a vál tó vagy
csekk bir to ko sa a köz jegy zõ je len lé té ben hív ja fel fi ze tés re 
a csek ken vagy vál tón meg je lölt fi ze té si he lyen vagy a fi -
ze tés re kö te le zett szék he lyén a fi ze tés re kö te le zet tet. Ha a
fi ze tés meg hi ú sul, a köz jegy zõ ezt hi te le sen írás ban – az
óvás fel vé te lé vel – ta nú sít ja.”
 (2) A Kjtv. 145.  §-a a kö vet ke zõ új (3) és (4) be kez dés -
sel egé szül ki, és a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa
(5) be kez dés re vál to zik:

„(3) Az óvás fel vé te lé rõl ké szí tett ok irat tar tal maz za:
a) a vál tó, illetve a csekk pon tos szö ve gét, a raj ta lévõ

for gat má nyok kal, nyi lat ko za tok kal és meg jegy zé sek kel
vagy a ta nú sít vány mel lék le té ben ezek fény má so la tát,

b) az óvást ké rõ nek és annak meg ne ve zé sét, aki ellen
az óvást fel ve szik (óva tolt),

c) az óva tolt sze mély hez in té zett fel szó lí tást, az arra
adott vá laszt, avagy annak a meg jegy zé sét, hogy az óva tolt 
nem vá la szolt, vagy nem volt fel lel he tõ,

d) ki, mi ért, mi lyen mó don aján lot ta vagy tel je sí tet te a
köz ben já ró el fo ga dást, fi ze tést,

e) a meg kí sé relt, illetve meg tör tént fel szó lí tás he lyét,
évét, hó nap ját, nap ját és – ha szük sé ges – órá ját,

f) a köz jegy zõ alá írá sát, pe csét jét.
(4) A köz jegy zõ az óva tolt vál tót az óva to lás ra uta ló zá -

ra dék kal lát ja el, me lyet a vál tó hoz fûz.”
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32.  § A Kjtv. 148.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„148.  § A köz jegy zõ az ál ta la ké szí tett köz jegy zõi ok -
irat ról hi te les ki ad mányt és bi zo nyít ványt, más köz jegy zõ
ál tal ké szí tett ok irat ról hi te les má so la tot ad hat ki.”

33.  § A Kjtv. 150.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„150.  § Köz jegy zõi ok irat ról – ha e tör vény ben vagy az
ok irat ban más kép pen nem ren del kez tek – csak az ab ban
fél ként sze rep lõ sze mély, tör vényes kép vi se lõ je vagy
meg ha tal ma zott ja ré szé re ad ha tó ki hi te les ki ad mány.”

34.  § A Kjtv. 152.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az örök ha gyó ha lá lát köve tõen ki ad mány, má so lat
vagy bi zo nyít vány – a vég ren de let ki hir de té se után, a ki -
hir de tés nap já nak fel tün te té sé vel – a 150–155.  § sze rint
ad ha tó ki.”

35.  § A Kjtv. 153.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„153.  § A köz jegy zõi ok irat ról hi te les ki ad mányt a köz -
jegy zõ is mé tel ten és bár ki nek ki ad hat, aki az ah hoz fû zõ dõ 
jogi ér de két va ló szí nû sí ti.”

36.  § A Kjtv. 154.  §-ának (2)–(3) és (5) be kez dé se he -
lyé be az aláb bi ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A hi te les ki ad mány ban a meg ha tal ma zás és egyéb
mel lék let szö ve gét az ál ta lá nos hi te le sí té si zá ra dék elõtt
kell fel tün tet ni.

(3) A hi te les ki ad mányt a köz jegy zõ a szö veg vé gén zá -
ra dék kal hi te le sí ti; amely tar tal maz za a ki ad mány kel tét, a
köz jegy zõ alá írá sát és bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tát.”

„(5) A hi te les má so lat ki adá sá ra az (1)–(4) be kez dés ben
fog lal ta kat kell al kal maz ni; az a hi te les ki ad mány, hi te les
má so lat, amely e §-ban fog lal tak nak nem fe le l meg, nem
te kint he tõ köz ok irat nak.”

37.  § A Kjtv. 157.  §-a a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:
„A köz re mû kö dés meg ta ga dá sa, to váb bá a ki ja ví tás tár -

gyá ban ho zott vég zés fe lül vizs gá la tát a Fõ vá ro si Bí ró ság -
tól kell kér ni; a bí ró ság el já rá sá ra az 5.  § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak az irány adó ak.”

38.  § A Kjtv. 166.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz jegy zõi le vél tár ban kell el he lyez ni
a) az 1992. ja nu ár 1-jén, illetve ezt köve tõen hi va tal ba

lé pett köz jegy zõ ok ira ta it, nyil ván tar tá sa it és hi va ta li bé -
lyeg zõ jét, ha a köz jegy zõ szol gá la ta meg szûnt vagy át he -
lyez ték;

b) a 2010. ja nu ár 1-jét köve tõen jog erõ sen be fe je zett
köz jegy zõi nem pe res el já rás ban ke let ke zett ira to kat az el -
já rás jog erõs be fe je zé sét kö ve tõ két év el tel té vel;

c) az elekt ro ni kus úton ve ze tett le vél tár ban el he lye zett, 
2008. ja nu ár 1-jét köve tõen lét re jött ok ira tok ere de ti pél -
dá nya it, ha el ké szí té sük óta öt év el telt.”

39.  § A Kjtv. 166/A.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz jegy zõ kö te les az ál ta la ké szí tett köz jegy zõi
ok irat hi te les ki ad má nyát – a zá ra dé ki ta nú sít vány ki vé te -
lé vel –, valamint a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a
nem pe res el já rás ban ho zott jog erõs ha tá ro za tot a Ma gyar
Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra elekt ro ni kus úton ve ze tett
le vél tá rá ban el he lyez ni. Az ar chi vá lás al kal má val a köz -
jegy zõ el ké szí ti a köz ok irat di gi ta li zált má so la tát, és azt a
hi va ta li elekt ro ni kus alá írá sá val hi te le sí ti, to váb bá az ok -
irat kí sé rõ lap ján fel tün te ti annak jel lem zõ ada ta it. Az
elekt ro ni kus le vél tár ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat
kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(2) Az elekt ro ni kus le vél tár ban el he lye zett ok irat ról a
köz jegy zõ hi te les ki ad mányt, má so la tot, illetve bi zo nyít -
ványt; a köz jegy zõi le vél tár ve ze tõ je má so la tot, illetve bi -
zo nyít ványt ad ki.”

40.  § A Kjtv. 183.  §-a a kö vet ke zõ f) és g) pont tal egé -
szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy – a 12.  § (3) be -
kez dé sé ben fog lal ta kon túl – ren de let tel ál la pít sa meg:]

„f) az e tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges rész le tes el -
já rá si sza bá lyo kat,

g) a Vég ren de le tek Or szá gos Nyil ván tar tá sa ve ze té sé re 
vo nat ko zó sza bá lyo kat.”

A bírósági végrehajtásról  szóló
1994. évi LIII. tör vény módosítása

41.  § A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vht.) 5.  §-ának (4) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A bí ró sá gi vég re haj tó ál tal fo ga na to sí tott el já rás
so rán az adós (kö te le zett) és az el já rás ban részt vevõ más
sze mély a vég re haj tó fel szó lí tá sá ra kö te les a sze mély azo -
nos sá gát ok irat tal iga zol ni. Ha a be mu ta tott ok irat a sze -
mély azo nos ság iga zo lá sá ra nem al kal mas, a vég re haj tó
fel hív ja az érin tet tet meg fe le lõ ok irat be mu ta tá sá ra; ha ez
az ok irat sem meg fe le lõ, vagy annak alap ján is két sé ges a
sze mély azo nos ság, illetve a sze mély azo nos ság iga zo lá sát
meg ta gad ják, a vég re haj tó in téz ked het a sze mély azo nos -
ság nak a rend õrség köz re mû kö dé sé vel tör té nõ meg ál la pí -
tá sa iránt. A vég re haj tó a sze mély azo nos ság meg ál la pí tá -
sá ra irá nyuló el já rá si cse lek ményt és annak ered mé nyét
fel tün te ti a jegy zõ könyv ben.”

42.  § A Vht. a kö vet ke zõ 19/A.  §-sal egé szül ki:
„19/A.  § A vég re hajt ha tó ok ira ton a bí ró ság fel tün te ti a

vég re haj tá si ki fo gás (217.  §) elõ ter jesz tésérõl  szóló tá jé -
koz ta tást, a 15.  § sze rin ti ha tá ro zat alap ján ki ál lí tott vég re -
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haj tá si la pon pe dig annak té nyét is, hogy a vég re haj tan dó
ha tá ro zat kéz be sí té sé vel kap cso lat ban kéz be sí té si vé le lem 
állt be.”

43.  § (1) A Vht. 31/D.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A vég re haj tói kéz be sí tés költ sé gé re kü lön tör vény
sze rin ti költ ség ked vez mény nem ve he tõ igény be. A kéz -
be sí tés költ sé gét a kéz be sí tést kérõ fi ze ti meg; ha pe dig az
(1) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat alap ján vég re haj tás in dul, a
vég re haj tói kéz be sí tés költ sé gét – mint a vég re haj tás ké ré -
sé vel kap cso la tos költ sé get – az adós vi se li.”
 (2) A Vht. 31/D.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Jog sza bály az (1) be kez dés ben fog lalt ira to kon kí -
vül más irat e § sze rin ti vég re haj tói kéz be sí té sét is elõ ír -
hat ja; ilyen eset ben jog sza bály a kéz be sí tés ered mé nyé rõl
tör té nõ ér te sí tés rõl e tör vénytõl el té rõ en ren del kez het.”

44.  § A Vht. 47.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be az „Az
adós és a vég re haj tá si el já rás ban részt vevõ sze mé lyek
ada ta i nak be szer zé se, el len õr zé se és ke ze lé se” al cím lép,
és a Vht. 47.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) A vég re haj tó az (1) be kez dés sze rin ti ada tok be -
szer zé se cél já ból – ha azt jog sza bály le he tõ vé te szi – elekt -
ro ni kus úton is meg ke res he ti az ada to kat elekt ro ni kus úton 
nyil ván tar tó ha tó sá go kat.”

45.  § A Vht. a 47.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 47/A.  §-sal
egé szül ki:

„47/A.  § (1) A vég re haj tó a (2) be kez dés ben fog lalt sze -
mély ál tal

a) a sze mély azo nos sá gá nak és lak cí mé nek iga zo lá sa
ér de ké ben a vég re haj tó ren del ke zé sé re bo csá tott ada tai
nyil ván tar tá si ada tok kal való egye zõ sé gé nek és

b) a sze mély azo nos sá gá nak iga zo lá sá ra al kal mas, be -
mu ta tott ha tó sá gi iga zol vá nya, és tar tóz ko dás ra jo go sí tó
ok má nya (a továb biak ban együtt: iga zol vány) nyil ván tar -
tá si ada tok kal való egye zõ sé gé nek és ér vé nyes sé gé nek

el len õr zé se cél já ból meg ke res he ti a sze mé lyi adat- és lak -
cím nyil ván tar tást, a jár mû ve ze tõi en ge dély-nyil ván tar tást,
az úti ok mány-nyil ván tar tást ve ze tõ vagy a köz pon ti ide -
gen ren dé sze ti nyil ván tar tás (a továb biak ban e §-ban
együtt: nyil ván tar tás) ada ta it fel dol go zó ha tó sá got.

(2) Az ellen õr zés a ter mé sze tes sze mély adós, kö te le -
zett, valamint a vég re haj tá si el já rás ban részt vevõ azon
sze mély ada ta i nak el len õr zé sé re ter jed het ki, aki nek a sze -
mély azo no sí tá sát a vég re haj tó el vég zi. Az el len õr zés sel
érin tett, a vég re haj tá si cse lek mény nél je len lé võ, nem adós
sze mélyt a vég re haj tó az ellen õr zés meg kez dé se elõtt tá jé -
koz tat ja az ellen õr zés cél já ról, mód já ról és tar tal má ról, a
(9) be kez dé sé ben meg je lölt be je len té si kö te le zett ség rõl,
valamint az ellen õr zés so rán meg is mert ada tok kezelé -
sérõl.

(3) Az ellen õr zés elekt ro ni kus úton tör té nõ adat igény -
lés sel va ló sul meg; az adat igény lés irán ti meg ke re sést a
vég re haj tó hi va ta li elekt ro ni kus alá írá sá val lát ja el.

(4) A vég re haj tó a nyil ván tar tás ból a kö vet ke zõ ada to -
kat el len õriz he ti:

a) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok,
b) ál lam pol gár ság, hon ta lan ság, me ne kült, be ván do -

rolt, le te le pe dett vagy EGT-ál lam pol gár jog ál lás,
c) lak cím,
d) arc kép más,
e) alá írás,
f) az iga zol vány, valamint a sze mély azo no sí tó ról és a

lak cím rõl  szóló ha tó sá gi iga zol vány ok mány azo no sí tó ja
és az ok mány azo no sí tó alap ján nyil ván tar tott kö vet ke zõ
té nyek:

fa) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 17.  §-ának
(4) be kez dé se sze rin ti té nyek,

fb) a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
24.  §-ának f) pont ja sze rin ti té nyek és az ok mány ér vé -
nyes sé gi ide je,

fc) a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény 8.  §-ának i)–j) pont jai sze rin ti té -
nyek,

fd) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
I. tör vény 76.  §-ának d) pont ja, 80.  §-ának b) és c) pont ja,
valamint a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá -
ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény 95.  §-a
(1) be kez dé sé nek g) pont ja, 96.  §-a (1) be kez dé sé nek
g) pont ja, to váb bá 100.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és c) pont -
ja sze rin ti té nyek.

(5) A vég re haj tó a vég re haj tá si el já rás ban részt vevõ
jogi kép vi se lõ kép vi se le ti jo go sult sá gát a jogi kép vi se lõ
ál tal be mu ta tott ügy vé di vagy jog ta ná cso si iga zol vány
alap ján az ille té kes ügy vé di ka ma ra, illetve a jog ta ná cso si
név jegy zé ket ve ze tõ me gyei bí ró ság nyil ván tar tá sá ban
sze rep lõ ada tok alap ján el len õriz he ti.

(6) Az adat igény lés irán ti meg ke re sés re a 47.  § (4) be -
kez dé sé ben, a meg ke re sés tel je sí té sé nek díj kö te le zett sé -
gé re a 47.  § (3) be kez dé sé ben, az ellen õr zés so rán be szer -
zett ada tok ke ze lé sé re pe dig a 47.  § (5) be kez dé sé ben fog -
lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(7) A nyil ván tar tást ve ze tõ ha tó ság az adat igény lés irán -
ti meg ke re sés tel je sí té se elõtt ellen õr zi a vég re haj tó hi va -
ta li elekt ro ni kus alá írá sá hoz tar to zó ta nú sít vány ér vé nyes -
sé gét; a meg ke re sés tel je sí té sét meg ta gad ja, ha a ta nú sít -
vány ér vé nyes sé gét a hi te le sí tés-szol gál ta tó fel füg gesz tet -
te vagy a ta nú sít ványt vissza von ta.

(8) A vég re haj tó a nyil ván tar tás nak az ellen õr zés so rán
meg is mert, elekt ro ni kus for má ban lévõ ada ta i ról pa pír ala -
pú má so la tot ké szít het, me lyet a vég re haj tá si ügy ira tai kö -
zött zár tan he lyez el, és azt csak a bí ró ság, az ügyész, a
bün te tõ ügy ben el já ró ha tó ság, valamint a vég re haj tó te vé -
keny sé gét ellen õr zõ ka ma ra ré szé re ad hat ja ki, és ré szük re
te he ti le he tõ vé az ada tok ba tör té nõ be te kin tést. Az ada to -
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kat tar tal ma zó ira to kat a vég re haj tó a vég re haj tá si ira tok
irat tár ba he lye zé sé tõl szá mí tott öt évig tá rol ja, azt köve -
tõen gon dos ko dik a meg sem mi sí té sük rõl.

(9) Ha az ellen õr zés so rán a vég re haj tó azt ál la pít ja meg, 
hogy az iga zol vány el vesz té sét, el lo pá sát, meg sem mi sü lé -
sét be je len tet ték és meg ta lá lá sá nak vagy meg ke rü lé sé nek
té nye nincs nyil ván tart va, az iga zol vány jo go su lat lan fel -
hasz ná lá sá nak meg aka dá lyo zá sa cél já ból az iga zol vány
fel hasz ná lá sá nak té nyé rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti az in téz -
ke dé sé nek he lye sze rint ille té kes rend õrkapitányságot és
az át vett iga zol ványt ré szé re meg kül di vagy át ad ja. A be -
je len té si kö te le zett ség tel je sí té se nem mi nõ sül a vég re haj -
tói ti tok tar tá si kö te le zett ség meg sér té sé nek.

(10) A (9) be kez dés sze rin ti eset ben, vagy ha két ség me -
rül fel a sze mély azo nos ság gal kap cso lat ban, a vég re haj tó
az 5.  § (4) be kez dé se sze rin ti in téz ke dést is meg te he ti.”

46.  § A Vht. a kö vet ke zõ 52/A.  §-sal egé szül ki:
„52/A.  § (1) A vég re haj tó a ter mé sze tes sze mély adós

ké rel mé re meg ál la pít hat ja a pénz tar to zás rész le tek ben tör -
té nõ tel je sí té sé nek fel té te le it, ha az adós va gyon tár gya i nak 
fel ku ta tá sa és le fog la lá sa iránt in téz ke dett és az adós a
vég re haj tan dó kö ve te lés egy ré szét már meg fi zet te. A vég -
re haj tó a vég re haj tás alá von ha tó va gyon tárggyal nem ren -
del ke zõ adóst is tá jé koz tat ja a rész let fi ze tés le he tõ sé gé rõl
és fel té te le i rõl.

(2) A rész let fi ze tés meg ál la pí tá sá ról és tar tal má ról a
vég re haj tó jegy zõ köny vet ké szít, ame lyet kéz be sít a fe lek -
nek. A jegy zõ könyv ben a fe le ket tá jé koz tat ni kell a (3) be -
kez dés ben fog lal tak ról és ar ról, hogy a vég re haj tás foly ta -
tá sá ra mi lyen eset ben ke rül sor.

(3) A vég re haj tást kérõ a jegy zõ könyv kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül írás ban ér te sít he ti a vég re haj tót
ar ról, hogy nem ért egyet a rész let fi ze tés tar tal má val, és a
rész let fi ze tés tar tal má ra, a rész let össze gé re is ja vas la tot
te het, valamint to váb bi biz to sí té kot kér het az adós tól a tel -
je sí tés re.

(4) Nincs szük ség to váb bi in téz ke dés re, ha a vég re haj -
tást kérõ a jegy zõ könyv ben fog lal tak kal egyet ért, vagy
nem tesz a (3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot.

(5) A vég re haj tó a vég re haj tást kérõ (3) be kez dés sze -
rin ti nyi lat ko za ta alap ján a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja a
rész let fi ze té si fel té te le ket:

a) a rész let fi ze tés meg ál la pí tá sát vissza von ja, ha a vég -
re haj tást kérõ nem ért egyet a tar tás díj ra, mun ka bér re vagy
vele egy te kin tet alá esõ kö ve te lés re en ge dé lye zett rész let -
fi ze tés sel, vagy ha a ma gán sze mély vég re haj tást kérõ úgy
nyi lat ko zik, hogy lét fenn tar tá sát ve szé lyez te ti a rész let fi -
ze tés, a gaz dál ko dó szer ve zet vég re haj tást kérõ ellen pe dig 
csõd-, fel szá mo lá si vagy vég re haj tá si el já rás van fo lya -
mat ban,

b) az a) pont alá nem tar to zó ese tek ben jogi sze mély és
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet vég re haj -
tást kérõ ese té ben a rész let fi ze tést leg fel jebb 1 évre, ter mé -
sze tes sze mély ese té ben pe dig leg fel jebb 6 hó nap ra ál la -
pít ja meg,

c) a rész let fi ze tés meg ál la pí tá sát to váb bi, a kö ve te lés
össze gé vel arány ban álló rész tel je sí tés hez köt he ti, ha a
vég re haj tást kérõ nyi lat ko za ta erre vo nat ko zott.

(6) Ha az adós tar to zá sa olyan szer zõ dés bõl vagy egy ol -
da lú kö te le zett ség vál la lás ból (e be kez dés ben a továb biak -
ban együtt: szer zõ dés) ered, amely alap ján havi rész tel je sí -
tés re volt kö te les és az adós a szer zõ dés sze rin ti le járt rész -
le te ket meg fi zet te, valamint az ere de ti szer zõ dés sze rin ti
rész tel je sí tés nek meg fe le lõ össze gû rész le tet fi zet, vagy
ilyen összeg ke rül tõle le vo nás ra, a vég re haj tó az (1) be -
kez dés sze rin ti fel té te lek fenn ál lá sa ese tén ezen összeg ben 
ál la pít ja meg szá má ra a rész let fi ze tést. Eb ben az eset ben a
rész let fi ze tés jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ szer ve zet vég re haj tást kérõ ese té ben 1 év nél
hosszabb idõ re is meg ál la pít ha tó.

(7) Ha az adós ellen több vég re haj tás van fo lya mat ban,
rész let fi ze tés csak va la mennyi kö ve te lés re és va la mennyi
vég re haj tást kérõ nyi lat ko za tát figye lembe véve ál la pít ha -
tó meg.

(8) Ha a bí ró ság a rész let fi ze tés meg ál la pí tá sá val kap -
cso lat ban elõ ter jesz tett vég re haj tá si ki fo gás nak helyt ad, a
vég re haj tó in téz ke dé sét mó do sít hat ja és meg ál la pít hat ja a
rész let fi ze tés fel té te le it vagy azt, hogy a rész let fi ze tés nem 
áll fenn.”

47.  § A Vht. 54.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és az ere de ti (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez dés -
re vál to zik:

„(2) A vég re haj tó ál tal adott rész let fi ze tés ese té ben a
vég re haj tást foly tat ni kell, ha

a) az adós bár mely rész let tel je sí té sét el mu lasz tot ta,
b) az adós ellen más kö ve te lés be haj tá sá ra is in dult

vég re haj tás és annak so rán va gyon tár gyai ér té ke sí té sé nek
van he lye,

c) az adós jö ve del mi, va gyo ni hely ze té ben lé nye ges
vál to zás állt be és a vég re haj tást kérõ ezt va ló szí nû sí tet te,

d) a bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az adós a le fog lalt va -
gyon tár gyat a vég re haj tás alól el von ta.”

48.  § A Vht. az 57.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és 57/A.  §-sal egé szül ki:

„A végrehajtó hivatali elektronikus aláírása

57/A.  § (1) A vég re haj tó hi va ta li elekt ro ni kus alá írá sa -
ként – ha jog sza bály a vég re haj tó szá má ra az elekt ro ni kus
alá írás hasz ná la tát elõ ír ja – csak olyan mi nõ sí tett elekt ro -
ni kus alá írás hasz nál ha tó, amely meg fe lel a kö vet ke zõ fel -
té te lek nek:

a) az elekt ro ni kus alá írás hoz tar to zó ta nú sít vány ban a
hi te le sí tés-szol gál ta tó fel tün tet te, hogy az alá író ön ál ló bí -
ró sá gi vég re haj tó, me gyei bí ró sá gi vég re haj tó, ön ál ló bí ró -
sá gi vég re haj tó-he lyet tes vagy me gyei bí ró sá gi vég re haj -
tó-he lyet tes;

b) a hi te le sí tés-szol gál ta tó biz to sít ja, hogy a ta nú sít -
vánnyal kap cso la tos ér vé nyes vissza vo ná si ké re lem alap -
ján a mó do sí tott vissza vo ná si ál la po tot leg fel jebb 3 per cen 
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be lül köz zé te szi a nyil ván tar tá sá ban, és a ta nú sít vány el -
len õr zé sét kérõ fel hasz ná lók nak a ta nú sít vány vissza vo ná -
si ál la po tá ról fo lya ma tos tá jé koz ta tást ad.

(2) A me gyei bí ró sá gi vég re haj tó és me gyei bí ró sá gi
vég re haj tó-he lyet tes hi va ta li elekt ro ni kus alá írá sá ra az
igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá ról  szóló 
1997. évi LXVIII. tör vény 35/A.  §-át kell al kal maz ni; az
ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó és ön ál ló bí ró sá gi vég re haj -
tó-he lyet tes ré szé re pe dig a ka ma ra rend sze re sít hi va ta li
elekt ro ni kus alá írást.

(3) Az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó és ön ál ló bí ró sá gi vég -
re haj tó-he lyet tes az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi
XXXV. tör vény 13.  §-a sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett sé -
gé nek tel je sí té sé rõl a tá jé koz ta tás sal egy ide jû leg ér te sí ti a
ka ma rát is.

(4) Az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó és ön ál ló bí ró sá gi vég -
re haj tó-he lyet tes nem hasz nál hat ja az elekt ro ni kus alá -
írást, ha

a) ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tói szol gá la ta meg szûnt
vagy tö röl ték az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó-he lyet te sek
név jegy zé ké bõl,

b) ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tói vagy ön ál ló bí ró sá gi
vég re haj tó-he lyet te si hi va ta lá ból fel füg gesz tet ték,

c) ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tói szol gá la tát szü ne tel te ti,
d) az alá írás-lét re ho zó adat el vesz té sé rõl vagy ar ról

szer zett tu do mást, hogy az alá írás lét re ho zá sá ra il le ték te -
len sze mély vált ké pes sé.

(5) A ka ma ra a (4) be kez dés a)–c) pont já ban, az ön ál ló
bí ró sá gi vég re haj tó és ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó-he lyet tes 
a d) pont já ban fog lalt eset ben kez de mé nye zi a hi te le sí -
tés-szol gál ta tó nál az elekt ro ni kus alá írás hoz tar to zó ta nú -
sít vány ér vé nyes sé gé nek fel füg gesz té sét, illetve vissza vo -
ná sát.

(6) A hi te le sí tés-szol gál ta tó az elekt ro ni kus alá írás hoz
tar to zó ta nú sít vány ér vé nyes sé gét a ka ma ra meg ke re sé sé -
re ha la dék ta la nul fel füg gesz ti, illetve a ta nú sít ványt
vissza von ja.”

49.  § A Vht. 140.  §-a új (5) be kez dés sel egé szül ki, és az
ere de ti (5) be kez dés szá mo zá sa (6) be kez dés re vál to zik:

„(5) A vég re haj tó a becs ér ték köz lé sé vel egy ide jû leg tá -
jé koz tat ja a fe le ket a rész let fi ze tés le he tõ sé gé rõl és fel té te -
le i rõl.”

50.  § A Vht. 217.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A bí ró ság a vég re haj tá si ki fo gás ról so ron kí -
vül – szük ség ese tén a fe lek meg hall ga tá sa után – ha tá roz.

(5) A bí ró ság a vég re haj tá si ki fo gás be ér ke zé sé tõl szá -
mí tott 8 mun ka na pon be lül – a ki fo gás má so la tá nak meg -
kül dé sé vel együtt – in téz ke dik a ki fo gás olt vég re haj tói in -
téz ke dés re vo nat ko zó, illetve a ki fo gás el bí rá lá sá hoz szük -
sé ges ira tok be szer zé se iránt, a vég re haj tó pe dig a bí ró ság
meg ke re sé sé nek 8 mun ka na pon be lül kö te les ele get ten ni.
A bí ró ság a vég re haj tá si ki fo gást el bí rá ló vég zé sét – az

50.  § (2) be kez dé sét is figye lembe véve – 60 na pon be lül
hoz za meg, ki vé ve, ha ah hoz a fe lek meg hall ga tá sa vagy
egyéb bi zo nyí tás fel vé te le szük sé ges.”

51.  § A Vht. 229.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A vég re haj tót az el já rá sa so rán tu do má sá ra ju tott adat
és tény te kin te té ben – ha tör vény ki vé telt nem tesz – ti tok -
tar tá si kö te le zett ség ter he li; e kö te le zett sé ge a vég re haj tói
mû kö dé sé nek meg szû né se után is fenn ma rad.”

52.  § (1) A Vht. 250.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ka ma ra jo gai és fel ada tai kü lö nö sen:)
„h) el lát ja a vég re haj tók, vég re haj tó-he lyet te sek és vég -

re haj tó je löl tek fe let ti szak mai fel ügye le tet, en nek ke re té -
ben jo go sult a vég re haj tó mû kö dé sét, ügy vi te lét és pénz -
ke ze lé sét el len õriz ni, a vég re haj tó ira ta it és nyilvántartá -
sait meg vizs gál ni, ma ga tar tá sát el len õriz ni, a tény ál lás
meg ál la pí tá sa cél já ból a vég re haj tás so rán tör tént adat -
igény lés rõl ve ze tett adat szol gál ta tá si, adat to váb bí tá si
nyil ván tar tá sok ból ada tot igé nyel ni, to váb bá a vég re haj tó
ál tal le foly ta tott el já rá si cse lek mé nyen részt ven ni,”
 (2) A Vht. 250.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

(A ka ma ra el lát ja a kö vet ke zõ fel ada to kat is:)
„e) ár ve ré si csar no kot mû köd tet het.”

53.  § (1) A Vht. 250/A.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke -
zõ w) pont tal egé szül ki:

(A vég re haj tók név jegy zé ke a kö vet ke zõ ada to kat tar tal -
maz za:)

„w) a vég re haj tó hi va ta li elekt ro ni kus alá írás ta nú sít vá -
nya ér vé nyes sé gé nek kez de tét és le jár tát.”
 (2) A Vht. 250/A.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

(A vég re haj tó-he lyet te sek név jegy zé ke a kö vet ke zõ ada -
to kat tar tal maz za:)

„f) a vég re haj tó-he lyet tes hi va ta li elekt ro ni kus alá írás
ta nú sít vá nya ér vé nyes sé gé nek kez de tét és le jár tát.”

54.  § A Vht. 259.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és a § je len le gi szö veg e (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A me gyei bí ró sá gi vég re haj tó és a me gyei bí ró sá gi
vég re haj tó-he lyet tes az elekt ro ni kus nyil ván tar tá sok ból a
vég re haj tás so rán tör té nõ adat igény lés hez a bí ró ság szá mí -
tás tech ni kai esz kö zét ve szi igény be.”

A közúti közlekedési nyilvántartásról  szóló
 1999. évi LXXXIV. tör vény módosítása

55.  § A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény 19.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[A nyil ván tar tás ból igé nyel he ti(k):]
„a) a bí ró ság, a bí ró sá gi vég re haj tó, a köz jegy zõ, az

ügyész ség, a nyo mo zó ha tó ság, a nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tok és a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la ta a
tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé -
ges ada to kat;”

A Polgári perrendtartásról  szóló
1952. évi III. tör vény módosítása

56.  § A Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény (a továb biak ban: Pp.) 99.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ke re set le vél (fi ze té si meg ha gyás), illetve az el já rást
be fe je zõ ér de mi ha tá ro zat kéz be sí té se ese té ben a bí ró ság a
kéz be sí té si vé le lem be ál lá sá ról a fe le ket nyolc mun ka na -
pon be lül ér te sí ti.”

57.  § A Pp. 99/B.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Ha a cím zett ellen a jog erõs ha tá ro zat alap ján a bí -
ró sá gi vég re haj tást meg elõ zõ en pénz for gal mi úton tör té nõ 
be haj tást kez de mé nyez tek és ar ról tu do mást szer zett, a
kéz be sí té si vé le lem meg dön té se irán ti, e § sze rin ti ké rel -
met a pénz for gal mi úton tör té nõ be haj tás ról való tu do más -
szer zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül ter jeszt het elõ.”

58.  § A Pp. 395.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy a bí ró sá gi le tét ke ze lés sza bá lya it ren de let ben 
ál la pít sa meg.”

Az ingatlan-nyilvántartásról  szóló
1997. évi CXLI. tör vény módosítása

59.  § Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi
CXLI. tör vény 52/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha az in gat lan-nyil ván tar tás ba be je gyez he tõ va la -
mely jog be jegy zé sé rõl, mó do sí tá sá ról vagy tör lé sé rõl
 szóló ha tá ro zat tal kap cso lat ban a kéz be sí té si vé le lem va la -
mely cím zett vo nat ko zá sá ban 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
CXLI. tör vény 79.  §-ának (2) be kez dé se alap ján be állt, a
föld hi va tal 8 na pon be lül ér te sí ti a cím zet tet és a töb bi fe let 
a kéz be sí té si vé le lem be áll tá ról. Az az adott ügy ben érin -
tett ügy fél, aki nek jogi ér dek e fû zõ dik a föld hi va ta li ha tá -
ro zat kéz be sí té sé hez, sa ját költ sé gé re kér he ti a ha tá ro za tot
tar tal ma zó irat kü lön jog sza bály sze rin ti vég re haj tói kéz -
be sí té sét az in gat lan tu laj do no sa (érin tett tu laj do no sa) és
annak a ré szé re, aki nek be jegy zett joga ke let ke zett, mó do -
sult vagy meg szûnt. A vég re haj tói kéz be sí tés ered mé nyé -
rõl a kéz be sí tést kérõ és a föld hi va tal kap ér te sí tést. Ha a
vég re haj tói kéz be sí tés so rán a cím zett az irat má so la tát át -

vet te, 15 na pon be lül kez de mé nyez he ti a kéz be sí té si vé le -
lem meg dön té sét.”

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról  szóló

2006. évi V. tör vény módosítása

60.  § A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a 
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény (a továb biak -
ban: Ctv.) 7.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Cég szék he lye, te lep he lye és fi ók te le pe olyan in -
gat lan le het, amely a cég tu laj do nát ké pe zi, vagy amely nek 
hasz ná la tá ra a cég jo go sult.”

A Polgári Törvénykönyvrõl  szóló
1959. évi IV. tör vény módosítása

61.  § A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV.
tör vény 254.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Zá log jog szer zõ dés, jog sza bály vagy bí ró sá gi ha tá -
ro zat és – ha jog sza bály így ren del ke zik – ha tó sá gi dön tés
alap ján ke let kez het.”

62.  § (1) A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör -
vény (Be.) 16.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban

a) a „[Btk. 310.  § (4) bek. a) pont]” szö veg rész he lyé be
a „[Btk. 310.  § (4) bek.]” szö veg,

b) a „[Btk. 310/A.  § (3) és (4) bek.]” szö veg rész he lyé -
be a „[Btk. 310/A.  § (4) bek.]” szö veg,

c) a „[Btk. 311.  § (3) bek. a) pont és 311.  § (4) bek.]”
szö veg rész he lyé be a „[Btk. 311.  § (4) bek. a) pont és
311.  § (5) bek.]” szö veg,

d) az „a kü lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö nö sen je len tõs
ér té kû vám árura el kö ve tett csem pé szet és vám or gaz da ság
[Btk. 312.  § (3) bek. a) pont és Btk. 312.  § (4) bek.]” szö -
veg rész he lyé be az „a kü lö nö sen nagy vagy ezt meg ha la dó
mér té kû vám be vé tel-csök ke nést oko zó csem pé szet [Btk.
312.  § (4) bek. a) pont]” szö veg
lép.
 (2) A Be. 36.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a
„könyv vizs gá lói kö te les ség sze gés (Btk. 289/A.  §),” szö -
veg rész a ha tá lyát vesz ti.

Záró rendelkezések

63.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik hó nap 1. nap ján lép ha -
tály ba.
 (2) A tör vény

a) 62.  §-a, 65.  §-ának (2) be kez dé se és 66.  §-ának
(3) be kez dé se a ki hir de té sét kö ve tõ na pon,
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b) 1., 4., 5., 12., 23–25., 38., 45., 48., 51–54., 59. és
60.  §-ai 2008. ja nu ár 1-jén
lép nek ha tály ba.

64.  § E tör vénynek a Vht.-t mó do sí tó ren del ke zé se it a
fo lya mat ban lévõ vég re haj tá si ügyek ben is al kal maz ni
kell.

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

a) az ok mány ki adás sal és nyil ván tar tás sal össze füg gõ
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi CXXXII.
tör vény 9.  §-a;

b) az Üt. 8.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ból
az „és az al kal ma zott ügy véd”, 13.  §-ának (1) be kez dé sé -
bõl az „– az al kal ma zott ügy véd ki vé te lé vel –”, valamint
89.  §-a (1) be kez dé sé bõl az „az zal, hogy az al kal ma zott
ügy véd nek ügy véd del, illetve ügy vé di iro dá val lét re jött
mun ka vi szo nya nem üt kö zik a 6.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ba” szö veg rész.
 (2) E tör vény ki hir de té sét kö ve tõ na pon a ha tá lyát vesz ti 
a Vht. 12/A.  §-ából az „ , egy út tal – a vég re haj tást kérõ ké -
rel mé re – az elõ ze tes el já rás so rán irány adó, a 31/B.  §-ban
fog lalt adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek is ele get tesz”
szö veg rész és a Vht. 31/B.  §-a.
 (3) 2008. ja nu ár 1-jén a ha tá lyát vesz ti

a) az Üt. 116.  §-ának (6) be kez dé se;
b) a Ctv. 1. szá mú mel lék le té nek I.4. pont ja és 3. szá mú 

mel lék le té nek I.3. pont ja.

66.  § (1) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg
a) az Üt. 89/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „kü lön tör -

vény alap ján sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del -
ke zõ sze mély nek” szö veg rész he lyé be a „ma gyar ál lam -
pol gár nak, illetve a kü lön tör vény alap ján sza bad moz gás
és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély nek” szö veg -
rész, 116.  §-a (4) be kez dé sé ben az „a), e) és h) pont ban”
szö veg rész he lyé be pe dig az „a), e), h) és n) pont ban” szö -
veg rész lép;

b) a Kjtv. 168.  §-ának (1) be kez dé sé ben és a
169.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „hi te les ki ad mányt,” szö -
veg rész a ha tá lyát vesz ti, a 171.  §-ának (2) be kez dé sé ben
pe dig a „hi te les ki ad mányt” szö veg rész he lyé be a „hi te les
má so la tot” szö veg rész lép;

c) a Vht. 103.  §-ának (2) és (5) be kez dé sé ben az „a gép -
jár mû vet nyil ván tar tó ha tó ság nak” szö veg rész he lyé be az
„az ille té kes köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság nak, ha pe dig
ez nem ál la pít ha tó meg, a gép jár mû vet nyil ván tar tó ha tó -
ság nak” szö veg rész, a Vht. 52.  §-ának f) pont já ban az „en -
ge dé lyez ték neki” szö veg rész he lyé be az „en ge dé lyez ték,
illetve ál la pí tot ta meg szá má ra a vég re haj tó” szö veg rész
lép.
 (2) 2008. ja nu ár 1-jén a Kjtv. 10.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben a „hét mil lió fo rint” szö veg rész he lyé be az „öt ven mil -
lió fo rint” szö veg rész lép.

 (3) E tör vény ki hir de té sét kö ve tõ na pon
a) a Kjtv. 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ta nács adás sal” 

szó he lyé be a „ki ok ta tás sal” szó,
b) a Ctv. 1. szá mú mel lék le te II.11. pont já ban a „Ma -

gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra” szö veg rész he lyé be a
„te rü le ti ka ma ra el nök sé gé nek” szö veg rész
lép.

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

2007. évi LXV.
tör vény

az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság
és a Norvég Királyság közötti,

az Európai Unió tagállamai között 2000. május 29-én
létrejött kölcsönös bûnügyi jogsegélyegyezmény

és az ahhoz csatolt 2001. évi jegyzõkönyv bizonyos
rendelkezéseinek alkalmazásáról  szóló

Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
Euró pai Unió, valamint az Iz lan di Köz tár sa ság és a Nor -
vég Ki rály ság kö zöt ti, az Euró pai Unió tag ál la mai kö zött
2000. má jus 29-én lét re jött köl csö nös bûn ügyi jog se gély -
egyez mény és az ah hoz csa tolt 2001. évi jegy zõ könyv bi -
zo nyos ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá ról  szóló Meg álla -
po dás (a továb biak ban: Meg álla po dás) kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § A Meg álla po dás hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a
kö vet ke zõ:

„Megállapodás
az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság

és a Norvég Királyság között, az Európai Unió
tagállamai közötti kölcsönös bûnügyi jogsegélyrõl

 szóló, 2000. május 29-i egyezmény és az ahhoz csatolt
2001. évi jegyzõkönyv bizonyos rendelkezéseinek

alkalmazásáról

Az Euró pai Unió, 
egy rész rõl, és 

az Iz lan di Köz tár sa ság és 
a Nor vég Ki rály ság, 
más rész rõl,

a továb biak ban: a Szer zõ dõ Fe lek,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 11-i ülés nap ján fo gad ta el.
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az zal a kí ván ság gal, hogy az Euró pai Unió tag ál la mai,
valamint Iz land és Nor vé gia kö zött ja vít sák a bün te tõ -
ügyek ben foly ta tott igaz ság ügyi együtt mû kö dést, az egyé -
ni sza bad ság vé del mét szol gá ló ren del ke zé sek sé rel me
nél kül,

figye lembe véve, hogy a Szer zõ dõ Fe lek kö zött je len leg 
fenn ál ló vi szo nyok szo ros együtt mû kö dést igé nyel nek a
bû nö zés el le ni küz de lem ben,

rá mu tat va arra, hogy a Szer zõ dõ Fe lek kö zös ér dek e
annak biz to sí tá sa, hogy az Euró pai Unió tag ál la mai,
valamint Iz land és Nor vé gia kö zött a köl csö nös jog se gély
nyúj tá sa gyors és ha té kony mó don va ló sul jon meg, amely
össze egyez tet he tõ nem ze ti jo guk alap el ve i vel, és amely
össz hang ban van az 1950. no vem ber 4-én Ró má ban alá írt,
az em ber i jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló 
euró pai egyez mény ben biz to sí tott egyé ni jo gok kal és el -
vek kel,

ki fe jez ve köl csö nös bi zal mu kat jog rend sze re ik szer ke -
ze té ben és mû kö dé sé ben, valamint ab ban, hogy min den
Szer zõ dõ Fél ké pes mél tá nyos el já rás biz to sí tá sá ra,

az zal az el ha tá ro zás sal, hogy egy, az Euró pai Unió,
valamint Iz land és Nor vé gia kö zött lét re jö võ Meg ál la po -
dás sal ki egé szít sék a köl csö nös bûn ügyi jog se gély rõl
 szóló, 1959. áp ri lis 20-i euró pai egyez ményt, valamint az
e te rü le ten ha tály ban lévõ más egyez mé nye ket,

fel is mer ve, hogy az em lí tett egyez mé nyek ren del ke zé -
sei to vább ra is al kal ma zan dók az e Meg álla po dás ál tal
nem érin tett va la mennyi kér dés te kin te té ben,

em lé kez tet ve, hogy e Meg álla po dás – ide ért ve annak
I. mel lék le tét is – az 1959. áp ri lis 20-i egyez mény el vei
alap ján sza bá lyoz za a köl csö nös bûn ügyi jog se gélyt,

figye lembe véve, hogy az Euró pai Unió tag ál la mai kö -
zöt ti köl csö nös bûn ügyi jog se gély rõl  szóló, 2000. má jus
29-i egyez mény 2. cik ké nek (1) be kez dé sé ben, valamint
az eh hez csa tolt 2001. ok tó ber 16-i jegy zõ könyv 15. cik -
ké ben olyan ren del ke zé sek ta lál ha tók, ame lyek a schen ge -
ni vív má nyok to vább fej lesz té sét je len tik, és ame lye ket
ezért Iz land és Nor vé gia el fo ga dott az Euró pai Unió Ta ná -
csa, valamint az Iz lan di Köz tár sa ság és a Nor vég Ki rály -
ság kö zöt ti, az utób bi ak nak a schen ge ni vív má nyok vég re -
haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és fej lesz té sé re irá nyuló tár su lá -
sá ról  szóló, 1999. má jus 18-i Meg álla po dás sze rin ti kö te -
le zett ség vál la lá sa ik alap ján,

figye lembe véve, hogy Iz land és Nor vé gia ki fe jez ték
ab bé li óha ju kat, hogy olyan Meg ál la po dást kös se nek,
amely le he tõ vé te szi szá muk ra a 2000. évi köl csö nös jog -
se gély egyez mény és a 2001. évi jegy zõ könyv más ren del -
ke zé se i nek al kal ma zá sát is az Euró pai Unió tag ál la ma i val
fenn ál ló kap cso la ta ik ban,

figye lembe véve, hogy az Euró pai Unió szin tén szük sé -
ges nek tart ja egy ilyen Meg álla po dás lét re jöt tét,

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

(1) E Meg álla po dás ren del ke zé se i re is fi gye lem mel, az
Euró pai Unió Ta ná csa ál tal az Euró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés 34. cik ké vel össz hang ban lét re ho zott, az Euró pai
Unió tag ál la mai kö zöt ti köl csö nös bûn ügyi jog se gély rõl
 szóló, 2000. má jus 29-i egyez mény (a továb biak ban: az
„EU bûn ügyi jog se gély egyez mé nye”) kö vet ke zõ ren del -
ke zé se i nek tar tal ma al kal ma zan dó az Iz lan di Köz tár sa ság
és a Nor vég Ki rály ság kö zöt ti kap cso la tok ban, valamint az 
em lí tett ál la mok és az Euró pai Unió tag ál la mai kö zöt ti
köl csö nös kap cso la tok ban: a 4., 8., 9., 10., 11., 13., 14.,
15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 25. és 26. cikk, valamint 
az 1. és a 24. cikk, amennyi ben ezek vo nat koz nak az em lí -
tett töb bi cikk bár me lyi ké re.

(2) E Meg álla po dás ren del ke zé se i re is fi gye lem mel, az
Euró pai Unió Ta ná csa ál tal az Euró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés 34. cik ké vel össz hang ban lét re ho zott, az Euró pai
Unió tag ál la mai kö zöt ti köl csö nös bûn ügyi jog se gély rõl
 szóló egyez mény hez csa tolt 2001. ok tó ber 16-i jegy zõ -
könyv (a továb biak ban: az „EU bûn ügyi jog se gély jegy zõ -
köny ve”) kö vet ke zõ ren del ke zé se i nek tar tal ma al kal ma -
zan dó az Iz lan di Köz tár sa ság és a Nor vég Ki rály ság kö zöt -
ti kap cso la tok ban, valamint az em lí tett ál la mok és az
 Európai Unió tag ál la mai kö zöt ti köl csö nös kap cso la tok -
ban: az 1. cikk [annak (1)–(5) be kez dé se], a 2., 3., 4., 5., 6., 
7., 9., 11. és 12. cikk.

(3) A tag ál la mok ál tal az EU bûn ügyi jog se gély egyez -
mé nye 9. cik ké nek (6) be kez dé se, 10. cik ké nek (9) be kez -
dé se, 14. cik ké nek (4) be kez dé se, 18. cik ké nek (7) be kez -
dé se és 20. cik ké nek (7) be kez dé se, valamint az EU bûn -
ügyi jog se gély jegy zõ köny ve 9. cik ké nek (2) be kez dé se
alap ján tett nyi lat ko za tok szin tén al kal ma zan dók az Iz lan -
di Köz tár sa ság gal és a Nor vég Ki rály ság gal fenn ál ló kap -
cso la tok ra.

2. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek az 1. cikk ben em lí tett ren del ke zé -
sek nek a le he tõ leg egy sé ge sebb al kal ma zá sá ra és ér tel me -
zé sé re irá nyuló cél ki tû zés el éré se ér de ké ben fo lya ma to san 
fi gye lem mel kí sé rik az Euró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga ítél -
ke zé si gya kor la tá nak fej lõ dé si irá nyát, valamint Iz land és
Nor vé gia ille té kes bí ró sá gai vo nat ko zó ítél ke zé si gya kor -
la tá nak fej lõ dé si irá nyát is. E cél ból olyan sza bá lyo zá si
me cha niz must kell ki dol goz ni, amely biz to sít ja az ilyen
ítél ke zé si gya kor lat ra vo nat ko zó in for má ci ók rend sze res
és köl csö nös to váb bí tá sát.

(2) Iz land és Nor vé gia jo go sult be ad vá nyo kat vagy írás -
be li ész re vé te le ket be nyúj ta ni a Bí ró ság hoz olyan ese tek -
ben, ame lyek ben egy tag ál lam bí ró sá ga elõ ze tes dön tés ho -
za tal irán ti ké re lem mel for dult hoz zá az 1. cikk ben em lí tett 
bár mely ren del ke zés ér tel me zé sé vel kap cso lat ban.
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3. cikk

Amennyi ben egy ké rel met el uta sí ta nak, úgy Nor vé gia
vagy Iz land meg kér he ti a ké re lem mel meg ke re sett tag ál la -
mot, hogy a ké re lem vég re haj tá sá val kap cso lat ban fel me -
rült bár mely prob lé mát je lent se az Eu ro just nak, le het sé ges
gya kor la ti meg ol dá sért fo lya mod va.

4. cikk

Az Iz land vagy Nor vé gia és az Euró pai Unió va la mely
tag ál la ma kö zött e Meg álla po dás vagy annak 1. cik ké ben
em lí tett bár mely ren del ke zés ér tel me zé sé vel vagy al kal ma -
zá sá val kap cso la to san fel me rü lõ jog vi tát a Fe lek az  Európai
Unió tag ál la mai, valamint Iz land és Nor vé gia kor mány kép -
vi se lõ i nek ülé sén tör té nõ meg be szé lés re ter jeszt he tik fel
annak hat hó na pon be lül tör té nõ ren de zé se cél já ból.

5. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak, hogy e Meg ál la po -
dást annak ha tály ba lé pé sét köve tõen leg ké sõbb öt éven
be lül együt te sen fe lül vizs gál ják. A fe lül vizs gá lat kü lö nö -
sen ki ter jed a Meg álla po dás gya kor la ti vég re haj tá sá ra, ér -
tel me zé sé re és fej lesz té sé re, to váb bá tar tal maz hat olyan
kér dé se ket, mint az Euró pai Unió to vább fej lõ dé sé nek ki -
ha tá sai a Meg álla po dás tár gyá ra.

6. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ér te sí tik egy mást azon el já rá sok
be fe je zé sé rõl, ame lyek e Meg álla po dás rá juk néz ve kö te -
le zõ ha tá lya jó vá ha gyá sá nak ki fe je zé sé hez szük sé ge sek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés meg kül dé se kor
vagy – amennyi ben az elõ van írva – bár mi kor ezt köve -
tõen Iz land és Nor vé gia az EU bûn ügyi jog se gély egyez -
mé nye 9. cik ké nek (6) be kez dé sé ben, 10. cik ké nek (9) be -
kez dé sé ben, 14. cik ké nek (4) be kez dé sé ben, 18. cik ké nek
(7) be kez dé sé ben és 20. cik ké nek (7) be kez dé sé ben,
valamint az EU bûn ügyi jog se gély jegy zõ köny ve 9. cik ké -
nek (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nyi lat ko za tot te het.

(3) Az EU bûn ügyi jog se gély egyez mé nye vo nat ko zó
ren del ke zé se it il le tõ en e Meg álla po dás at tól a nap tól szá -
mí tott har ma dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, ami kor az
Euró pai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká ra meg ál la pít ja, hogy a
Meg ál la po dás ban részt vevõ Fe lek ál tal vagy azok ne vé -
ben a jó vá ha gyás ki fe je zé sé nek va la mennyi for mai kö ve -
tel mé nye tel je sült, vagy azon a na pon, ami kor az EU bûn -
ügyi jog se gély egyez mé nye – annak 27. cik ke (3) be kez dé -
sé vel össz hang ban – ha tály ba lép, amennyi ben ez a dá tum
ké sõb bi. Az EU bûn ügyi jog se gély egyez mé nye vo nat ko zó 
ren del ke zé se it il le tõ en e Meg álla po dás ha tály ba lé pé se jo -

go kat és kö te le zett sé ge ket hoz lét re Iz land és Nor vé gia kö -
zött, valamint Iz land, Nor vé gia és azon EU-tag ál la mok
kö zött, ame lyek te kin te té ben az EU bûn ügyi jog se gély -
egyez mé nye ha tály ba lé pett.

(4) Az EU bûn ügyi jog se gély jegy zõ köny ve vo nat ko zó
ren del ke zé se it il le tõ en e Meg álla po dás at tól a nap tól szá -
mí tott har ma dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, ami kor az
Euró pai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká ra meg ál la pít ja, hogy a
Meg ál la po dás ban részt vevõ Fe lek ál tal vagy azok ne vé -
ben a jó vá ha gyás ki fe je zé sé nek va la mennyi for mai kö ve -
tel mé nye tel je sült, vagy azon a na pon, ami kor az EU bûn -
ügyi jog se gély jegy zõ köny ve – annak 13. cik ke (3) be kez -
dé sé vel össz hang ban – ha tály ba lép, amennyi ben ez a dá -
tum ké sõb bi. Az EU bûn ügyi jog se gély jegy zõ köny ve vo -
nat ko zó ren del ke zé se it il le tõ en e Meg álla po dás ha tály ba -
lé pé se jo go kat és kö te le zett sé ge ket hoz lét re Iz land és
Nor vé gia kö zött, valamint Iz land, Nor vé gia és azon
EU-tag ál la mok kö zött, ame lyek te kin te té ben az EU bûn -
ügyi jog se gély jegy zõ köny ve ha tály ba lé pett.

(5) Ezt köve tõen e jo gok és kö te le zett sé gek Nor vé gia,
Iz land és más EU-tag ál la mok kö zött at tól a nap tól kezd ve
lép nek élet be, ami kor az EU bûn ügyi jog se gély egyez mé -
nye és/vagy az EU bûn ügyi jog se gély jegy zõ köny ve ha -
tály ba lép e más EU-tag ál la mok ra vo nat ko zó an.

(6) E Meg álla po dás csak azon köl csö nös jog se gély el já -
rá sok ra vo nat ko zik, ame lye ket a (3) és a (4) be kez dés ál tal
lét re ho zott jo gok és kö te le zett sé gek élet be lé pé sé nek dá tu -
ma után kez de mé nyez tek.

7. cikk

Az Euró pai Unió új tag ál la ma i nak az EU bûn ügyi jog -
se gély egyez mé nyé hez és/vagy az EU bûn ügyi jog se gély -
jegy zõ köny vé hez tör té nõ csat la ko zá sa e Meg álla po dás
alap ján jo go kat és kö te le zett sé ge ket hoz lét re az új tag ál la -
mok, valamint Iz land és Nor vé gia kö zött.

8. cikk

(1) E Meg ál la po dást a Szer zõ dõ Fe lek fel mond hat ják.
Az akár Iz land, akár Nor vé gia ál tal tör té nõ fel mon dás ese -
tén a Meg álla po dás ha tály ban ma rad az Euró pai Unió és
azon ál lam kö zött, amely re vo nat ko zó an a fel mon dás nem
tör tént meg.

(2) A Meg ál la po dás nak az (1) be kez dés sze rin ti fel mon -
dá sa a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés le tét be he lye zé se után
hat hó nap pal lép ha tály ba. Az olyan köl csö nös jogi se gít -
ség nyúj tás ra irá nyuló ké rel mek tel je sí té si el já rá sát, ame -
lyek e na pon még füg gõ ben van nak, a Meg álla po dás ren -
del ke zé se i vel össz hang ban kell be fe jez ni.

(3) E Meg álla po dás meg szû nik az Euró pai Unió Ta ná -
csa, valamint az Iz lan di Köz tár sa ság és a Nor vég Ki rály -
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ság kö zöt ti, az utób bi ak nak a schen ge ni vív má nyok vég re -
haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és fej lesz té sé re irá nyuló tár su lá -
sá ról  szóló, 1999. má jus 18-i Meg álla po dás meg szû né se
ese tén.

(4) E Meg ál la po dás nak a (3) be kez dés ér tel mé ben tör té -
nõ meg szû né se ugyan azon fél re vagy Fe lek re vonatko -
zóan és ugyan azon a na pon lép ha tály ba, mint ami kor a
(3) be kez dés ben em lí tett, 1999. má jus 18-i Meg álla po dás
meg szû nik.

9. cikk

(1) Az Euró pai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká ra e Meg álla po -
dás le té te mé nye se.

(2) A le té te mé nyes köz zé te szi a Meg ál la po dás ra vo nat -
ko zó ér te sí té sek kel kap cso la tos in for má ci ó kat.

10. cikk

Ez a Meg álla po dás egy-egy ere de ti pél dány ban ké szült
an gol, dán, finn, fran cia, gö rög, hol land, ír, iz lan di, né met,
nor vég, olasz, por tu gál, spa nyol, valamint svéd nyel ven, a
szö ve gek mind egyi ke egy aránt hi te les.

Kelt Brüsszel ben, 2003. de cem ber 19-én.

[Aláírások]

I. Melléklet

Alkalmazás Gibraltárra

Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga,
mint a Gib ral tá rért fe le lõs tag ál lam – ide ért ve annak kül -
kap cso la ta it is – meg erõ sí ti, hogy e Meg álla po dás az em lí -
tett te rü le ten ak kor lép ha tály ba, ami kor az EU 2000. évi
bûn ügyi jog se gély egyez mé nye és az EU 2001. évi bûn -
ügyi jog se gély jegy zõ köny ve Gib ral tár ra tör té nõ ki ter jesz -
té se meg tör té nik; en nek elõ fel té te le az, hogy az Euró pa
Ta nács 1959. évi köl csö nös bûn ügyi jog se gély egyez mé -
nyé nek Gib ral tár ra tör té nõ ki ter jesz té se meg va ló sul jon.
Ek kor az Egye sült Ki rály ság ki je lö li a Meg álla po dás al -
kal ma zá sá ra ille té kes meg fe le lõ gib ral tá ri ha tó sá got. Az
e ha tó ság gal foly ta tott bár mely hi va ta los le ve le zést az
Egye sült Ki rály ság és a Spa nyol Ki rály ság kö zöt ti, az EU
és EK jogi ak tu sok kal, valamint a vo nat ko zó szer zõ dé sek -
kel össze füg gés ben a gib ral tá ri ha tó sá gok ra vo nat ko zó an
el fo ga dott Meg ál la po dá sok kal össz hang ban kell le foly tat -
ni, ame lyek rõl az Euró pai Unió tag ál la ma it és intézmé -
nyeit 2000. áp ri lis 19-én ér te sí tet ték. E Meg ál la po dá sok
egy-egy pél dá nyát az Euró pai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká ra
meg kül di az Iz lan di Köz tár sa ság nak és a Nor vég Ki rály -
ság nak.

II. Melléklet

A Szerzõdõ Felek nyilatkozata az Európai Unió,
valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég

Királyság között létrejött, az Európai Unió tagállamai 
közötti kölcsönös bûnügyi jogsegélyrõl  szóló

 2000. május 29-i egyezmény és az ahhoz csatolt
 2001. évi jegyzõkönyv bizonyos rendelkezéseinek

alkalmazásáról  szóló Megállapodáshoz

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak, hogy szük ség sze rint 
kon zul tál nak, amennyi ben azt az Iz lan di Köz tár sa ság vagy 
a Nor vég Ki rály ság, illetve az Euró pai Unió va la mely tag -
ál la ma a kö rül mé nyek alap ján in do kolt nak íté li, annak ér -
de ké ben, hogy e Meg álla po dás le he tõ leg ha té ko nyabb al -
kal ma zá sa biz to sít va le gyen, ide ért ve azt a célt is, hogy el -
ke rül jék az e Meg álla po dás gya kor la ti vég re haj tá sá ból és
ér tel me zé sé bõl fa ka dó jog vi tá kat. E kon zul tá ci ót a leg -
meg fe le lõbb mó don kell meg szer vez ni, fi gye lem mel az
együtt mû kö dés meg lé võ struk tú rá i ra.

Az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság
nyilatkozata

Szem elõtt tart va a köl csö nös bûn ügyi jog se gély rõl  szóló,
2000. má jus 29-i egyez mény ren del ke zé se it, ame lyek le he tõ -
vé te szik az igaz ság ügyi ha tó sá gok kö zöt ti köz vet len kap cso -
la tot, az Iz lan di Köz tár sa ság és a Nor vég Ki rály ság ki nyil vá -
nít ja, hogy ille té kes igaz ság ügyi hatósá gaik adott eset ben az
Euró pai Igaz ság ügyi Há ló zat kap cso lat tar tó pont ja in ke resz -
tül meg kí ván ják kap ni az annak meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges
tá jé koz ta tást, hogy az Euró pai Unió tag ál la má nak mely igaz -
ság ügyi ha tó sá ga ren del ke zik te rü le ti ille té kességgel a köl -
csö nös jog se gély re irá nyuló meg ke re sé sek kez de mé nye zé sé -
re és vég re haj tá sá ra.”

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

(2) E tör vény 3.  §-a a Meg álla po dás 6. cikk (3) és (4) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg álla po dás, illetve e tör vény 3.  §-a hatályba -
lépésének nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter annak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) A Meg álla po dás vég re haj tá sa so rán az Euró pai Unió 
tag ál la ma i val foly ta tott bûn ügyi együtt mû kö dés rõl  szóló
2003. évi CXXX. tör vény III. Fe je ze tét – a 49.  § és az 50.  § 
ki vé te lé vel – ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

(5) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
141/2007. (VI. 20.) Korm.

rendelete

egyes géntechnológiai tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

A gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl  szóló 1998. évi
XXVII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 34.  §-a (1) be kez dé -
sé nek e) és f) pont já ban, valamint 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 174/A.  §-ának b) pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A gén tech no ló gi ai te vé keny ség en ge dé lye zé si el já -
rá si rend jé rõl, valamint az el já rás so rán az Euró pai Bi zott -
ság gal  való kap cso lat tar tás ról  szóló 132/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let [a továb biak ban: 132/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let] 1.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Kor mány a Tv. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rin ti gén tech no ló gi ai ha tó ság ként a föld mû ve lés ügyi és 
vi dék fej lesz té si mi nisz tert (a továb biak ban: mi nisz ter) je -
lö li ki.”

(2) A 132/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let 1.  §-a a kö vet -
ke zõ (4) és (5) be kez dé sek kel egé szül ki:

„(4) A Kor mány a Tv. 21/B.  §-ának (1) be kez dé se sze -
rin ti ter mesz té si ha tó ság ként a mi nisz tert je lö li ki.

(5) A (3) és (4) be kez dés ben sze rep lõ ha tó ság dön té se
ellen fel leb be zés nek nincs he lye.”

2.  §

A 132/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let 18.  §-ának (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A gén tech no ló gi ai te vé keny ség gel össze füg gõ
adat szol gál ta tá si, tá jé koz ta tá si, illetve be je len té si kö te le -
zett ség tel je sí té sét, valamint az en ge dé lye zé si el já rás so rán 
a Bi zott ság gal  való kap cso lat tar tást a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter (a továb biak ban: kap cso lat tar tó szerv)
vég zi.”

3.  §

A 132/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let 19.  §-ának (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kap cso lat tar tó szerv há rom éven ként össze fog la -
ló je len tést küld a Bi zott ság nak a gén tech no ló gi á val mó -

do sí tott mik ro or ga niz mu sok zárt rend sze rû fel hasz ná lá sá -
val kap cso la tos jog sza bá lyok al kal ma zá sá val össze füg gõ
ta pasz ta la tok ról.”

4.  §

A 132/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let 21.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„21.  § A 19.  § (1) és (2) be kez dé sei, valamint a 20.  §
(1) be kez dé se sze rin ti je len té se ket a szak te rü let sze rint ha -
tás kör rel ren del ke zõ gén tech no ló gi ai ha tó ság ké szí ti el.”

5.  §

A gén tech no ló gi ai bír ság meg ál la pí tá sá ról  szóló
148/2003. (IX. 22.) Korm. ren de let [a továb biak ban:
148/2003. (IX. 22.) Korm. ren de let] 1.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § E ren de let al kal ma zá sá ban az is mé telt al ka lom mal
tör té nõ jog sza bály sér tés alatt a ko ráb bi jog sza bály sér tés
meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 5 éven be lül el kö ve tett újabb
jog sza bály sér tést kell ér te ni.”

6.  §

A 148/2003. (IX. 22.) Korm. ren de let 3.  §-a a kö vet ke zõ 
(2) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a 3.  § ere de ti szö -
ve gé nek szá mo zá sa (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A Tv. 21/D.  §-ának (3) be kez dé se és 21/E.  §-ának
(5) be kez dé se sze rin ti eset ben a bír ság mér té ke elsõ al ka -
lom mal 300 000 fo rint tól 1 mil lió fo rin tig, is mé telt al ka -
lom mal 1 mil lió fo rint tól 10 mil lió fo rin tig ter jed het.”

7.  §

A 148/2003. (IX. 22.) Korm. ren de let 4.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak  való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 90/219/EGK (1990. áp ri lis 23.) irány elve a
gén tech no ló gi á val mó do sí tott mik ro or ga niz mu sok zárt
rend szer ben tör té nõ hasz ná la tá ról, 17. cikk,

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/18/EK irány -
elve (2001. már ci us 12.) a gén tech no ló gi á val mó do sí tott
szer ve ze tek kör nye zet be tör té nõ szán dé kos ki bo csá tá sá ról 
és a Ta nács 90/220/EGK irány el vé nek ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, 33. cikk és 34. cikk 1. be kez dé se.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1829/2003/EK
(2003. szep tem ber 22.) ren de le te a gén tech no ló gi á val mó -
do sí tott élel mi sze rek rõl és ta kar má nyok ról, 45. cikk,
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b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1830/2003/EK
(2003. szep tem ber 22.) ren de le te a gén tech no ló gi á val mó -
do sí tott szer ve ze tek nyo mon kö vet he tõ sé gé rõl és cím ké -
zé sé rõl, és a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek bõl
elõ ál lí tott élel mi szer- és ta kar mány ter mé kek nyo mon kö -
vet he tõ sé gé rõl, valamint a 2001/18/EK irány elv mó do sí tá -
sá ról, 11. cikk,

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1946/2003/EK
(2003. jú li us 15.) ren de le te a gén tech no ló gi á val mó do sí -
tott szer ve ze tek or szág ha tá ro kon tör té nõ át vi te lé rõl,
18. cikk.”

8.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 6.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ 46. na pon lép
ha tály ba.

(3) Az 1.  § ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ en ge dé -
lye zé si ügyek ben is al kal maz ni kell.

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

a) a 132/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let 21.  §-át meg -
elõ zõ al cím, valamint

b) a me zõ gaz da ság és az ipar te rü le tén foly ta tott gén -
tech no ló gi ai te vé keny ség egyes sza bá lya i ról  szóló
142/2004. (IX. 30.) FVM–GKM együt tes ren de let 3.  §-a és 
az azt meg elõ zõ al cím.

9.  §

(1) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 98/81/EK irány elve (1998. ok tó ber 26.) a
gén tech no ló gi á val mó do sí tott mik ro or ga niz mu sok zárt
rend szer ben tör té nõ fel hasz ná lá sá ról  szóló 90/219/EGK
irány elv mó do sí tá sá ról, a gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl
 szóló 1998. évi XXVII. tör vény 34.  §-a (3)–(4), (8) és
(10) be kez dé se i ben adott fel ha tal ma zá sok alap ján meg al -
ko tott mi nisz te ri ren de le tek kel együtt,

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/18/EK irány -
elve (2001. már ci us 12.) a gén tech no ló gi á val mó do sí tott
szer ve ze tek kör nye zet be tör té nõ szán dé kos ki bo csá tá sá ról 
és a Ta nács 90/220/EGK irány el vé nek ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, a gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl  szóló 1998.
évi XXVII. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban, 
valamint (3)–(4), (8) és (10) be kez dé se i ben adott fel ha tal -
ma zá sok alap ján meg al ko tott kor mány ren de let tel és mi -
nisz te ri ren de le tek kel együtt.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1829/2003/EK
(2003. szep tem ber 22.) ren de le te a gén tech no ló gi á val mó -
do sí tott élel mi sze rek rõl és ta kar má nyok ról, 45. cikk,

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1830/2003/EK
(2003. szep tem ber 22.) ren de le te a gén tech no ló gi á val mó -
do sí tott szer ve ze tek nyo mon kö vet he tõ sé gé rõl és cím ké -
zé sé rõl, és a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek bõl
elõ ál lí tott élel mi szer- és ta kar mány ter mé kek nyo mon kö -
vet he tõ sé gé rõl, valamint a 2001/18/EK irány elv mó do sí tá -
sá ról, 11. cikk,

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1946/2003/EK
(2003. jú li us 15.) ren de le te a gén tech no ló gi á val mó do sí -
tott szer ve ze tek or szág ha tá ro kon tör té nõ át vi te lé rõl,
18. cikk.

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

A Kormány
142/2007. (VI. 20.) Korm.

rendelete

a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint
a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl
 szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
404.  §-a (1) be kez dé sé nek c) és d) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a Kor mány a köz pon to sí tott köz be szer zé -
si rend szer rõl, valamint a köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. ren -
de le tet (a továb biak ban: Kr.) a kö vet ke zõk sze rint módo -
sítja:

1.  §

A Kr. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e kor mány ren de let
mel lék le te lép.

Hatálybalépés

2.  §

A ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után meg kez dett köz -
beszerzésekre kell alkalmazni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet
a 142/2007. (VI. 20.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet
a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelethez

Az országosan kiemelt termékek jegyzéke

A termék megnevezése

Kom mu ni ká ci ós esz kö zök és szol gál ta tá sok
– Be széd cé lú kap cso lók, ké szü lé kek és kap cso ló dó

szol gál ta tá sok
– Ak tív és passzív há ló za ti ele mek
– In ter net szol gál ta tás
– Mo bil kom mu ni ká ci ós esz kö zök és szol gál ta tá sok
– Zárt cé lú mo bil kom mu ni ká ci ós esz kö zök és szol gál -

ta tá sok
– Kom mu ni ká ci ós esz kö zök höz kap cso ló dó szol gál ta -

tá sok

In for má ció tech no ló gi ai rend sze rek és szol gál ta tá sok
– Szoft ver rend sze rek és ele me ik
– Hard ver rend sze rek és ele me ik
– Di gi tá lis vi zu ál tech ni kai esz kö zök
– Szoft ve rek hez kap cso ló dó szol gál ta tá sok
– Hard ver rend sze rek hez, ki e gé szí tõ ik hez kap cso ló dó

szol gál ta tá sok
– Di gi tá lis vi zu ál tech ni kai esz kö zök höz kap cso ló dó

szol gál ta tá sok

Iro da tech ni kai be ren de zé sek és szol gál ta tá sok
– Nyom ta tók
– Má so lók és sok szo ro sí tók
– Fa xok
– Irat meg sem mi sí tõ gé pek
– Iro da tech ni kai ter mé kek hez kap cso ló dó szolgálta tások

Iro da bú to rok
– Iro dai asz ta lok
– Iro dai szek ré nyek, tá ro ló bú to rok
– Iro dai ülõ bú to rok
– Iro da bú to rok hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok

Pa pír ipa ri ter mé kek és iro da sze rek
– Pa pí rok
– Pa pír ter mé kek
– Szá mí tó gép-ki író pa pí rok
– Iro da sze rek és író sze rek
– Pa pír ipa ri ter mé kek hez kap cso ló dó szol gál ta tá sok

Gép jár mû vek
– Sze mély szál lí tó gép jár mû vek
– Ha szon gép jár mû vek
– Gép jár mû-flot ta üze mel te té si szol gál ta tá sok
– Gép jár mû vek hez kap cso ló dó szol gál ta tá sok

Gép jár mû-üzem anya gok
– Gép jár mû-üzem anyag tank au tós ki szál lí tás sal (nagy -

ke res ke de lem)
– Gép jár mû-üzem anyag és üzem anyag kár tya töl tõ ál lo -

má si ki szol gá lás sal (kis ke res ke de lem)

Uta zás szer ve zé sek
– Nem zet kö zi uta zás szer ve zé sek

Egész ség ügyi ter mé kek
– Tisz tí tó ha tá sú esz köz fer tõt le ní tõ sze rek
– Rönt gen-kont raszt anya gok
– Kö tés rög zí tõ köt sze rek
– Mû té ti köt sze rek
– Pri mer seb fe dõk
– Or vo si kesz tyûk
– In fú zi ós és transz fú zi ós sze re lé kek
– Int ra vé nás ka nü lök
– Egy szer hasz ná la tos fecs ken dõk
– Egy szer hasz ná la tos in jek ci ós tûk
– Zárt vér vé te li rend sze rek
– Ra di o ló gi ai fil mek, erõ sí tõ fó li ák, vegy sze rek, kép le -

me zek

Ét ke zé si hoz zá já ru lás jut ta tá sát tá mo ga tó szol gál ta tá sok”

A Kormány
143/2007. (VI. 20.) Korm.

rendelete

az Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályozásáról
 szóló 39/2005. (III. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül 

helyezésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az
ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló 2003. évi
CXVI. tör vény 110.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az Ag rár Fej lesz té si Hi tel prog ram sza bá lyo zá sá ról
 szóló 39/2005. (III. 10.) Korm. ren de let a ha tá lyát vesz ti.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be nyúj -
tott ké rel mek re, illetve az ezek alap ján 2007. jú ni us 30-áig
kö tött hi tel szer zõ dé sek re azok le já ra tá ig a ké rel mek be -
nyúj tá sa kor ha tá lyos jog sza bály ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

48/2007. (VI. 20.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
és az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egyes támogatások tekintetében

átruházott, valamint egyéb, szakértõ szervezetek
közremûködésével ellátott feladatokról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, valamint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Az átruházott feladatok köre

1.  §

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb -
biak ban: MVH) a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal -
ra (a továb biak ban: MgSzH) az aláb bi fel ada to kat ru ház -
hat ja át:

a) a szõ lõ ter me lés bõl való vég le ges ki vo nás tá mo ga tá -
sá val kap cso la tos hely szí ni ellen õr zés;

b) a szõ lõ te rü le tek szer ke zet-át ala kí tá sá nak és -át ál lí tá -
sá nak tá mo ga tá sá val kap cso la tos hely szí ni ellen õr zés;

c) a bo rá sza ti ter mé kek al ko hol tar tal má nak nö ve lé sé re
fel hasz nált must után járó tá mo ga tás sal kap cso la tos hely -
szí ni ellen õr zés, valamint a hely szí ni ellen õr zés so rán vett
min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta;

d) a bor ma gán tá ro lá sá nak tá mo ga tá sá val kap cso la tos
hely szí ni ellen õr zés, valamint a hely szí ni ellen õr zés so rán
vett min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta;

e) a me zõ gaz da sá gi te rü le tek er dõ sí té sét szol gá ló in -
téz ke dés vég re haj tá sa te kin te té ben a tá mo ga tá si ké rel mek
fel dol go zá sa, ide ért ve a ké re lem-fel dol go zás hoz szük sé -
ges ad mi niszt ra tív és hely szí ni el len õr zést, valamint a ki fi -
ze té si ké rel mek hez kap cso ló dó hely szí ni el len õr zést;

f) a rö vid vá gás for du ló jú fás szá rú ener gia ül tet vé nyek
te le pí té sé vel kap cso la tos in téz ke dés vég re haj tá sa te kin te -
té ben a tá mo ga tá si ké rel mek fel dol go zá sa, ide ért ve a ké re -
lem-fel dol go zás hoz szük sé ges ad mi niszt ra tív és hely szí ni
el len õr zést, valamint a ki fi ze té si ké rel mek hez kap cso ló dó
hely szí ni el len õr zést.

2.  §

Az MVH a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet re át ru -
ház hat ja a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó Rend szer
(a továb biak ban: Me PAR) mû köd te té sé vel, valamint a te -
rü let ala pú tá mo ga tá si jog cí mek tá vér zé ke lé ses el len õr zé -
sé vel össze füg gõ aláb bi fel ada to kat:

a) a Me PAR idõ sza kon kén ti, prog ram sze rû fel újí tá sa;
b) vál to zás ve ze té si ké rel mek vizs gá la ta, illetve át ve ze -

té se a Me PAR-ban;
c) a te rü let ala pú tá mo ga tá si ké rel mek me zõ gaz da sá gi

par cel lán kén ti, tá vér zé ke lé ses el len õr zé se;
d) a te rü let ala pú tá mo ga tá si ké re lem cso ma gok adat -

szer ke ze ti és tér ké pi elõ ál lí tá sa, szét osz tá sa;
e) a Me PAR ada ta i nak ke ze lé se, nyil vá nos ság ra ho za -

ta la.

Az együttmûködõ szervezetek feladatainak köre

3.  §

Az MVH a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi -
nisz té rium Me zõ gaz da sá gi Gé pe sí té si In té ze te (a továb -
biakban: FVM MGI) szak ér tõi köz re mû kö dé sét ve he ti
igény be az aláb bi fel ada tai vég re haj tá sa so rán:

a) a szá rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo ga -
tá sa kap csán:

aa) a fel dol go zók te lep he lye i nek és az azon kí vül esõ
rak tá ra i nak jó vá ha gyá sá val kap cso la tos ellen õr zés,

ab) szak ér tõi köz re mû kö dést igény lõ, a fel dol go zók jó -
vá ha gyá si fel té te lei tel je sí té sé nek, valamint tel je sü lé sé ben 
be kö vet ke zett vál to zá sok hely szí ni el len õr zé se,

ac) a jó vá ha gyás éves fe lül vizs gá la ti el len õr zé se;
b) a rost gyár tás tá mo ga tá sa so rán:
ba) az el sõd le ges fel dol go zók te lep he lye i nek és az

azon kí vül esõ rak tá ra i nak jó vá ha gyá sá val kap cso la tos
ellen õr zés,

bb) szak ér tõi köz re mû kö dést igény lõ, az el sõd le ges
fel dol go zók jó vá ha gyá si fel té te lei tel je sí té sé nek, valamint 
tel je sü lé sé ben be kö vet ke zett vál to zá sok hely szí ni el len õr -
zé se,

bc) a jó vá ha gyás fel té te lei tel je sí té sé nek éves el len õr -
zé se;

c) a vaj és so vány tej por in ter ven ció ese té ben a tá ro ló
mû sza ki, sta ti kai meg fe le lõ sé gé nek fel mé ré se;

d) a vaj-, tej szín- és so vány tej por-elõ ál lí tó üze mek in -
ter ven ci ós jó vá ha gyá si fel té te le i nek tel je sü lé sé hez kap -
cso ló dó ellen õr zés;

e) ener ge ti kai cél ból ter mesz tett ener gia nö vé nyek tá -
mo ga tá sa so rán:

ea) a fel dol go zók te lep he lye i nek és az azon kí vül esõ
rak tá ra i nak jó vá ha gyá sá val kap cso la tos ellen õr zés,

eb) szak ér tõi köz re mû kö dést igény lõ, a fel dol go zók jó -
vá ha gyá si fel té te lei tel je sí té sé nek, valamint tel je sü lé sé ben 
be kö vet ke zett vál to zá sok hely szí ni el len õr zé se,
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ec) a jó vá ha gyás fel té te lei tel je sí té sé nek éves el len õr -
zé se;

f) az Euró pai Unió kör nye zet vé del mi, ál lat jó lé ti és
-higié niai elõ írásainak való meg fe le lés hez nyúj tott tá mo -
ga tás ke re té ben a ké rel mek el bí rá lá sá hoz kap cso ló dó mû -
sza ki szak vé le mé nye zés le bo nyo lí tá sa;

g) az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
nyúj tan dó tá mo ga tá sok ke re té ben a ké rel mek el bí rá lá sá -
hoz kap cso ló dó mû sza ki-tech no ló gi ai se géd le tek ki dol go -
zá sa, ese ti szak vé le mény nyúj tá sa, valamint hely szí ni
ellen õrzések el vég zé se.

4.  §

Az MVH az MgSzH szak ér tõi köz re mû kö dé sét ve he ti
igény be az aláb bi fel ada tai vég re haj tá sa so rán:

a) a fel dol go zó ipa ri tá mo ga tá sok fel té te lei tel je sí té sé -
nek hely szí ni el len õr zé se, valamint a hely szí ni ellen õr zés
so rán vett min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta;

b) a zöld ség-gyü mölcs ter mék pá lyá ra vo nat ko zó kö zös 
pi a ci rend tar tás ha tá lya alá tar to zó ter mé kek pi ac ról tör té -
nõ ki vo ná sá hoz kap cso ló dó hely szí ni ellen õr zés;

c) a fel dol go zott me zõ gaz da sá gi ter mé kek ex port-
vissza té rí té sé hez kap cso ló dó an a re giszt rált re cep tek nek
való meg fe le lés utó la gos la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta;

d) a szá rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo ga -
tá sá nak fel té te lei tel je sí té sé nek hely szí ni el len õr zé se,
valamint a hely szí ni ellen õr zés so rán vett min ták la bo ra tó -
ri u mi vizs gá la ta;

e) a ke mé nyí tõ-fel hasz ná lás hely szí ni el len õr zé se so -
rán vett min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta;

f) a rost gyár tás tá mo ga tá sá hoz kap cso ló dó an, a poz -
dor ja tar ta lom vizs gá la tá val össze füg gés ben a hely szí ni
ellen õr zés so rán vett min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta;

g) a ken der THC tar tal má nak la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta
a te rü let ala pú tá mo ga tás igény lé se ese tén a hely szí ni ellen -
õr zés so rán vett min ták ból;

h) ve tõ mag ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás hoz kap cso -
ló dó an a ter mel te té si szer zõ dé sek, nyi lat ko za tok nyil ván -
tar tá sa, a ve tõ mag nak al kal mas szán tó föl di mi nõ sí té sû te -
rü let iga zo lá sa;

i) a hí zott bi ka-tar tás, az anya te hén-tar tás, az anya -
juh-tar tás, és anya kecs ke-tar tás tá mo ga tá sá val, valamint a
tej kvó ta-nyil ván tar tás sal kap cso la tos Te nyé szet In for má -
ci ós Rend szer hez (a to váb bi ak ban: TIR) és Egy sé ges Nyil -
ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend szer hez (a to váb bi ak ban:
ENAR) kap cso ló dó adat szol gál ta tás és azok alap ján el -
vég zett (ke resz t/ad mi niszt ra tív) ellen õr zés, valamint hely -
szí ni ellen õr zés;

j) a juh- és kecs ke hús ma gán tá ro lá sa ese tén a cson to zás 
és a be szál lí tás, valamint a tá ro lás és a ki tá ro lás hely szí ni
el len õr zé se;

k) a mar ha hús és ser tés hús ma gán tá ro lá sá nak hely szí ni
el len õr zé se;

l) a mar ha hús in ter ven ci ós fel vá sár lás, tá ro lás, ér té ke -
sí tés hely szí ni el len õr zé se;

m) a ga bo na in ter ven ci ós fel vá sár lás, tá ro lás, ér té ke sí -
tés hely szí ni el len õr zé se;

n) az Euró pai Unió kör nye zet vé del mi, ál lat jó lé ti és
-higié niai elõ írásainak való meg fe le lés hez nyúj tott tá mo -
ga tá sok hoz kap cso ló dó TIR és ENAR adat szol gál ta tá sa,
valamint hely szí ni el len õr zé se;

o) az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás in téz ke dés ke re té -
ben egyes szán tó föl di-, gyep gaz dál ko dá si cél prog ra -
mok – ki vé ve az Ér zé keny Ter mé sze ti Te rü le te ken al kal -
maz ha tó cél prog ra mo kat –, és ül tet vény cél prog ra mok
hely szí ni el len õr zé se;

p) a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek kom pen zá ci ós tá -
mo ga tá si fel té te lei tel je sí té sé nek hely szí ni el len õr zé se;

q) a ter me lõi cso por tok lét re ho zá sá hoz és mû köd te té -
sé hez nyúj tott tá mo ga tá sok fel té te lei tel je sí té sé nek hely -
szí ni el len õr zé se;

r) a fé lig ön el lá tó me zõ gaz da sá gi üze mek szer ke ze té -
nek át ala kí tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tá sok fel té te lei tel je sí -
té sé nek hely szí ni el len õr zé se;

s) az ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez kap cso ló dó
nyil ván tar tá sok el len õr zé se;

t) szõ lõ ki vá gás és te le pí tés en ge dé lye zé sé hez kap cso -
ló dó hely szí ni ellen õr zés;

u) a te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó adat -
egyez te tés és hely szí ni ellen õr zés;

v) a tá mo ga tá sok igény be vé te lé hez kap cso ló dó ügy fél -
szol gá lat és tá jé koz ta tás;

x) az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
nyúj tan dó egyes tá mo ga tá sok ke re té ben a ké rel mek el bí rá -
lá sá hoz kap cso ló dó, ese ti szak vé le mény nyúj tá sa,
valamint hely szí ni el len õr zé sek el vég zé se.

5.  §

Az MVH az Ál lat te nyész té si Tel je sít mény vizs gá ló Kft.
szak ér tõi köz re mû kö dé sét ve he ti igény be az aláb bi fel ada -
tai vég re haj tá sa so rán:

a) a tej kvó ta-nyil ván tar tás mû köd te té sé hez kap cso ló dó 
ké rel mek és egyéb do ku men tu mok ér kez te té se, ik ta tá sa,
adat rög zí té se és az ügy ira tok MVH felé tör té nõ továbbí -
tása;

b) a tej fel vá sár lók havi je len té se i nek fel dol go zá sa;
c) a tej fel vá sár lók hoz be szál lí tó tej ter me lõk nek az új

kvó ta év ben ren del ke zés re álló kvó ta mennyi sé get tar tal -
ma zó ki mu ta tás meg kül dé se;

d) a jó vá ha gyott fel vá sár lók ál tal je len tett, szer zõ dött
tej ter me lõk sze mé lyé ben tör té nõ vál to zá sok el len õr zé se,
majd át ve ze té se a tej kvó ta-nyil ván tar tás ban;

e) az ügy fél szol gá la ti te en dõk (in for má ció át adás sze -
mé lye sen, te le fo non vagy elekt ro ni kus úton);

f) a tej ter me lõ ket és tej fel vá sár ló kat érin tõ, illetve a tej -
kvó ta-nyil ván tar tás sal össze füg gõ hely szí ni ellen õr zés.
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6.  §

Az MVH a Ma gyar Tej gaz da sá gi Kí sér le ti In té zet Kft.
szak ér tõi köz re mû kö dé sét ve he ti igény be az aláb bi fel ada -
tai vég re haj tá sa so rán:

a) vaj, víz men tes tej zsír és tej szín fel hasz ná lá sá nak tá -
mo ga tá sa ese té ben a hely szí ni ellen õr zés so rán vett min ták 
la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta;

b) a köz vet len fo gyasz tás ra szánt víz men tes tej zsír tá -
mo ga tá sa ese té ben a hely szí ni ellen õr zés so rán vett min ták 
la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta;

c) so vány tej bõl tör té nõ ka ze in és ka ze i ná tok elõ ál lí tá -
sá nak tá mo ga tá sa ese té ben a hely szí ni ellen õr zés so rán
vett min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta;

d) non pro fit szer ve ze tek vaj vá sár lá si tá mo ga tá sa ese té -
ben a hely szí ni ellen õr zés so rán vett min ták la bo ra tó ri u mi
vizs gá la ta;

e) so vány tej és tej por ál la ti ta kar mány ban tör té nõ fel -
hasz ná lá sá nak tá mo ga tá sa ese té ben a hely szí ni ellen õr zés
so rán vett min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta;

f) vaj és tej szín ma gán tá ro lá sá nak tá mo ga tá sa ese té ben
a hely szí ni ellen õr zés so rán vett min ták la bo ra tó ri u mi
vizs gá la ta;

g) vaj in ter ven ci ós fel vá sár lá sa ese té ben a hely szí ni
ellen õr zés so rán vett min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta;

h) so vány tej por ma gán tá ro lá sá nak tá mo ga tá sa ese té -
ben a hely szí ni ellen õr zés so rán vett min ták la bo ra tó ri u mi
vizs gá la ta;

i) so vány tej por in ter ven ci ós fel vá sár lá sa ese té ben a
hely szí ni ellen õr zés so rán vett min ták la bo ra tó ri u mi vizs -
gá la ta;

j) sajt ma gán tá ro lá sá nak tá mo ga tá sa ese té ben a hely -
szí ni ellen õr zés so rán vett min ták la bo ra tó ri u mi vizsgá -
lata;

k) a vaj-, tej szín- és so vány tej por-elõ ál lí tó üze mek in -
ter ven ci ós jó vá ha gyá sá hoz kap cso ló dó hely szí ni ellen õr -
zés so rán vett min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la ta;

l) az Euró pai Unió élel mi szer se gély prog ram já ba be -
vont tej ter mé kek kel kap cso la tos mi nõ sé gi vizs gá la tok.

7.  §

Az MVH a Ma gyar Ag rár ka ma ra szak ér tõi köz re mû kö -
dé sét ve he ti igény be a tá mo ga tá sok igény be vé te lé hez kap -
cso ló dó ügy fél szol gá la ti és tá jé koz ta tá si fel ada tai el lá tá sa
so rán.

8.  §

Az MVH szak ér tõ köz re mû kö dé sét ve he ti igény be az
aláb bi fel ada tok el lá tá sá hoz:

a) a ter mé sze tes éde sí tõ sze rek ter mék pá lyá hoz kap cso -
ló dó an a szál lí tott alap anya gok, a kvó ta tu laj do no sok ál tal
gyár tott ter mé kek és az in ter ven ci ó ra fel aján lott cuk rok,

illetve a fel dol go zók ál tal gyár tott kész ter mé kek mi nõ sé -
gé nek, to váb bá a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott vám ta ri fa szá mok nak való meg fe le lés la bo ra tó ri u mi
vizs gá la ta, valamint a mé rõ esz kö zök és a la bo ra tó ri u mi
vizs gá la tok meg fe le lõ sé gé nek el len õr zé se;

b) a szõ lõ lé ké szí té sé nek tá mo ga tá sá hoz kap cso ló dó
la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok;

c) EU élel mi szer se gély prog ram já ba be vont ga bo na-
ala pú ter mé kek kel kap cso la tos mi nõ sé gi vizs gá la tok.

Záró rendelkezések

9.  §

A Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa az egyes in téz ke dé -
sek ben való rész vé te li fel té te lek tel je sí té sé nek el len õr zé si, 
valamint az eh hez kap cso ló dó adat szol gál ta tá si fel ada ta it
a mi nisz té ri um mal kö tött kü lön meg ál la po dás ban fog lal -
tak sze rint lát ja el.

10.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Euró pai 
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia
Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egyes tá mo ga tá sok te kin te té -
ben a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ál tal de -
le gált és egyéb, szak ér tõ szer ve ze tek köz re mû kö dé sé vel
el lá tott fel ada tok ról  szóló 57/2005. (VI. 27.) FVM ren de -
let ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A honvédelmi miniszter
26/2007. (VI. 20.) HM

rendelete

a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ
és külföldi tanulmányokat folytató személyi

állománya devizaellátmányáról
és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dé sé nek e)–f),
i) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a Hjt. 52.  §
(4) be kez dé sé ben, 125/A.  §-ában, a ka to nai és rend vé del -
mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és
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hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi XLV. tör vény
41/A.  § (7) be kez dé sé ben, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról 
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 2.  § (1) be kez dé sé ben, a
Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény
(a továb biak ban: Mt.) 153.  § (1) be kez dé sé ben, a köz tiszt -
vi se lõk tar tós kül szol gá la tá ról  szóló 104/2003. (VII. 18.)
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: Korm. ren de let),
valamint a ka to nai kö zép is ko lák mû kö dé sé nek sa já tos sza -
bá lya i ról  szóló 19/1997. (VIII. 29.) HM–MKM együt tes
ren de let 6.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra is fi gye lem -
mel – a Ma gyar Hon véd ség kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ és 
kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyi ál lo má nya de vi -
za el lát má nyá ról és egyes el lát má nyon kí vü li pénz be li já -
ran dó sá ga i ról a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Hon véd ség
(a továb biak ban: hon véd ség) szer ve ze te i re, valamint ezen
szer ve ze tek sze mé lyi ál lo má nyá ba tar to zó, kül föl di szol -
gá la tot tel je sí tõ, illetve mun kát vég zõ (a továb biak ban
együtt: kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ) vagy kül föl di ta nul -
má nyo kat foly ta tó

a) hi va tá sos ka to nák ra,
b) szer zõ dé ses ka to nák ra [a továb biak ban az

a)–b) pon tok ban sze rep lõk együtt: hi va tá sos ka to nák],
c) köz al kal ma zot tak ra,
d) Mt. ha tá lya alá tar to zó mun ka vál la lók ra,
e) ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ösz tön dí jas hall ga -

tó i ra (a továb biak ban: ösz tön dí jas hall ga tók),
f) ka to nai szak kép zés ben részt vevõ hall ga tók ra,
g) ka to nai kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény hall ga tó i ra

[a továb biak ban az f)–g) pon tok ban sze rep lõk együtt: kö -
zép is ko lai hall ga tók],

h) ön kén tes tar ta lé kos ka to nák ra. A to váb bi ak ban az
a)–h) pon tok ban fel so rol tak együt tes meg ne ve zé se: ki kül -
döt tek.

(2) A nem zet kö zi szer ve ze tek hez [így kü lö nö sen az
Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té hez (ENSZ), az Euró pai
Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet hez (EBESZ), az
Euró pai Uni ó hoz (EU) és az Af ri kai Uni ó hoz (AU)] ve zé -
nyelt ka to nai meg fi gye lõk re csak a 3.  § i) pont 7. al pont, a
3.  § r) pont, a 4.  §, a 25.  §, a 27.  § és a 49.  § ren del ke zé sei
vo nat koz nak.

2.  §

A hon véd ség nél fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk tar tós
kül föl di szol gá la tá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a Korm. ren -

de let tar tal maz za az zal, hogy a hon véd ség ál tal biz to sí tott
mun ka kö rök el lá tá sá ra ki kül döt tek ese té ben a de vi za szor -
zó szá mot e ren de let 1. szá mú mel lék le te alap ján kell meg -
ál la pí ta ni. A köz tiszt vi se lõk ide ig le nes kül föl di szol gá la -
ta, valamint tar tós vagy ide ig le nes kül föl di ta nul má nyai
alatt fo lyó sí tan dó kül föl di jut ta tá so kat kü lön ren del ke zés
ál la pít ja meg.

Értelmezõ rendelkezések

3.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) tar tós kül föl di szol gá lat: az a kül föl di szol gá lat,

amely nek ter ve zett idõ tar ta ma – meg sza kí tás nél kül – a
há rom hó na pot meg ha lad ja;

b) ide ig le nes kül föl di szol gá lat: az a kül föl di szol gá lat,
amely nek ter ve zett idõ tar ta ma nem ha lad ja meg a há rom
hó na pot;

c) kül föl di ta nul mány: kül föl di tan in té zet ben vagy kül -
föl di ka to nai szer ve zet nél foly ta tott ta nul mány, il le tõ leg
kép zés ben, át- és to vább kép zés ben, tan fo lya mon való
rész vé tel, amely az a)–b) pon tok ban fog lal tak sze rint le het 
tar tós vagy ide ig le nes;

d) bé ke tá mo ga tó mû ve let: nem zet kö zi szer ve zet fel ké -
ré se alap ján a hon véd ség vagy a nem zet kö zi szer ve zet
köz vet len irá nyí tá sa alatt vég re haj tott bé ke misszi ós (bé ke -
te rem tõ, bé ke fenn tar tó, bé ke ki kény sze rí tõ) te vé keny ség,
amely nek ide jé re a ki kül dött kül föl di el lá tá sát a hon véd ség 
biz to sít ja;

e) ál lo más hely: az az or szág vagy föld raj zi lag kö rül ha -
tá rolt te rü let, aho vá a ki kül dött kül föl di szol gá lat ra vagy
kül föl di ta nul mány ra ke rül ve zény lés re vagy ki he lye zés re, 
illetve aho vá a bé ke tá mo ga tó mû ve let ben részt ve võ kon -
tin gens man dá tu ma szól;

f) har ma dik or szág: a Ma gyar Köz tár sa ság tól, valamint 
az ál lo más hely tõl el té rõ or szág vagy föld raj zi lag kö rül ha -
tá rolt te rü let;

g) ki kül de tés: a tar tós kül föl di szol gá lat idõ tar ta ma
alatt az ál lo más hely sze rin ti vagy har ma dik or szág ban,
ille tõleg a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén – me net pa rancs
vagy azt he lyet te sí tõ hi va ta los ok irat alap ján – tel je sí tett
ide ig le nes kül föl di szol gá lat, illetve szol gá la ti út. Az
i) pont 7. al pont ja sze rin ti tar tós kül föl di szol gá la tot tel je -
sí tõk ese té ben csak a har ma dik or szág ban tel je sí tett ide ig -
le nes kül föl di szol gá lat mi nõ sül ki kül de tés nek, s csak ab -
ban az eset ben, ha a szol gá la ti út vég re haj tá sa a ki kül dött -
nek nem a be osz tá sá val együtt járó fel ada ta;

h) ki kül dõ: a kül föl di szol gá lat ra vagy kül föl di ta nul -
mány ra tör té nõ ve zény lést, ki he lye zést el ren de lõ sze mély;

i) en ge dé lye zõ elöl já ró: az a pa rancs nok (ve ze tõ), aki a
ha tás kö ré be utal tak szá má ra az e ren de let ben fog lalt sza -
bá lyok figye lembe véte lével meg ha tá ro zott jut ta tá sok ki fi -
ze té sé nek, el szá mo lá sá nak en ge dé lye zé sé re jo go sult. Így
en ge dé lye zõ elöl já ró:
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1. az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te (a továb -
biak ban: NATO), illetve az Euró pai Unió
(a továb biak ban: EU) hi va ta la i nál és pa rancs nok -
sá ga in a Ma gyar Köz tár sa ság ré szé re biz to sí tott
be osz tást be töl tõk ese té ben a 2–3. al pon tok ban
sze rep lõk ki vé te lé vel: a Ma gyar Köz tár sa ság
 Állandó NATO Kép vi se let Ka to nai Kép vi se lõ
Hi va tal (Brüsszel) ka to nai kép vi se lõ je,

2. a NATO pa rancs nok sá ga in és hi va ta la i nál a Ma -
gyar Köz tár sa ság ré szé re a Szö vet sé ges Fegy ve -
res Erõk Euró pai Leg fel sõ Pa rancs nok sá ga
(SHAPE) alá ren delt sé gé ben biz to sí tott be osz tást
be töl tõk ese té ben: az MH Nem ze ti Ka to nai Kép -
vi se let (Mons) ka to nai kép vi se lõ je,

3. a Szö vet sé ges Transz for má ci ós Pa rancs nok ság
(ACT, Nor folk) alá ren delt sé gé ben, valamint az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok Fegy ve res Erõi pa -
rancs nok sá ga in a Ma gyar Köz tár sa ság ré szé re
biz to sí tott be osz tást be töl tõk ese té ben: az MH
Nem ze ti Össze kö tõ Kép vi se let (Nor folk) kép vi -
se let ve ze tõ je,

4. az egyéb nem zet kö zi ka to nai pa rancs nok sá go kon 
és nem zet kö zi ka to nai ala ku la tok nál, valamint
más nem zet mi nisz té ri u má ban, ka to nai pa rancs -
nok sá gán, ala ku la tá nál be osz tást be töl tõk ese té -
ben: a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály ve ze tõ je,

5. a Ma gyar Köz tár sa ság ön ál ló kül föl di kép vi se le -
te i nél és kül föl dön mû kö dõ nem ze ti szer ve ze te i -
nél be osz tást be töl tõk ese té ben: a kép vi se let,
illet ve szer ve zet állományille té kes pa rancs no ka
(ve ze tõ je),

6. a Ma gyar Köz tár sa ság kül kép vi se le te in mû kö dõ
véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sé hi va ta lok ál lo -
má nyá ban szol gá la tot tel je sí tõk ese té ben: az MK
Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal (a továb biak ban: MK
KFH) fõ igaz ga tó ja,

7. a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben részt ve võk, a ka -
to nai meg fi gye lõk, a NATO Re a gá ló Erõk
(a továb biak ban: NRF) és az Euró pai Unió Harc -
cso port já nak (a továb biak ban: EU BG) kö te lé ké -
ben kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk ese té ben: a
hon vé del mi mi nisz ter ál tal az adott mû ve le ti tí -
pus hoz iga zo dó an a mû ve let irá nyí tá si fel ada ta i -
nak el lá tá sá ra ki je lölt szer ve ze ti egy ség pa rancs -
no ka (ve ze tõ je),

8. az ide ig le nes kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk és az
ide ig le nes kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tók ese -
té ben: a ki uta zá si en ge délyt alá író pa rancs nok
(ve ze tõ) vagy az ál ta la ki je lölt sze mély,

9. a tar tós kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tók ese té -
ben: a be is ko lá zás ra ha tás kör rel ren del ke zõ pa -
rancs nok (ve ze tõ);

j) NATO-, EU- és nem ze ti be osz tást be töl tõk: az i) pont
1–6. al pont ja i ban fel so rolt szer ve ze tek nél tar tós kül föl di
szol gá la tot tel je sí tõk;

k) ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv: az a pénz ügyi és
szám vi te li fel ada to kat el lá tó szer ve zet (szer ve ze ti elem),
amely nek fel adat- és ha tás kö re az e ren de let sze rin ti pénz -
be li já ran dó sá gok ki fi ze té se, el szá mo lá sa, a fo ga dó fél ál -
tal nyúj tott pénz be li jut ta tá sok be szá mí tá sa. Így ille té kes
pénz ügyi el lá tó szerv:

1. az i) pont 1–5. al pont ja i ban fel so rolt szer ve ze tek -
nél tar tós kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk te kin te té -
ben: a HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök -
ség (a továb biak ban: HM KPÜ) együtt mû köd ve
a HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség gel
(a továb biak ban: HM FLÜ),

2. az i) pont 6. al pont já ban em lí tett szer ve ze tek nél
tar tós kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk ese té ben: az
MK KFH e te vé keny ség te kin te té ben fel adat- és
ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge,

3. az i) pont 7. al pont já ban fel so rolt szer ve ze tek nél
tar tós kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk ese té ben: a
HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja ál tal az adott mû ve let
vo nat ko zá sá ban kü lön in téz ke dés ben ki je lölt
pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet (szer ve ze ti
elem),

4. az ide ig le nes kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk és az
ide ig le nes kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tók ese -
té ben: a HM KPÜ ve zér igaz ga tó ja ál tal kü lön in -
téz ke dés ben meg ha tá ro zott pénz ügyi és szám vi -
te li szer ve zet (szer ve ze ti elem),

5. a tar tós kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tók ese té -
ben: a HM KPÜ együtt mû köd ve a HM FLÜ-vel;

l) ille té kes lo gisz ti kai el lá tó szerv: az a lo gisz ti kai el lá -
tó szerv (szer ve ze ti elem), amely nek fel adat- és ha tás kö re
a kü lön jog sza bály ban elõ írt fel sze re lé sek, be ren de zé sek
biz to sí tá sa, lo gisz ti kai jel le gû fel ada tok el lá tá sa, valamint
az e ren de let ben em lí tett lo gisz ti kai jel le gû költ sé gek el -
szá mo lá sa. Így ille té kes lo gisz ti kai el lá tó szerv:

1. az i) pont 1–5. és 9. al pont ja i ban em lí tett sze mé -
lyi ál lo mány és az ide ig le nes kül föl di ta nul má -
nyo kat foly ta tók ese té ben: a HM FLÜ,

2. az i) pont 6. al pont já ban em lí tett sze mé lyi ál lo -
mány ese té ben: az MK KFH e te vé keny ség te kin -
te té ben fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve -
ze ti egy sé ge;

m) de vi za el lát mány: a tar tós kül föl di szol gá la tot tel je -
sí tõk és tar tós kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tók ré szé re a
kül föl di tar tóz ko dás sal össze füg gés ben fel me rült több let -
ki adá sok hoz és költ sé gek hez való hoz zá já ru lás cél já ból
kül föl di pénz nem ben fo lyó sí tott jut ta tás;

n) csa lád ta gi pót lék: a tar tós kül föl di szol gá la tot tel je -
sí tõk – ki vé ve a bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ben szol gá la tot
tel je sí tõ ket, illetve a ka to nai meg fi gye lõ ket –, valamint a
ti zen nyolc hó na pot meg ha la dó idõ tar tam ban tar tós kül föl -
di ta nul má nyo kat foly ta tók ré szé re a csa lád kül föl di tar -
tóz ko dá sá val össze füg gés ben fel me rü lõ több let ki adá sok -
hoz való hoz zá já ru lás cél já ból kül föl di pénz nem ben fo lyó -
sí tott jut ta tás;
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o) de vi za el lát mány-ki egé szí tés: a bé ke tá mo ga tó mû ve -
le tek ben részt ve võk ré szé re a mû ve let jel le gé tõl, ve szé -
lyes sé gi fo ká tól, a szol gá lat tel je sí tés kö rül mé nye i tõl füg -
gõ, kül föl di pénz nem ben fo lyó sí tott jut ta tás;

p) ve ze tõi de vi za el lát mány-pót lék: a bé ke tá mo ga tó
mû ve le tek ben részt ve võ kon tin gen sek ben, valamint e mû -
ve le tek ma ga sabb pa rancs nok sá ga in, tör zse i ben pa rancs -
no ki (ve ze tõi) be osz tást el lá tók ré szé re a be osz tás sal
együtt járó ki emelt fe le lõs ség el is me ré se cél já ból kül föl di
pénz nem ben fo lyó sí tott jut ta tás;

q) kül föl di na pi díj: az ide ig le nes kül föl di szol gá la tot
tel je sí tõk és az ide ig le nes (há rom hó nap nál nem hosszabb
idõ tar ta mú) ta nul má nyo kat foly ta tók ré szé re a kül föl di
tar tóz ko dás sal össze füg gés ben fel me rült több let ki adá sok -
hoz és költ sé gek hez való hoz zá já ru lás cél já ból kül föl di
pénz nem ben fo lyó sí tott jut ta tás;

r) ka to nai meg fi gye lõ: nem zet kö zi szer ve zet fel ké ré se
alap ján és szer ve zé sé ben tel je sít fegy ver te len meg fi gye lõi, 
szak ér tõi, ta nács adói vagy össze kö tõi fel ada tok vég zé sé re
irá nyuló kül föl di szol gá la tot, amely nek idõ tar ta ma alatt
kül föl di el lá tá sát rész ben vagy egész ben a nem zet kö zi
szer ve zet biz to sít ja;

s) fo ga dó fél: a kül föl di kép zést fel aján ló (azt eset le ge -
sen pén zü gyi leg tá mo ga tó) kül föl di – kor mány za ti vagy
egyéb, nem kor mány za ti – szerv.

Egyéb általános szabályok

4.  §

A ki kül dött a rá vo nat ko zó il let mény rend szer sza bá lyai
sze rint a kül föl di szol gá lat vagy a kül föl di ta nul má nyok
idõ tar ta ma alatt is jo go sult il let mény re.

5.  §

(1) A ren de let al kal ma zá sa so rán a ki kül dõ ál tal ér vé -
nye sí ten dõ szem pont, hogy a meg hí vó vagy fo ga dó fél ál -
tal biz to sí tott el lá tás és/vagy költ ség té rí tés igény be vé te lé -
bõl adó dó an – a 68.  § (1) be kez dés ben em lí tett eset ki vé te -
lé vel – a ki kül dött nem ke rül het elõ nyö sebb hely zet be,
összes sé gé ben nem ré sze sül het több jut ta tás ban an nál,
mint amennyit e ren de let le he tõ vé tesz.

(2) A ki kül dött ré szé re a hon véd ség tõl a kül föl di szol gá -
lat tal vagy a kül föl di ta nul má nyok kal össze füg gõ jog cí -
men az e ren de let ben em lí tet te ken kí vül egyéb pénz be li
jut ta tás ki fi ze té se nem tör tén het.

(3) A ki kül dött ré szé re az e ren de let sze rint fo lyó sít ha tó
bár mely költ ség té rí tés el szá mo lá sá ra ki zá ró lag szám la
vagy szám lát he lyet te sí tõ bi zony lat alap ján ke rül het sor.

II. Fejezet

A NATO-, EU- ÉS NEMZETI BEOSZTÁSBAN
TARTÓS KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTÕKRE

VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

Devizaellátmány

6.  §

(1) A ki kül dött a kül föl di szol gá la tá nak idõ tar ta má ra
de vi za el lát mány ra jo go sult.

(2) A ki kül dött de vi za el lát má nyá nak havi net tó össze ge
az egyes be osz tá sok ra, mun ka kö rök re (a továb biak ban
együtt: be osz tás) az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
szor zó szá mok, valamint a kül ügy mi nisz ter vo nat ko zó ren -
de le té ben (a továb biak ban: KüM R.) or szá gon ként meg ha -
tá ro zott alap el lát mány össze gé nek szor za tá val egyen lõ.
A de vi za el lát mány össze gét a ki kül dõ – a 3.  § i) pont 6. al -
pont já ban sze rep lõ szer ve ze tek ál lo má nyá ba tar to zók ese -
té ben az MK KFH fõ igaz ga tó ja – be so ro lá si ha tá ro zat ban
(pa rancs ban) ál la pít ja meg.

(3) A ki kül dött de vi za szor zó szá mát a kül föl di szol gá lat
meg kez dé se kor a be osz tás ra meg ha tá ro zott szor zó sáv alsó 
ha tár ér té ke sze rint kell meg ha tá roz ni. Et tõl csak ki vé te le -
sen, a hon véd ség ér de kei alap ján ka to na-szak ma po li ti kai
szem pont ból ki emelt je len tõ ség gel bíró be osz tá sok ese té -
ben, a hon vé del mi mi nisz ter kü lön en ge dé lyé vel le het el -
tér ni. A mi nisz te ri en ge dély re irá nyuló ja vas la tot a fel adat- 
és ha tás kör rel ren del ke zõ sze mély ügyi szerv a sze mé lyi
be szél ge tés elõtt a HM KPÜ út ján ter jesz ti fel.

(4) A ki kül dött de vi za szor zó szá mát a kül föl di szol gá lat
meg kez dé sé nek nap já tól szá mí tott 12 ha von ként

a) a 3.  § i) pont já nak 1–5. al pont ja i ban sze rep lõ szer ve -
ze tek ál lo má nyá ba tar to zók ese té ben a HM Sze mély ze ti
Fõ osz tály és a HM KPÜ kö zös – az en ge dé lye zõ elöl já ró
ja vas la ta alap ján ké szí tett – elõ ter jesz tésének figye lembe -
véte lével a ki kül dõ,

b) a 3.  § i) pont já nak 6. al pont já ban sze rep lõ szer ve ze -
tek ál lo má nyá ba tar to zók ese té ben az MK KFH fõ igaz ga -
tó ja

0,2-del fel emel he ti az zal, hogy az így fel emelt szor zó szám 
mér té ke sem lép he ti túl a ki kül dött be osz tá sá hoz elõ írt
szor zó sáv fel sõ ha tár ér té két.

(5) Amennyi ben a ki kül dött a kül föl di szol gá la ta alatt
vagy köz vet le nül annak be fe je zé se kor más kül föl di be osz -
tás ba ke rül át he lye zés re, ré szé re a de vi za el lát mányt a ko -
ráb bi be osz tás ban leg utol já ra meg ál la pí tott de vi za szor zó -
szám alap ján kell meg ha tá roz ni, ha az az új be osz tás ra elõ -
írt szor zó sáv alsó és fel sõ ha tár ér té kei közé esik. Az en nél
ma ga sabb ko ráb bi szor zó szám ese tén az új be osz tás ban
meg ha tá roz ha tó ma xi má lis szor zó szám mal kell a de vi za -
el lát mány össze gét meg ál la pí ta ni.
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(6) A ki kül dött ré szé re a de vi za el lát mány a kül föl di
szol gá lat ve zény lé si ha tá ro zat ban (pa rancs ban) meg ha tá -
ro zott elsõ nap já tól annak utol só nap já ig jár. Amennyi ben
a ki kül dött a kül szol gá la tot – bár mely ok ból – a ve zény lé si 
ha tá ro zat ban (pa rancs ban) fel tün te tett elsõ nap tól el té rõ
idõ pont ban kez di meg, il le tõ leg az ab ban sze rep lõ utol só
nap tól el té rõ idõ pont ban fe je zi be, ak kor ré szé re a de vi za -
el lát mány csak a tény le ge sen (szol gá la ti ér dek bõl) kül föl -
dön töl tött idõ re (a ma gyar ha tár át lé pé se nap já tól annak
is mé telt át lé pé se nap já ig) jár. Ilyen eset ben a ve zény lé si
ha tá ro za tot (pa ran csot) mó do sí ta ni kell, és a de vi za el lát -
mány fo lyó sí tá sát a mó do sí tott ha tá ro zat (pa rancs) alap ján
kell vég re haj ta ni.

(7) A ki kül dött ál lo más he lyén rész mun ka idõs köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ke re té ben fog lal koz ta tott (e ren de let
szem pont já ból ki kül dött nek nem mi nõ sü lõ) csa lád tag ja is
jo go sult de vi za el lát mány ra, amely nek össze gét a fog lal -
koz ta tás idõ tar ta má nak figye lembe véte lével kell az 1. szá -
mú mel lék let sze rin ti szor zó szá mok és a KüM R. ál tal az
ál lo más hely re meg ha tá ro zott alap el lát mány össze ge alap -
ján ará nyo san meg ál la pí ta ni.

Családtagi pótlék

7.  §

(1) A ki kül dött ré szé re a kül föl dön vele egy ház tar tás -
ban élõ há zas tár sa, élet tár sa (a továb biak ban: há zas társ) és
az ál ta la el tar tott, (2) be kez dés sze rin ti gyer mek e (a továb -
biak ban együtt: csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar to -
zók) után a kint tar tóz ko dá suk ide je alatt – a 8.  §-ban fog -
lal tak ki vé te lé vel – csa lád ta gi pót lék jár. Az élet tár si vi -
szonyt – 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 ben fog -
lal tak sze rint ki ál lí tott – ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal kell iga -
zol ni.

(2) Csa lád ta gi pót lék a ki kül döt tel az ál lo más he lyen
együtt élõ gyer mek után ak kor jár, ha utá na bel föl dön a
csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló jog sza bály sze rint a ki kül -
döt tet vagy há zas tár sát csa lá di pót lék il let né meg. A csa -
lád ta gi pót lék fo lyó sí tá sá nak elõ fel té te le ként a ki kül dött
kö te les a gyer mek e után Ma gyar or szá gon igény be vett
csa lád tá mo ga tá si el lá tás szü ne tel te té sé rõl  szóló hi va ta los,
a fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ igé nyel bí rá ló szerv ál -
tal ki adott ha tá ro za tot (iga zo lást) má so lat ban a fel adat- és
ha tás kör rel ren del ke zõ sze mély ügyi szerv nek, valamint az 
ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv nek elõ ze tesen le ad ni.

(3) Ha a ki kül dött csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó gyer mek e
a 16. élet évét be töl töt te, a csa lád ta gi pót lék fo lyó sí tá sá hoz
éven te, a tan év kez dést köve tõen is ko la lá to ga tá si iga zo lást
kell be nyúj ta nia az ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv hez.

(4) A csa lád ta gi pót lék havi net tó össze ge
a) há zas társ után
– amennyi ben kül föl dön nem ren del ke zik jö ve de lem -

mel, a ki kül dött de vi za el lát má nyá nak 25%-a,

– ha a kül föl dön szer zett havi net tó jö ve del me nem ha -
lad ja meg az ál lo más hely re a KüM R.-ben meg ha tá ro zott
alap el lát mány össze gét, a ki kül dött de vi za el lát má nyá nak
12,5%-a;

b) gyer mek után – a c) pont ban fog lal tak ki vé te lé -
vel – az alap el lát mány össze gé nek ala pul vé te lé vel a 2,5-es 
szor zó szám mal szá mí tott de vi za el lát mány

– 10%-a a gyer mek 12. élet évé nek be töl té sé ig,
– 15%-a a gyer mek 12. élet évé nek be töl té sét köve tõen;
c) a ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ra jo go sí tó be teg -

sé gek rõl és fo gya té kos sá gok ról  szóló jog sza bály alap ján
tar tó san be teg nek, illetve fo gya té kos nak mi nõ sü lõ gyer -
mek után az alap el lát mány össze gé nek ala pul vé te lé vel a
2,5-es szor zó szám mal szá mí tott de vi za el lát mány

– 15%-a a gyer mek 12. élet évé nek be töl té sé ig,
– 20%-a a gyer mek 12. élet évé nek be töl té sét köve tõen.

(5) A (4) be kez dés b) és c) pont ja it úgy kell al kal maz ni,
hogy ab ban a hó nap ban, amely ben a gyer mek a 12. élet -
évét be töl ti, már a tel jes hó nap ra a ma ga sabb össze gû csa -
lád ta gi pót lé kot kell fo lyó sí ta ni.

(6) A ki kül döt tel az ál lo más he lyen ál lan dó jel leg gel
nem együtt élõ – de az ál lo más he lyen való együtt élés ese -
tén egyéb ként csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó – há zas tár sa és
gyer mek e al kal mi lá to ga tá sa kor a csa lád ta gi pót lék a kint -
tar tóz ko dás idõ tar ta má ra idõ ará nyo san jár, ha a csa lád ta gi
pót lék-jo go sult ság a be so ro lá si ha tá ro zat ban (pa rancs ban)
elõ ze tesen meg ál la pí tás ra ke rült és a ki kül dött a hoz zá tar -
to zó ja meg ér ke zé sét és tar tóz ko dá sa vár ha tó idõ tar ta mát
az en ge dé lye zõ elöl já ró nak, valamint az ille té kes pénz -
ügyi el lá tó szerv nek írás ban be je len tet te. A ki kül dött a
hoz zá tar to zó ha za uta zá sát a csa lád ta gi pót lék pon tos el -
szá mo lá sa ér de ké ben az el uta zást kö ve tõ há rom mun ka na -
pon be lül az en ge dé lye zõ elöl já ró tu do má sul vé te li zá ra dé -
ká val el lát va kö te les írás ban be je len te ni az ille té kes pénz -
ügyi el lá tó szerv nek. E be kez dés al kal ma zá sá ban a meg ér -
ke zés és az el uta zás nap ja – az azon a na pon tény le ge sen
kül föl dön töl tött idõ hosszá tól füg get le nül – tel jes nap nak
szá mít.

8.  §

(1) Nem jár a csa lád ta gi pót lék a 7.  § (1)–(3) be kez dé sei
sze rin ti iga zo lá sok be nyúj tá sá nak el mu lasz tá sa ese tén, to -
váb bá nem jár az után a csa lád tag után, aki a tárgy hó nap -
ban az ál lo más hely sze rin ti – a KüM R.-ben meg ha tá ro -
zott – alap el lát mány össze gét meg ha la dó, kül föl dön szer -
zett jö ve de lem mel ren del ke zik. A ki kül dött kö te les írás -
ban be je len te ni az ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv nek a vele 
együtt kül föl dön élõ csa lád tag jai kül föl dön szer zett jö ve -
del mét, illetve az annak mér té ké ben be kö vet ke zett vál to -
zá so kat, amennyi ben e csa lád ta gok után csa lád ta gi pót lé -
kot vesz igény be.

(2) A ki kül dött az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me -
nõ en nem jo go sult csa lád ta gi pót lék ra a hoz zá tar to zó ja évi 
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ki lenc ven na pot (a kül föl di szol gá lat meg kez dé sé nek és
be fe je zé sé nek évé ben en nek idõ ará nyos ré szét) meg ha la -
dó bel föl di tar tóz ko dá sa ide jé re. Több szö ri tá vol lét ese tén
a rész idõ ket – a ki kül dött nek a csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó 
hoz zá tar to zó val bel föl dön el töl tött alap- és pót sza bad sá ga
idõ tar ta ma ki vé te lé vel – éven te össze kell szá mí ta ni. A há -
zas társ szü lés  miatti tá vol lé te ese tén az en ge dé lye zõ elöl -
já ró ezen idõ szak össze szá mí tá sá tól – leg fel jebb évi hat -
van na pig (a kül föl di szol gá lat meg kez dé sé nek és be fe je -
zé sé nek évé ben en nek idõ ará nyos ré szé ig) – el te kint het. A
csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar to zó bel föl di tar tóz -
ko dá sá nak kez dõ és be fe je zõ nap ját a ki kül dött a ha za uta -
zás elõtt há rom mun ka nap pal az en ge dé lye zõ elöl já ró nak,
valamint az ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv nek az en ge dé -
lye zõ elöl já ró tu do má sul vé te li zá ra dé ká val el lát va kö te les
írás ban be je len te ni.

9.  §

(1) A tö re dék ha vi de vi za el lát mány és csa lád ta gi pót lék
ki szá mí tá sá nál a tárgy hó nap tá ri nap ja i nak szá mát kell ala -
pul ven ni.

(2) A de vi za el lát mányt és a csa lád ta gi pót lé kot a
KüM R. sze rin ti de vi za nem ben ha von ta utó lag úgy kell át -
utal ni, hogy az a ki kül dött de vi za szám lá ján leg ké sõbb a
tárgy hót kö ve tõ hó nap ötö dik nap ján meg je len jen. A kül -
föl di szol gá lat meg szû né se ese tén a de vi za el lát mányt és a
csa lád ta gi pót lé kot a kül föl di szol gá lat ha tá ro zat ban
( parancsban) meg ál la pí tott utol só nap ja elõtt öt mun ka -
nap pal ki kell fi zet ni.

10.  §

A ki kül döt tet az évi alap- és pót sza bad sá ga, a gyer mek -
szü le tés ese tén járó mun ka idõ-ked vez mény le töl té se
vagy – a ke re sõ kép te len ség gel járó be teg sé ge  miatti ha za -
té rés ki vé te lé vel – bár mely más ok ból tör té nõ ide ig le nes
ha za té ré se ide je alatt a de vi za el lát mány és – a 8.  § (2) be -
kez dé sé re is fi gye lem mel – a csa lád ta gi pót lék vál to zat lan
összeg ben meg il le ti.

11.  §

(1) A ki kül dött nek a ke re sõ kép te len ség gel járó be teg sé -
ge idõ tar ta má ra – leg fel jebb ki lenc ven na pig – a kül föl di
ál lo más he lyen való tar tóz ko dás alatt a havi de vi za el lát -
mány 80%-a, a bel föl di tar tóz ko dás alatt pe dig a havi de vi -
za el lát mány 30%-a jár. Amennyi ben a ki kül dött nincs
szál lít ha tó ál la pot ban, a kül föl di ál lo más he lyen a ke re sõ -
kép te len ség gel járó be teg ség ki lenc ve ne dik nap ját meg ha -
la dó idõ re – leg fel jebb ha za szál lí tá sá ig – a havi de vi za el -
lát mány 30%-a il le ti meg.

(2) Ha a ke re sõ kép te len ség szol gá la ti kö tel mek kel
össze füg gõ bal eset vagy be teg ség kö vet kez mé nye, a kül -
föl di szol gá lat meg szün te té sé ig – füg get le nül a tar tóz ko -
dás he lyé tõl – a de vi za el lát mány 100%-a jár.

(3) Ha a csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar to zó a ki -
kül dött ke re sõ kép te len sé gé nek ide je alatt az ál lo más he -
lyen tar tóz ko dik, a csa lád ta gi pót lé kot – az (1) be kez dés
sze rin ti csök ken tés fi gyel men kí vül ha gyá sá val – vál to zat -
lan összeg ben kell fo lyó sí ta ni.

12.  §

(1) A de vi za el lát mány és a csa lád ta gi pót lék össze gét a
sze mé lyi jö ve de lem adó ról, a kü lön adó ról, valamint a tár -
sa da lom biz to sí tás ról  szóló ren del ke zé sek alap ján sze mé -
lyi jö ve de lem adó, egész ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lék,
illetve ma gánnyug díj pénz tá ri tag díj, valamint meg ha tá ro -
zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén kü lön adó ter he li. Erre
való te kin tet tel a KüM R. sze rin ti alap el lát mány össze gét
ki kül döt ten ként brut tó sí ta ni kell a kö vet ke zõk sze rint:

a) A ki kül dött adó kö te les jö ve del mé hez iga zo dó leg -
ma ga sabb sze mé lyi jö ve de lem adó-kulcs, to váb bá a já ru -
lék fi ze tés re kö te le zet tek nél az egész ség biz to sí tá si és
nyug díj já ru lék, valamint ma gánnyug díj pénz tá ri tag díj ala -
pul vé te lé vel az aláb bi kép let al kal ma zá sá val meg kell ál la -
pí ta ni a brut tó sí tá si együtt ha tót:

Brut tó sí tá si együtt ha tó = 1-[(SZJA kulcs%+já ru lék%+
tag díj%):100×a dó kö te les há nyad]

b) A brut tó sí tott alap összeg a KüM R. sze rin ti alap el -
lát mány össze gé nek és a brut tó sí tá si együtt ha tó nak a há -
nya do sa.

(2) Amennyi ben a ki kül dött SZJA-kö te les ha zai jö ve -
del me havi össze gé nek, valamint a havi de vi za el lát má nya
és csa lád ta gi pót lé ka adó kö te les ré szé nek fo rint ra át szá mí -
tott együt tes össze ge meg ha lad ja a já ru lék fi ze tés fel sõ ha -
tá rá nak egy hó nap ra szá mí tott össze gét, az eset ben a ki kül -
dött kü lön adó-elõ leg meg fi ze té sé re vá lik kö te le zet té. A
kü lön adó ra vo nat ko zó be fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se
ér de ké ben a ki kül dött össz jö ve del mé nek a já ru lék fi ze tés
fel sõ ha tár át meg ha la dó há nya dá nak brut tó sí tá sá hoz szük -
sé ges brut tó sí tá si együtt ha tót – az (1) be kez dés a) pont ja
sze rin ti kép let he lyett – az aláb bi kép let al kal ma zá sá val
kell meg ál la pí ta ni:

Brut tó sí tá si együtt ha tó = 1-[(SZJA kulcs%+kü lön -
adó%+já ru lék%+tag díj%):100×a dó kö te les há nyad]

(3) A ki kül dött brut tó de vi za el lát má nyát és brut tó csa -
lád ta gi pót lé kát a brut tó sí tott alap összeg figye lembe véte -
lével kell meg ál la pí ta ni.

(4) A ki kül dött ré szé re ki fi ze tés re ke rü lõ (net tó) de vi za -
el lát mány és csa lád ta gi pót lék össze gét a brut tó sí tás nél kü -
li (net tó) alap el lát mány össze ge alap ján kell meg ál la pí ta ni
és fo lyó sí ta ni.
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(5) A (3) be kez dés sze rin ti brut tó és a (4) be kez dés sze -
rin ti net tó de vi za el lát mány és csa lád ta gi pót lék kü lön bö -
ze té nek fo rint ra át szá mí tott össze gét sze mé lyi jö ve de lem -
adó-elõ leg ként, egész ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lék ként, 
illetve ma gánnyug díj pénz tá ri tag díj ként, valamint meg ha -
tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén kü lön adó-elõ leg ként
kell be fi zet ni és a ki kül dött nél el szá mol ni. A de vi za el lát -
mány- és csa lád ta gi pót lék-kü lön bö ze tet a tárgy hó na pot
meg elõ zõ hó nap ti zen ötö dik nap ján ér vé nyes, a Ma gyar
Nem ze ti Bank (a továb biak ban: MNB) ál tal köz zé tett hi -
va ta los de vi za ár fo lya mon kell fo rint ra át szá mí ta ni.

A béketámogató feladatokra vezényeltek ellátása

13.  §

(1) A ki kül dött az ál lo más he lyé rõl bé ke tá mo ga tó mû ve -
let ben való szol gá lat tel je sí tés re tör té nõ ve zény lé se ide jé re
az ere de ti ál lo más hely sze rin ti be osz tá sa alap ján meg ál la -
pí tott de vi za el lát mány ra, valamint a csa lád ta gi pót lék ra
vál to zat la nul jo go sult.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ve zény lés alatt – annak idõ -
tar ta má tól füg get le nül – a ki kül döt tet ha von ta az ere de ti
ál lo más hely sze rin ti be osz tá sa alap ján járó já ran dó sá go -
kon, költ ség té rí té se ken túl me nõ en a bé ke tá mo ga tó mû ve -
let ben be töl tött be osz tás után a 36.  §-ban meg ha tá ro zott
fel té te lek fenn ál lá sa ese tén ve ze tõi de vi za el lát mány-pót -
lék, valamint a 37.  § alap ján de vi za el lát mány-ki egé szí tés
is meg il le ti.

A kiküldetést teljesítõk ellátása

14.  §

(1) Ha a ki kül dött a tar tós kül föl di szol gá la ta alatt a 3.  §
g) pont ja sze rin ti ki kül de tést tel je sít, – a 13.  § sze rin ti ve -
zény lés ese té nek ki vé te lé vel – az ide ig le nes kül föl di szol -
gá lat ra vo nat ko zó 50–62.  §-ok sze rin ti költ ség té rí té sek re
és – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – kül föl di na pi díj -
ra jo go sult.

(2) Ha a ki kül dött az (1) be kez dés sze rin ti ki kül de tést
tel je sít, a ré szé re fo lyó sí tan dó kül föl di na pi díj össze ge a
KüM R.-ben meg ha tá ro zott kül föl di na pi díj nak a 25%-a.
Nem szá mol ha tó el kül föl di na pi díj, ha a ki kül de tés idõ tar -
ta ma a négy órát nem éri el. A kül föl di na pi díj fele jár, ha a
ki kül de tés idõ tar ta ma a négy órát meg ha lad ja, de a nyolc
órát nem éri el.

(3) Amennyi ben a ki kül de tés re az ál lo más hely sze rin ti
or szág ban ke rül sor, a ki kül de tés idõ tar ta má nak kez dõ
idõ pont ját sa ját vagy szol gá la ti gép jár mû igény be vé te le
ese tén annak in du lá sá tól, tö meg köz le ke dé si esz köz igény -
be vé te le ese tén a já rat in du lá sa elõtt egy órá val ko ráb bi
idõ pont tól, a ki kül de tés be fe je zé sé nek idõ pont ját a sa ját
vagy szol gá la ti gép jár mû meg ér ke zé sig, illetve a tö meg -

köz le ke dé si esz köz meg ér ke zé sét kö ve tõ egy órá val ké -
sõb bi idõ pon tig kell meg ál la pí ta ni.

(4) A ki kül döt tet ma gyar or szá gi ki kül de té se ese tén a
Ma gyar or szá gon töl tött idõ re – a bel föl di na pi díj ki vé te lé -
vel – a bel föl di ki kül de tés re vo nat ko zó sza bá lyok sze rin ti
jut ta tá sok il le tik meg.

Utazási költségtérítés

15.  §

(1) A hon véd ség a ki kül dött ré szé re meg té rí ti az uta zá si
költ sé get:

a) a ki kül dött ál lo más hely re tör té nõ elsõ ki uta zá sa és
vég le ges ha za uta zá sa al kal má val (ide ért ve a má sik ál lo -
más hely re tör té nõ át he lye zés ese tét is);

b) a ki kül dött ere de ti ál lo más he lyé rõl bé ke tá mo ga tó
fel ada tok ra tör té nõ ve zény lé se ese tén, a ve zény lés he lyé re
tör té nõ elsõ ki uta zás és az on nan tör té nõ vég le ges vissza -
uta zás al kal má val, ha azt a ve zény lõ vagy a bé ke tá mo ga tó
mû ve le tet irá nyí tó kül föl di szer ve zet nem biz to sít ja té rí -
tés men te sen, il le tõ leg nem té rí ti meg;

c) a ki kül dött szol gá la ti ér dek bõl tör té nõ ide ig le nes ha -
za ren de lé se kor;

d) a ki kül dött sza bad ság ra tör té nõ ha za- és vissza uta zá -
sa kor nap tá ri éven ként egy al ka lom mal, ki vé ve a kül föl di
szol gá lat meg kez dé sé nek és be fe je zé sé nek nap tá ri évét, ha 
ab ban az év ben a kül föl di szol gá lat idõ tar ta ma nem éri el a
hat hó na pot;

e) a ki kül dött szü lõ je, gyer mek e, há zas tár sa, a há zas -
társ szü lõ je, to váb bá a ki kül dött test vé re el ha lá lo zá sa ese -
tén;

f) a ki kül dött (in do kolt eset ben kí sé rõ jé nek) szü lés,
egész ség ügyi ki vizs gá lás vagy gyógy ke ze lés cél já ból ha -
zai egész ség ügyi in té zet be, il le tõ leg az ál lo más hely re való 
vissza uta zá sa kor, ki vé ve, ha azt az Or szá gos Egész ség biz -
to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP) fel adat- és ha tás -
kör rel ren del ke zõ szer ve kü lön meg té rí ti.

(2) Az (1) be kez dés a), d)–f) pont ja it a csa lád ta gi pót -
lék ra jo go sí tó hoz zá tar to zók ra is meg fele lõen al kal maz ni
kell.

(3) A hon véd ség éven te egy al ka lom mal meg té rí ti a ki -
kül dött ré szé re a ki kül dött Ma gyar or szá gon élõ – de az ál -
lo más he lyen tör té nõ kint tar tóz ko dá sa alatt egyéb ként csa -
lád ta gi pót lék ra jo go sí tó – há zas tár sa és gyer mek e ál lo -
más hely re tör té nõ ki- és ha za uta zá sá nak költ sé gét, ki vé ve
a kül föl di szol gá lat meg kez dé sé nek és be fe je zé sé nek évét, 
ha ab ban az év ben a kül föl di szol gá lat idõ tar ta ma nem éri
el a hat hó na pot.

(4) A ki kül dött és a csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá -
tar to zó ha zai egész ség ügyi ki vizs gá lás ra vagy gyógy ke ze -
lés re való uta zá sát, illetve mel lé a kí sé rõ ki ren de lé sé nek
szük sé ges sé gét az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont
iga zol ja.
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16.  §

(1) A 15.  § sze rin ti uta zá sok ese tén a kö vet ke zõ tí pu sú
uta zá si jegy il le ti meg a ki kül döt tet és csa lád ta gi pót lék ra
jo go sí tó hoz zá tar to zó ját:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság gal szom szé dos or szá gok ban,
valamint a Cseh Köz tár sa ság ban tör té nõ szol gá lat tel je sí tés 
ese tén – a c) pont ki vé te lé vel – min den uta zás nál a bel föl di 
ki kül de tés re vo nat ko zó sza bá lyok alap ján meg ha tá ro zott
ko csi osz tá lyú vo nat jegy;

b) az a) pont ban nem em lí tett or szá gok ban tör té nõ
szol gá lat tel je sí tés ese tén – a c) pont ki vé te lé vel – az 57.  §
(2)–(3) be kez dé sei sze rin ti re pü lõ jegy;

c) az ere de ti ál lo más hely rõl bé ke tá mo ga tó mû ve let re
ve zé nyelt ki kül döt tet a ve zény lõ kül föl di szer ve zet ál tal
meg ha tá ro zott uta zá si jegy, en nek hi á nyá ban a b) pont sze -
rin ti re pü lõ jegy.

(2) Az uta zá si jegy nem ru ház ha tó át más sze mély re, to -
váb bá a jo go sult sá gok évek kö zött nem cso por to sít ha tók
át, illetve nem hal moz ha tók.

(3) Amennyi ben a ki kül dött vagy csa lád ta gi pót lék ra jo -
go sí tó hoz zá tar to zó ja – a (4) be kez dés ben fog lalt ese te ket
ki vé ve – az (1) be kez dés sze rin ti uta zá si je gyet nem kí ván -
ja igény be ven ni, ré szé re uta zá si költ ség áta lány jár. Az
uta zá si költ ség áta lány össze ge az egyéb ként járó, (rep té ri)
il le té k és egyéb já ru lé kos költ sé gek tõl men tes uta zá si jegy
tárgy év ja nu ár 15-én ér vé nyes ta ri fa sze rin ti ér té ké nek a
70%-a. Az uta zá si jegy rõl való le mon dást a 15.  § (1) be -
kez dés a)–b), f) pont jai ese té ben az uta zás meg kez dé se
elõtt tíz mun ka nap pal, a 15.  § (1) be kez dés d) pont ja ese té -
ben a tárgy év feb ru ár 15-ig – ké sõbb kez dõ dõ kül föl di
szol gá lat ese tén a kül föl di szol gá lat meg kez dé sét kö ve tõ
ti zen öt na pon be lül – kell az en ge dé lye zõ elöl já ró és az
ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv ré szé re be je len te ni. Az uta -
zá si költ ség áta lányt a 15.  § (1) be kez dés a)–b), d), f) pont -
jai ese té ben leg ké sõbb az uta zás meg kez dé se elõt ti ötö dik
na pig kell át utal ni a ki kül dött ré szé re. Az uta zá si költ ség -
áta lány után fenn ál ló sze mé lyi jö ve de lem adó, egész ség -
biz to sí tá si és nyug díj já ru lék (ma gánnyug díj pénz tá ri tag -
díj), valamint eset le ges kü lön adó fi ze té si kö te le zett ség a
vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján a ki kül döt tet ter he li. Az
uta zá si költ ség áta lányt fo rint ban kell a ki kül dött ré szé re
ki fi zet ni, s az eh hez szük sé ges át vál tás nál a ki fi ze tés hó -
nap ját meg elõ zõ hó nap ti zen ötö dik nap ján ér vé nyes, hi va -
ta los MNB de vi za ár fo lya mot kell figye lembe ven ni. Az
ille té kes lo gisz ti kai el lá tó szerv min den év ja nu ár 20-ig a
hon véd ség tar tós kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ ki kül döt tei
ál lo más he lyé ül szol gá ló te le pü lé sen kén ti bon tás ban el ké -
szí ti és köz zé te szi az adott évre ér vé nyes uta zá si költ ség -
áta lány nor ma össze ge ket.

(4) A 15.  § (1) be kez dés c), e) pont jai és (3) be kez dé se
ese té ben az uta zá si jegy rõl csak kü lö nö sen in do kolt eset -
ben (pl. idõ hi á nya  miatt) le het le mon da ni. Az uta zá si
jegy rõl való le mon dás ese tén az ille té kes pa rancs nok en -

ge dé lyé vel szol gá la ti vagy sa ját gép jár mû vet le het igény -
be ven ni.

(5) Ha a ki kül dött és csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá -
tar to zó ja a (4) be kez dés sze rin ti uta zá sa i hoz szol gá la ti
vagy sa ját gép jár mû vet vesz igény be, ré szé re az 54. és
58.  §-ok ban fog lal tak sze rin ti költ ség té rí té sek fi zet he tõk.
Ezen túl me nõ en egyéb költ ség té rí tés nem, kül föl di na pi díj 
pe dig a ki kül dött ré szé re a 15.  § (1) be kez dés c) pont ja sze -
rin ti eset ben – a 14.  §-ban fog lal tak figye lembe véte -
lével – fo lyó sít ha tó.

(6) Szol gá la ti vagy sa ját gép jár mû vel tör té nõ uta zás
ese tén az uta zás idõ tar ta mát és út vo na lát az en ge dé lye zõ
elöl já ró ha tá roz za meg.

Szállítási költségek

17.  §

(1) Az ál lo más hely re tör té nõ elsõ ki uta zás és vég le ges
ha za uta zás al kal má val (ide ért ve a má sik ál lo más hely re
tör té nõ át he lye zés ese tét is) a hon véd ség a leg szük sé ge -
sebb sze mé lyi in gó sá gok szál lí tá sá nak szám lá val iga zolt
költ sé ge it az aláb bi ak sze rint (a kö vet ke zõ súly ha tá ro kig)
té rí ti meg:

a) vas úton, köz úton és ha jón tör té nõ szál lí tás ese tén a
ki kül dött után 300, a há zas társ (élet társ) után 150, csa lád -
ta gi pót lék ra jo go sí tó gyer me ken ként 50-50 kg-ig;

b) re pü lõ gép igény be vé te le ese tén a ki kül dött után 150, 
a há zas társ (élet társ) után 100, a csa lád ta gi pót lék ra jo go sí -
tó gyer me ken ként 30-30 kg-ig;

c) amennyi ben a szál lí tás kon té ner rel tör té nik, a tény le -
ges szám la sze rin ti össze get, de leg fel jebb az en ge dé lye -
zett súly ha tár hoz tar to zó összeg ere jé ig le het el szá mol ni.

(2) Re pü lõ gé pen tör té nõ elsõ ki uta zás és vég le ges ha za -
uta zás, valamint az Eu ró pán kí vü li or szá gok ból sza bad -
ság ra és ar ról tör té nõ vissza uta zás al kal má val a re pü lõ tár -
sa ság ál tal sze mé lyen ként biz to sí tott súly ha tá ron fe lül
20-20 kg túl súlyt a hon véd ség ter hé re le het el szá mol ni.

(3) A ki kül dött ré szé re a kül föl di ál lo más hely re tör té nõ
elsõ ki- és vég le ges ha za uta zá sa so rán az (1)–(2) be kez dé -
sek ben meg ha tá ro zott súly ha tá ro kig a sze mé lyi in gó sá gok 
vám-, illetve a vám mal kap cso la tos, (4) be kez dés sze rin ti
költ sé ge it meg kell té rí te ni. A szám lá val iga zolt költ sé gek
el szá mo lá sát az ille té kes lo gisz ti kai el lá tó szerv ve ze tõ je
en ge dé lye zi.

(4) A ki kül dött elsõ ki uta zá sá val, illetve vég le ges ha za -
té ré sé vel kap cso la to san a hon véd ség a kö vet ke zõ vám jel -
le gû költ sé ge ket té rí ti meg:

a) a ki kül dött és csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar -
to zói sze mé lyi in gó sá ga i ról ké szü lõ egy sé ges vám áru-
 nyilatkozat el ké szí té sé nek költ sé ge,

b) egyes spe dí ci ós költ sé gek (ga ran cia jegy, tran zit
vám ok mány ki ál lí tá sá nak díja),

c) vám szem le dí jak (ma gyar or szá gi, hely szí ni).
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(5) A ki kül dött sze mé lyi in gó sá ga i nak ki- és ha za szál -
lít ta tá sát, a vám ügy in té zést alap ve tõ en az ille té kes lo gisz -
ti kai el lá tó szerv vég zi. A ki kül dött azon ban egyé ni leg is
szál lít tat hat ja sze mé lyi in gó sá ga it, az zal, hogy ez eset ben
a szál lí tás sal és vám mal kap cso la tos tel jes kö rû ügy in té zés 
a ki kül döt tet ter he li.

(6) Amennyi ben a ki kül dött egyé ni leg szál lít tat ja in gó -
sá ga it, ré szé re az (1)–(2) be kez dé sek ben fog lal tak alap ján
a szál lí tá si költ ség szám lá val iga zolt össze gét, de leg fel -
jebb a (7) be kez dés sze rin ti nor ma össze get le het meg té rí -
te ni.

(7) Az ille té kes lo gisz ti kai el lá tó szerv min den év ja nu ár 
31-ig a hon véd ség tar tós kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ ki -
kül döt tei ál lo más he lyé ül szol gá ló te le pü lé sen ként el ké szí -
ti és köz zé te szi az adott évre ér vé nyes szál lí tá si nor ma -
össze ge ket, kü lön-kü lön az ál lo más hely re való ki köl tö zés
és a ha za köl tö zés költ sé ge i re vo nat koz tat va. A szá mí tá sok 
alap ját az ille té kes lo gisz ti kai el lá tó szerv nél a köl töz te té -
sek so rán fel me rült költ sé gek ké pe zik.

(8) A ki kül dött sa ját gép jár mû vé nek kül föld re tör té nõ
ki vi te le, il le tõ leg ha za ho za ta la és a kap cso ló dó vámügy -
intézés a ki kül dött fel ada ta, a költ sé gek a ki kül döt tet ter -
helik.

Lakhatási költségek

18.  §

(1) A ki kül dött nek a hon véd ség – a ki kül dött feladatkö -
rének, a csa lád össze té te lé nek, lét szá má nak és az ál lo más -
hely kö rül mé nye i nek meg fe le lõ – el he lye zést biz to sí t. Az
el he lye zés so rán a ki kül dött és csa lád ja ré szé re meg fe le lõ,
be ren de zett la kást, élet- és mun ka kö rül mé nye ket kell biz -
to sí ta ni. A hon véd ség tu laj do ná nak vé del me ér de ké ben
szük ség sze rint gon dos kod ni kell a tech ni kai biz to sí tás fel -
té te le i rõl.

(2) A ki kül dött ré szé re a meg fe le lõ el he lye zés nek a hon -
véd ség ál tal tör té nõ ren del ke zés re bo csá tá sá nál (a la kás ki -
vá lasz tá sa kor) a la kás bér let rõl  szóló jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott la kás igény jo gos mér té két, a szol gá la ti és biz -
ton sá gi kö ve tel mé nye ket, a gaz da sá gos sá gi szem pon to -
kat, to váb bá az ál lo más he lyen ér vé nye sü lõ sa já tos sá go kat, 
valamint le he tõ ség sze rint a ki kül dött egye di igé nye it is
figye lembe kell ven ni. Az e be kez dés ben em lí tett jog sza -
bály tól való el té rést in do kolt eset ben – az ille té kes lo gisz -
ti kai el lá tó szerv ja vas la ta alap ján – a HM ha tás kör rel ren -
del ke zõ szak ál lam tit ká ra [a 3.  § i) pont 6. al pont ja sze rin ti
szer ve ze tek ál lo má nya ese té ben az MK KFH fõ igaz ga tó -
ja] en ge dé lyez he ti.

19.  §

(1) A la kás- és a ga rázs bér let bér le ti díj át, to váb bá a la -
kás ban el he lye zett hon véd sé gi tu laj do nú be ren de zé si és

fel sze re lé si va gyon tár gyak, in gó sá gok és a ga rázs biz to sí -
tá si díj át, a la kás- és ga rázs bér let nél ki fi ze tett le tét össze -
gét, il le tõ leg – ha az a ren del te tés sze rû hasz ná lat el le né re
szük sé ges sé vált – a hon véd sé gi tu laj do nú la kás be ren de -
zés ja vít ta tá sá nak és cse ré jé nek költ sé ge it a hon véd ség
meg té rí ti. Ha a la kás bér let rõl  szóló szer zõ dés más ként
nem ren del ke zik, a biz to sí tás, valamint a cse re és ja vít ta tás 
szem pont já ból hon véd sé gi tu laj do nú nak kell te kin te ni
azo kat a be ren de zé si és fel sze re lé si tár gya kat is, ame lyek a 
bér be adó tu laj do nát ké pe zik, de a bér lés ide je alatt azo kat
a la kás ban hagy ja, és hasz ná lat ra át en ge di a bér lõ ré szé re.
A la kás be ren de zé se, az egyes be ren de zé si tár gyak az ál -
lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló jog sza bály ban fog -
lal tak sze rint cse rél he tõk. A la kás be ren de zé sé re vo nat ko -
zó sza bá lyo kat kü lön HM uta sí tás [a 3.  § i) pont 6. al pont ja
sze rin ti szer ve ze tek ál lo má nya ese té ben MK KFH fõ igaz -
ga tói in téz ke dés] tar tal maz za. A la kás- vagy ga rázs bér let
meg szû né se kor a tu laj do nos ál tal a ki kül dött nek vissza té -
rí tett le tét össze gét nyolc mun ka na pon be lül a hon véd ség
ré szé re vissza kell fi zet ni.

(2) A ki kül dött tu laj do nát ké pe zõ in gó sá gok, be ren de -
zé si és va gyon tár gyak biz to sí tá sá nak díja a ki kül döt tet ter -
he li. Amennyi ben a la kás, illetve annak be ren de zé si és fel -
sze re lé si tár gya i ra kö tött biz to sí tá si szer zõ dés ben nem kü -
lö nül nek el a hon véd sé gi és a ki kül dött tu laj do nát ké pe zõ
va gyon tár gyak biz to sí tá si össze gei, a biz to sí tá si díj meg té -
rí té se so rán csak a hon véd sé gi tu laj do nú tár gyak ra esõ,
ará nyo san meg ál la pí tott rész szá mol ha tó el.

(3) A la kás hoz kap cso ló dó kü lön szol gál ta tá sok (vil -
lany-, gáz-, víz- és csa tor na díj, fû tés, hû tés, sze mét szál lí -
tás) díja, ide ért ve az eset le ge sen fi ze ten dõ tár sas há zi kö -
zös költ sé get is, a ki kül döt tet ter he li. Ha ezen szol gál ta tá -
sok dí ja i nak fél év re szá mí tott együt tes össze ge utó la go -
san, egy-egy nap tá ri fél év re vo nat ko zó an meg ha lad ja a ki -
kül dött de vi za el lát má nya és csa lád ta gi pót lé ka fél év re szá -
mí tott együt tes össze gé nek (a továb biak ban: fél éves össz -
el lát mány) az 5%-át, az ezt meg ha la dó részt a hon véd ség a
ki kül dött ké rel mé re egyéb költ ség té rí tés ként meg té rí ti. A
3.  § i) pont já nak 6. al pont ja sze rin ti szer ve ze tek ál lo má -
nyá ban szol gá la tot tel je sí tõk ese té ben az en ge dé lye zõ
elöl já ró az elõ zõ ek tõl el té rõ en havi el szá mo lást is en ge dé -
lyez het. Az elõ zõek ben em lí tett össz el lát mány meg ál la pí -
tá sa szem pont já ból a 13.  § alap ján járó ve ze tõi de vi za el lát -
mány-pót lék és de vi za el lát mány-ki egé szí tés össze gét fi -
gyel men kí vül kell hagy ni.

(4) Amennyi ben a lak bér a kü lön szol gál ta tá sok alap dí -
ját is ma gá ban fog lal ja, úgy a szol gál ta tá sok dí ja ként a
tény le ges össze get kell meg ál la pí ta ni, amely azon ban nem
ha lad hat ja meg a ki kül dött fél éves [a 3.  § i) pont já nak 6. al -
pont ja sze rin ti szer ve ze tek ál lo má nyá ban szol gá la tot tel je -
sí tõk ese té ben a (3) be kez dés ben em lí tett en ge dély meg -
adá sa ese tén havi] össz el lát má nyá nak 5%-át. Együtt élõ
há zas tár sak egya zon ál lo más he lyen tör té nõ kül föl di szol -
gá la ta ese tén a de vi za el lát má nyuk és a gyer mek(ek) után
járó csa lád ta gi pót lék együt tes össze gét kell ala pul ven ni.
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(5) A köz üze mi szol gál ta tá sok fel hasz nált mennyi sé gé -
nek mé ré sé re szol gá ló mé rõ ké szü lé kek be sze re lé sé nek
költ sé ge, valamint a szol gál ta tá sok alap dí ja a hon véd sé get
ter he li.

(6) A hon véd ség a te le fon fel sze re lés költ sé gét, a ké szü -
lék bér le ti díj át, a te le fon ál lo más alap dí ját, vala -
mint – rész le tes szám la vagy egyéb hi va ta los nyil ván tar tás
alap ján – a szol gá la ti be szél ge té sek díj át meg té rí ti.

20.  §

(1) Amennyi ben a tar tós kül föl di szol gá lat meg kez dé se -
kor – idõ hi á nyá ban – a hon véd ség a 18.  § (1) be kez dé se
sze rin ti el he lye zést nem tud ja a ki kül dött és csa lád ja ré szé -
re biz to sí ta ni, az e ren de let ben meg ha tá ro zott la kás ren del -
ke zés re bo csá tá sá ig az ide ig le nes szál lo dai vagy egyéb el -
he lye zés költ sé ge it a hon véd ség vi se li.

(2) A szál lo da vagy egyéb el he lye zés ka te gó ri á ját az en -
ge dé lye zõ elöl já ró ál tal elõ írt szem pon tok alap ján kell
meg ha tá roz ni.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti szál lo dai vagy
egyéb el he lye zé si költ ség – ide nem ért ve a mo sa tás,
valamint egyéb ki egé szí tõ szol gál ta tá sok (pl. mi ni bár stb.)
igény be vé te lé bõl ere dõ költ sé ge ket – tar tal maz za a kö te le -
zõ jel le gû reg ge li költ sé gét is, ab ban az eset ben min den el -
töl tött na pon ként az idõ ará nyos havi de vi za el lát mány egy
nap ra esõ össze gét 10%-kal csök ken te ni kell.

Egészségügyi ellátás költsége

21.  §

(1) A ki kül dött és csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar -
to zó ja ál tal in do kol tan igény be vett egész ség ügyi el lá tás
kül föl dön fel me rült és iga zolt költ sé gé nek 15%-a a ki kül -
döt tet, 85%-a pe dig a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ellátá -
sairól  szóló jog sza bá lyok vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján 
a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tá rat
(a továb biak ban: FPEP) ter he li. A kül föl di gyógy ke ze lés
in do kolt sá gát az e be kez dés ben em lí tett jog sza bá lyok ren -
del ke zé sei alap ján kell el bí rál ni. Amennyi ben az igé nyelt
egész ség ügyi el lá tás nem tar to zik az e be kez dés ben em lí -
tett jog sza bá lyok sze rint meg ha tá ro zott sür gõs szük ség
kö ré be, az eset le ges ma gyar or szá gi ke ze lés rõl, valamint a
kap cso ló dó uta zá si költ ség té rí tés rõl elõ ze tesen – az MH
Hon véd Egész ség ügyi Köz pont út ján – az OEP fel adat- és
ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve dön té sét kell kér ni.

(2) A kül föl di gyógy ke ze lés költ sé gé bõl az (1) be kez -
dés sze rint az FPEP-et ter he lõ rész meg té rí té se ér de ké ben
a hon véd ség az FPEP-pel meg ál la po dást köt, mely re a
hon véd ség ré szé rõl a HM KPÜ in téz ke dik. A meg té rí té si
igény ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos el já rás ban a sze mé lyi -
sé gi jo gok tisz te let ben tar tá sa ér de ké ben hasz nál ha tók a

be teg sé gek és az egész ség gel kap cso la tos prob lé mák nem -
zet kö zi sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa (BNO) sze rin ti, valamint
az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet (WHO) ál tal elõ írt kó dok, 
ame lye ket az el já rás ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek kö te le -
sek el fo gad ni. Amennyi ben a ki kül dött vagy csa lád ta gi
pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar to zó ja nem já rul hoz zá egész -
ség ügyi ada ta i nak hon véd ség ál ta li ke ze lé sé hez, vagy
egyéb ok ból nem kí ván ja igény be ven ni a hon véd sé gen
ke resz tül tör té nõ el szá mo lást, az (1) be kez dés sze rin ti
egész ség ügyi el lá tás költ sé gé nek meg té rí té sét az FPEP-tõl 
köz vet le nül is kér he ti.

(3) A hon véd ség meg té rí ti a ki kül dött és csa lád ta gi pót -
lék ra jo go sí tó hoz zá tar to zó ja ré szé re be adott, a kül föl di ál -
lo más hely re kö te le zõ en elõ írt vé dõ ol tá sok költ sé gét, il le -
tõ leg – le he tõ ség sze rint – ter mé szet ben biz to sít ja azo kat.
A hon véd ség ál tal ter mé szet ben biz to sít ha tó vé dõ ol tá sok
kö ré rõl, a be adás rend jé rõl, az az zal kap cso la tos el já rá si
sza bá lyok ról az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz pont pa -
rancs no ka in téz ke dik.

(4) A ki kül dött csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar to -
zó já nak fo gya té kos sá gá val össze füg gõ ki egé szí tõ gyógy -
ke ze lé sek (gyógy tor na, fi zi ko te rá pia), gyó gyá sza ti se géd -
esz kö zök költ sé gé hez – az ille té kes szak or vos írá sos ja -
vas la tát is figye lembe véve – az FPEP ál tal ki fi ze tett el lá -
tá si költ ség té rí té sen túl a hon véd ség a ki kül dõ en ge dé lye
alap ján in do kolt eset ben hoz zá já rul hat.

(5) A ki kül dött és csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar -
to zó ja a kül föl dön fel me rü lõ egész ség ügyi el lá tá si és
egyéb gyó gyá sza ti költ sé gek el szá mo lá sá nak elõ fel té te le -
ként a ki uta zás elõtt, valamint éven te egy szer – a sza bad -
ság idõ tar ta ma alatt – az MH Hon véd Egész ség ügyi Köz -
pont pa rancs no ka ál tal meg ha tá ro zott egész ség ügyi in téz -
mény ben egész sé gi or vo si vizs gá la ton kö te les meg je len ni, 
és a szük sé ges ke ze lé se ken részt ven ni. A ki kül dött kö te les 
le ad ni az egész ség ügyi in téz mény ál tal ki ál lí tott, az or vo si
vizs gá la ton való meg je le nés rõl  szóló iga zo lás egy má so la -
ti pél dá nyát az ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv ré szé re.

(6) Az ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv a meg té rí té si
igény ér vé nye sí té se elõtt kö te les el len õriz ni, hogy a ki kül -
dött ál tal be nyúj tott szám la tar tal maz za-e a (2) be kez dés
sze rin ti meg ál la po dás ban elõ írt tar tal mi ele me ket.
Amennyi ben a szám la a szük sé ges tar tal mi ele mek kel nem 
ren del ke zik vagy nem egy ér tel mû a szám la tar tal ma, ak kor 
az ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv nek – il le tõ leg a 3.  §
i) pont 6. al pont sze rin ti szer ve ze tek ál lo má nyá ba tar to zók
ese té ben az ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv adat szol gál ta tá -
sa alap ján a ki kül dött nek – az egész ség ügyi szol gál ta tás
igény be vé te lé nek or szá ga sze rint ille té kes ma gyar kül kép -
vi se le ti szerv tõl kon zu li ta nú sít ványt kell kér nie, amely
iga zol ja, hogy a szám lát az adott or szág szám vi te li rend jé -
nek meg fele lõen bo csá tot ták-e ki.

(7) Az (1) be kez dés sze rin ti el szá mo lás ese tén a ki kül -
dött ré szé re az egész ség ügyi el lá tás költ sé gé nek hon véd -
ség ál ta li ki fi ze té se csak annak az FPEP-pel való vég le ges
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el szá mo lá sát köve tõen tör tén het meg. Az egy sze ri al ka -
lom mal fel me rült és leg alább 300 EUR, il le tõ leg annak
meg fe le lõ össze gû költ ség ese tén – az FPEP-pel való vég -
le ges el szá mo lás meg tör tén té ig – a ki kül dött ré szé re ké rel -
mé re az ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv az iga zolt költ ség
85%-ával azo nos össze gû elõ le get fo lyó sít. Az FPEP ál tal
tör té nõ vissza té rí tés vég le ges el ma ra dá sa ese tén azon ban a 
ki kül dött nek a fel vett elõ le get az el szá mo lás si ker te len sé -
gé re vo nat ko zó írá sos ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül vissza kell fi zet nie.

(8) A ki kül dött és csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar -
to zó ja vá laszt hat, hogy az (1) be kez dés sze rin ti jog sza bá -
lyok ban em lí tett Euró pai Gaz da sá gi Tér ség (a továb biak -
ban: EGT) tag ál la ma te rü le tén az egész ség ügyi szol gál ta -
tást az Euró pai Unió vo nat ko zó kö zös sé gi ren de le té nek
ren del ke zé sei sze rint ve szi igény be, vagy az (1) be kez dés -
nek meg fele lõen az ál ta la in do kol tan igény be vett egész -
ség ügyi el lá tás fel me rült és iga zolt költ sé ge 85%-ának
meg té rí té sét kéri. Ez utób bi le he tõ ség vá lasz tá sa ese tén az
(1)–(7) be kez dé sek ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz -
ni kell.

(9) Amennyi ben a ki kül dött és csa lád ta gi pót lék ra jo go -
sí tó hoz zá tar to zó ja az EGT tag ál la ma te rü le tén a (8) be -
kez dés sze rin ti kö zös sé gi ren de let alap ján ve szi igény be az 
egész ség ügyi el lá tást, ak kor az így fel me rült költ ség té rí -
tés kö te les há nya da (ön ré sze) a ki kül döt tet ter he li.

Biztosítás

22.  §

A ki kül dött és csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar to -
zó ja ja vá ra – a kül föl dön el töl tött idõ re – a HM FLÜ bal -
ese ti ha lál ra és bal ese ti rok kant ság ra  szóló bal eset-biz to sí -
tást köt.

Iskoláztatási költség

23.  §

(1) A ki kül dött nek a vele kül föl dön tar tóz ko dó, csa lád -
ta gi pót lék ra jo go sí tó gyer mek e után az alap- és kö zép fo kú 
ok ta tá si in téz mény ben fel me rü lõ tan díj költ sé get – a költ -
ség té rí tés mér té ké nek, valamint igény be vé te le konk rét fel -
té te le i nek (a kül szol gá lat meg kez dé sét meg elõ zõ en le foly -
ta tott sze mé lyi be szél ge té sen való kü lön) is mer te té sét
köve tõen – a (2)–(6) be kez dé sek ben fog lal tak sze rint kell
meg té rí te ni.

(2) Az ok ta tá si in téz mény éves tan dí ját – ere de ti szám la
vagy az ok ta tá si in téz mény ál tal ki ál lí tott szám lát he lyet te -
sí tõ bi zony lat le adá sa el le né ben – a KüM ren de let ben az
adott or szág ra meg ha tá ro zott alap összeg leg fel jebb tíz sze -
re sé ig ter je dõ mér té ké ig meg kell té rí te ni.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze gen fe lül
csak a hon vé del mi mi nisz ter kü lön en ge dé lye alap ján fo -
lyó sít ha tó to váb bi költ ség té rí tés. A mi nisz te ri en ge dély a
fel té te lek vál to zat lan sá ga ese tén a kül föl di szol gá lat tel jes
idõ tar ta má ra vo nat ko zik. A költ ség té rí tés re vo nat ko zó ké -
rel met – az en ge dé lye zõ elöl já ró vé le mé nyé vel együtt – a
HM KPÜ út ján kell a hon vé del mi mi nisz ter ré szé re fel ter -
jesz te ni.

(4) Az alap fo kú kép zést köz vet le nül meg elõ zõ (leg fel -
jebb két éves idõ tar ta mú) ún. is ko lai elõ ké szí tõ tan dí ját a
(2)–(3) be kez dé sek ben fog lal tak figye lembe véte lével kell
meg té rí te ni.

(5) Amennyi ben a ki kül dött fo gya té kos gyer me két spe -
ci á lis ok ta tá si in téz mény ben kell ta nít tat ni, annak költ sé -
ge it a (2)–(4) be kez dé sek ben fog lal tak figye lembe véte -
lével kell meg té rí te ni.

(6) A tan díj költ ség-té rí tés össze gét gyer me ken ként kell
meg ál la pí ta ni és fo lyó sí ta ni. A tan díj költ ség a tan év sze -
rin ti éves (fél éves) tan dí jat, a be i rat ko zás díj át (regisztrá -
ciós költ sé get) fog lal ja ma gá ban.

(7) A gyer me kek ta nít ta tá sá val össze füg gõ egyéb, a
(6) be kez dés ben nem sze rep lõ költ sé ge ket (így kü lö nö sen
a tan szer, tan könyv, az ok ta tá si in téz mény ál tal szer ve zett
ki rán du lás, sza bad idõs prog ra mok, kü lön nyelv órák, az is -
ko la busz költ sé ge it, valamint az ok ta tá si in téz mény ré szé -
re tör té nõ bár mely egyéb be fi ze té se ket) nem le het a ki kül -
dött ré szé re meg té rí te ni.

Egyéb költségek

24.  §

Az e fe je zet ben kü lön nem em lí tett, egyéb költ sé gek kö -
zül a ki kül dött ré szé re meg kell té rí te ni:

a) a ki kül dött és csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar -
to zó i nak ví zum költ sé gét, valamint a ví zum ki adá sá hoz
eset le ge sen szük sé ges or vo si vizs gá lat költ sé gét;

b) a kül föl di re giszt rá ci ó val kap cso la to san fel me rü lõ
ha tó sá gi dí ja kat;

c) a szol gá la ti ügyek in té zé sé vel össze füg gés ben fel -
me rült pos ta költ sé get.

Elõlegek

25.  §

A ki kül dött ré szé re kül föl di szol gá la ta meg kez dé se
elõtt leg fel jebb két hó nap pal, ké rel mé re a ve zény lés elõt ti
idõ szak sze rin ti állományille té kes pa rancs nok a köz pon ti
ke ret ter hé re két ha vi brut tó alap il let mény össze gé ig ter je -
dõ il let mény elõ leg fo lyó sí tá sát en ge dé lyez he ti a kül föl di
szol gá lat idõ tar ta má nak meg fe le lõ, de leg fel jebb ti zen két
havi tör lesz tés sel. A kül föl di szol gá lat tal össze füg gés ben
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fo lyó sí tott il let mény elõ le get a kü lön jog sza bály alap ján
fo lyó sí tott il let mény elõ leg re való jo go sult ság meg ál la pí -
tá sá nál em lí tett idõ kor lát szem pont já ból fi gyel men kí vül
kell hagy ni.

26.  §

(1) A ki kül dött nek a kül föl di szol gá lat meg kez dé se kor,
vagy leg fel jebb az azt kö ve tõ hat hó na pon be lül ké rel mé re, 
egy sze ri al ka lom mal – a (8) be kez dés ben fog lal tak ra is fi -
gye lem mel – de vi za el lát mány-elõ le get kell fo lyó sí ta ni,
amely nek össze ge nem ha lad hat ja meg a 2,5-es szor zó -
szám mal szá mí tott de vi za el lát mány há rom havi össze gét.

(2) A ki kül dött nek a kül föl di szol gá lat meg kez dé se kor,
vagy leg fel jebb az azt kö ve tõ hat hó na pon be lül ké rel mé re
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon fe lül – a (8) be kez -
dés ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – egy sze ri al ka lom mal,
ki zá ró lag gép ko csi vá sár lás cél já ra igény be ve he tõ, 2,5-es
szor zó szám mal szá mí tott to váb bi hat havi de vi za el lát -
mány-elõ le get kell fo lyó sí ta ni, amely nek össze ge azon ban 
nem ha lad hat ja meg a gép ko csi vé tel árát. A hat havi de vi -
za el lát mány-elõ le get ki zá ró lag a gép ko csi kül föl di szol gá -
lat meg kez dé sét köve tõen kül föl dön tör té nõ be szer zé sé re
le het fel hasz nál ni. A gép ko csi vá sár lást szám lá val kell iga -
zol ni.

(3) A ki kül dött a de vi za el lát mány-elõ leg fel hasz ná lá sá -
val vá sá rolt gép ko csi ra – a de vi za el lát mány-elõ leg tör lesz -
té sé nek idõ tar ta má ra – kö te les a vá sár lás sal egy ide jû leg
CASCO vagy az zal egyen ér té kû biz to sí tást köt ni, és a biz -
to sí tá si szer zõ dés lét re jöt tét az ille té kes pénz ügyi el lá tó
szerv felé iga zol ni.

(4) A ki kül dött az (1)–(2) be kez dé sek sze rin ti de vi za el -
lát mány-elõ le ge ket leg ha ma rabb a kül föl di szol gá lat meg -
kez dé sét köve tõen – az ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv tõl
írás ban – igé nyel he ti. A de vi za el lát mány-elõ leg ki fi ze té -
sét le he tõ ség sze rint so ron kí vül, de leg ké sõbb a ké re lem
be nyúj tá sá tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül tel je sí te ni kell.
A 3.  § i) pont 6. al pont ja sze rin ti szer ve ze tek ál lo má nyá -
nak ese té ben a de vi za el lát mány-elõ le ge ket az MK KFH
fõ igaz ga tó já nak in téz ke dé se sze rint kell ki fi zet ni.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ leg leg fel jebb tíz havi, a
(2) be kez dés sze rin ti elõ leg pe dig leg fel jebb har minc hat
havi rész let re, ha azon ban a kül föl di szol gá lat ter ve zett
idõ tar ta ma en nél rö vi debb, ak kor leg fel jebb annak vé gé ig
ter je dõ vissza tör lesz té si kö te le zett ség elõ írásával en ge dé -
lyez he tõ. A de vi za el lát mány-elõ leg tör lesz té sét leg ké sõbb 
a fel vé te lét kö ve tõ har ma dik hó nap ban kell meg kez de ni,
és a tör lesz tés nek – egyen lõ rész le tek ben tör té nõ le vo nás
(be fi ze tés) mel lett – a ha za té rés nap já ig be kell fe je zõd nie.

(6) Amennyi ben elõ re nem lát ha tó okok  miatt a kül föl di
szol gá lat a de vi za el lát mány-elõ leg vissza fi ze té se elõtt fe -
je zõ dik be, a ki kül dött az elõ leg fenn ma ra dó ré szét a kül -
föl di ál lo más hely vég le ges el ha gyá sa elõtt egy összeg ben

a fel vé tel pénz ne mé ben, vagy bel föl dön leg ké sõbb a kül -
szol gá lat be fe je zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül – a
ha za té rés idõ pont ját meg elõ zõ hó nap ti zen ötö dik nap ján
ér vé nyes, hi va ta los MNB de vi za ár fo lya mon át szá mít -
va – fo rint ban kö te les vissza fi zet ni. Ha a ki kül dött a de vi -
za el lát mány-elõ le get a kül szol gá lat be fe je zé sé tõl szá mí -
tott har minc na pon be lül nem fi ze ti vissza, a hon véd ség a
ké se del mes na pok ra a Pol gá ri Tör vény könyv sze rin ti ka -
ma tot szá mít fel. Amennyi ben a kül föl di szol gá lat a ki kül -
dött ön hi bá ján kí vü li ok ból fe je zõ dik be idõ elõtt, a fenn -
ma ra dó de vi za el lát mány-elõ leg tar to zás vissza fi ze té se
elõtt a ki kül dõ a tör lesz tés re az elõ zõ ek nél ked ve zõbb fel -
té te le ket is meg ál la pít hat.

(7) Az egy évet meg nem ha la dó idõ tar ta mú kül föl di
szol gá lat ese tén – a 3.  § i) pont 6. al pont já ban em lí tett szer -
ve ze tek ál lo má nyá nak ki vé te lé vel – de vi za el lát mány-elõ -
leg nem fo lyó sít ha tó.

(8) Az (1)–(2) be kez dé sek alap ján biz to sít ha tó de vi za -
el lát mány-elõ le gek leg fel jebb ak ko ra össze gek ben fi zet -
he tõk ki, ame lyek ese tén a havi tör lesz tõ rész le tek együt te -
sen sem ha lad ják meg a ki kül dött de vi za el lát má nyá nak
50%-át.

27.  §

A ki kül dött ré szé re egy sze ri al ka lom mal vissza té rí -
tés-kö te les 2000 EUR, il le tõ leg annak meg fe le lõ össze gû,
a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap ti zen ötö dik nap ján ér vé -
nyes, hi va ta los MNB de vi za ár fo lya mon át szá mí tott USD
uta zá si elõ le get kell fo lyó sí ta ni a ki uta zás elõt ti nyolc
mun ka na pon be lül. Az uta zá si elõ le get az elsõ sza bad ság -
ra tör té nõ ha za uta zás so rán – il le tõ leg amennyi ben a kül -
szol gá lat az egy évet nem ha lad ja meg, leg ké sõbb a vég le -
ges ha za uta zás utá ni nyolc mun ka na pon be lül – kell a hon -
véd ség ré szé re vissza té rí te ni. A 3.  § i) pont 6. al pont ja sze -
rin ti szer ve ze tek ál lo má nya te kin te té ben az uta zá si elõ leg -
re való jo go sult ság és a fo lyó sí tás sza bá lya it az MK KFH
fõ igaz ga tó já nak in téz ke dé se ha tá roz za meg.

Gépjármûhasználat

28.  §

(1) Az en ge dé lye zõ elöl já ró ál tal – a ha zai gép jár mû -
hasz ná lat ra vo nat ko zó sza bá lyok figye lembe véte -
lével – meg ha tá ro zott fel té te lek kel a hon véd ség a ki kül -
dött ré szé re:

a) a fel adat jel le gé tõl füg gõ en szol gá la ti gép jár mû vet
biz to sít hat;

b) sa ját tu laj do nú gép ko csi szol gá la ti célú igény be vé -
te lét en ge dé lyez he ti, mely eset ben a (2) be kez dés sze rin ti
té rí tés jár.
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(2) A 26.  § (2) be kez dé se sze rin ti de vi za el lát mány-elõ -
leg fel hasz ná lá sá val vá sá rolt gép ko csit – a kü lön ren del ke -
zé sek ben meg ha tá ro zott té rí té si díj el le né ben – a ki kül dött
az en ge dé lye zõ elöl já ró uta sí tá sa alap ján be osz tá sá val
össze füg gõ fel ada tai el lá tá sá ra is kö te les hasz nál ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dé sek sze rin ti le he tõ sé gek hi á nyá -
ban a ki kül dött ré szé re in do kolt eset ben szol gá la ti fel ada -
tai el lá tá sa ér de ké ben – al kal man ként – bé relt gép jár mû
igény be vé te le is en ge dé lyez he tõ, amely nek költ sé ge a
hon véd sé get ter he li.

(4) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti szol gá la ti gép jár -
mû biz to sí tá sá nak és a (3) be kez dés sze rin ti gép jár mû bér -
lés en ge dé lye zé sé nek sza bá lya it kü lön ren del ke zés [a 3.  §
i) pont 6. al pont ja sze rin ti szer ve ze tek ál lo má nya ese té ben
MK KFH fõ igaz ga tói in téz ke dés] tar tal maz za.

(5) A gép ko csi val tör té nõ mun ká ba já rás nem mi nõ sül
szol gá la ti célú igény be vé tel nek.

Eljárás a külszolgálat során bekövetkezõ elhalálozás
esetén

29.  §

(1) A ki kül dött kül szol gá lat ide jén tör té nõ el ha lá lo zá sa
ese tén a vele kül föl dön egy ház tar tás ban élõ, csa lád ta gi
pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar to zó ja ré szé re a ki kül dött el -
huny tát kö ve tõ har minc nap ra szá mí tott de vi za el lát má nyát 
és csa lád ta gi pót lé kát is ki kell fi zet ni. A ki fi ze tés csak egy 
sze mély ré szé re tör tén het. Amennyi ben a ki kül döt tel nem
élt együtt csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar to zó, ak kor
a ha lál be kö vet kez té ig ki nem fi ze tett de vi za el lát mányt az
örö kö sö dé si el já rás so rán meg ha tá ro zott sze mély(ek) ré -
szé re kell ki fi zet ni.

(2) Amennyi ben a ki kül dött ha lá la a 11.  § sze rin ti ke re -
sõ kép te len ség gel járó be teg ség gel össze füg gés ben kö vet -
ke zett be, az (1) be kez dés sze rin ti de vi za el lát mány ki szá -
mí tá sá nál a 11.  §-ban sze rep lõ mér té ke ket kell figye lembe
ven ni.

(3) A csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar to zó kül föl -
dön tör té nõ el ha lá lo zá sa ese tén a ki kül dött ré szé re az el ha -
lá lo zott hoz zá tar to zó után az el ha lá lo zást kö ve tõ har minc
nap ra szá mí tott csa lád ta gi pót lé kot is ki kell fi zet ni.

(4) A ki kül dött kül föl di el ha lá lo zá sa ese tén ha za szál lít -
ta tá sá ról és te me té sé rõl a hon véd ség gon dos ko dik.

(5) A csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar to zó el ha lá -
lo zá sa ese tén a ki kül dött ré szé re ké re lem re kü lön jog sza -
bály alap ján ese ti te me té si se gély ki fi ze té se engedélyez -
hetõ.

(6) A ki kül dött ha lá la ese tén az ál ta la a 25–27.  §-ok
alap ján ko ráb ban fel vett il let mény elõ leg nek, de vi za el lát -
mány-elõ le gek nek és uta zá si elõ leg nek az el ha lá lo zást
köve tõen ese dé kes (még tör lesz tet len) ré szé bõl adó dó tar -

to zás  miatt fenn ál ló vissza fi ze té si kö te le zett sé get a ki kül -
dõ tör li.

(7) Az (1) be kez dés sze rin ti de vi za el lát mány és csa lád -
ta gi pót lék elõ leg le vo nás sal nem ter hel he tõ.

Egyéb jogosultsági és eljárási szabályok

30.  §

Együtt élõ há zas tár sak egya zon ál lo más he lyen tör té nõ
kül föl di szol gá la ta ese tén a 7.  § (1) be kez dé sé ben, a 15.  §
(2)–(3) be kez dé se i ben, a 16.  § (3) és (5) be kez dé se i ben, a
17.  §-ban, a 23.  §-ban és a 24.  § a) pont já ban fog lalt jo go -
sult sá gok csak az egyi kü ket il le tik meg, il le tõ leg a 19.  §
(3) be kez dé se sze rin ti fi ze té si kö te le zett ség csak egyi kü -
ket ter he li.

31.  §

(1) A kül föl di szol gá lat tal össze füg gés ben té ve sen ki fi -
ze tett összeg az ál ta lá nos el évü lé si idõn be lül a ki kül döt tõl
írás be li fel szó lí tás sal vissza kö ve tel he tõ.

(2) A ki kül dött az el lát mánnyal kap cso la tos túl fi ze tés -
bõl ere dõ, valamint a kül föl dön fel me rült egyéb tar to zá sát
ab ban a pénz nem ben kö te les meg fi zet ni, amely ben a tar to -
zás fenn áll.

(3) A ki kül dött de vi za el lát má nyá ból le vo nás nak csak az 
e ren de let ben fog lalt sza bá lyok, vég re hajt ha tó ha tá ro zat -
nak ki fe je zet ten ilyen irá nyú in téz ke dé se, vagy a ki kül dött
hoz zá já ru lá sa alap ján van he lye.

32.  §

(1) A ki kül dött kül szol gá lat tal kap cso la tos rend sze res
já ran dó sá ga it a be so ro lá si ha tá ro zat (pa rancs) tar tal maz za, 
amely ben kü lö nö sen a kö vet ke zõ ada to kat kell sze re pel -
tet ni:

a) a ki kül dött ne vét, rend fo ko za tát (nem ka to na ál lo -
má nyú sze mé lyek ese tén ál lo mány vi szo nyát);

b) a ki kül dött adó azo no sí tó je lét, al kal ma zot ti azo no sí -
tó szá mát;

c) a ki kül dött csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar to -
zó i nak ne vét, any ja ne vét, szü le té si évét, hó nap ját, nap ját;

d) a de vi za el lát mány és a csa lád ta gi pót lék meg ál la pí -
tott össze gét.

(2) A ki kül dött csa lád ta gi pót lék ra jo go sí tó hoz zá tar to -
zó i nak az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti sze mé lyi ada -
tait – füg get le nül a hoz zá tar to zók kül föl di ál lo más hely re
tör té nõ tény le ges ki te le pü lé sé nek konk rét idõ pont já -
tól – min den eset ben fel kell tün tet ni a be so ro lá si ha tá ro -
zat ban (pa rancs ban).
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(3) A be so ro lá si ha tá ro zat (pa rancs) ter ve ze té nek pénz -
ügyi já ran dó sá gok ra vo nat ko zó szö veg ré szét a HM KPÜ-vel
elõ ze tesen vé le mé nyez tet ni (el len je gyez tet ni) kell.

III. Fejezet

A BÉKETÁMOGATÓ MÛVELET KERETÉBEN
KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTÕKRE

VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

A juttatások rendszere

33.  §

(1) A ki kül dött a kül föl di szol gá lat ide jé re kü lön jog sza -
bá lyok ban és ren del ke zé sek ben meg ha tá ro zott té rí tés men -
tes élel me zé si, el he lye zé si, valamint – a prot eti kai mun kák 
ki vé te lé vel – egész ség ügyi el lá tás ra jo go sult, to váb bá ré -
szé re ter mé szet ben kell biz to sí ta ni a kül szol gá lat el lá tá sá -
hoz szük sé ges ru há za tot, fegy ver ze tet, egyéb fel sze re lést.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ter mé szet be ni el lá tá son túl -
me nõ en a ki kül dött de vi za el lát mány ra, il le tõ leg a 42.  §
sze rin ti ki kül de té se kor – az e ren de let ben elõ írt meg fe le lõ
fel té te lek tel je sü lé se ese tén – kül föl di na pi díj ra és egyéb
költ ség té rí té sek re is jo go sult.

Devizaellátmány

34.  §

A ki kül döt tet a kül föl di tar tóz ko dás idõ tar ta má ra a kül -
szol gá lat alatt el lá tott be osz tás hoz rend sze re sí tett rend fo -
ko zat tól, a konk rét be osz tás jel le gé tõl, illetve a kül föl di ál -
lo más hely tõl füg gõ mér té kû de vi za el lát mány il le ti meg,
amely alap de vi za el lát mány ból, ve ze tõi de vi za el lát -
mány-pót lék ból és de vi za el lát mány-ki egé szí tés bõl áll.

35.  §

Az alap de vi za el lát mány nak a rend sze re sí tett rend fo ko -
zat hoz iga zo dó havi össze ge it a 2. szá mú mel lék let tar tal -
maz za. Az alap de vi za el lát mány össze ge füg get len a tény -
le ge sen vi selt rend fo ko zat tól.

36.  §

A pa rancs no ki (ve ze tõi) be osz tást el lá tó ki kül dött ré -
szé re ve ze tõi de vi za el lát mány-pót lék jár, amely nek mér té -
ke tá bor no ki be osz tás ese tén az alap de vi za el lát mány
10%-a, ez re de si be osz tás ese tén 7,5%-a, egyéb fõ tisz ti
vagy tisz ti pa rancs no ki (ve ze tõi) be osz tás ese tén 5%-a.

37.  §

A ki kül dött a bé ke tá mo ga tó mû ve let jel le gé tõl, ve szé -
lyes sé gi fo ká tól, a ma gyar kon tin gens konk rét fel ada tá tól,
valamint a szol gá lat tel je sí tés kö rül mé nye i tõl füg gõ en de -
vi za el lát mány-ki egé szí tés re jo go sult, amely nek havi net tó
össze ge:

– 1. ka te gó ri á ba so rolt mû ve let ese tén az alap de vi za el -
lát mány 75–150%-a,

– 2. ka te gó ri á ba so rolt mû ve let ese tén az alap de vi za el -
lát mány 30%-a,

– 3. ka te gó ri á ba so rolt mû ve let ese tén az alap de vi za el -
lát mány 20%-a,

– 4. ka te gó ri á ba so rolt mû ve let ese tén a ki kül dött ré -
szé re de vi za el lát mány-ki egé szí tés nem jár.

38.  §

(1) A ki kül dött ré szé re a de vi za el lát mány – a (2) be kez -
dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a kül föl di szol gá lat ve zény -
lé si ha tá ro zat ban (pa rancs ban) meg ha tá ro zott elsõ nap já -
tól annak utol só nap já ig jár. Amennyi ben a ki kül dött a kül -
szol gá la tot – bár mely ok ból – a ve zény lé si ha tá ro zat ban
(pa rancs ban) fel tün te tett elsõ nap tól el té rõ idõ pont ban
kez di meg, il le tõ leg az ab ban sze rep lõ utol só nap tól el té rõ
idõ pont ban fe je zi be, ak kor ré szé re a de vi za el lát mány csak 
a tény le ge sen (szol gá la ti ér dek bõl) kül föl dön töl tött idõ re
(a ma gyar ha tár át lé pé se nap já tól annak is mé telt át lé pé se
nap já ig) jár. Ilyen eset ben a ve zény lé si ha tá ro za tot (pa ran -
csot) mó do sí ta ni kell, és a de vi za el lát mány fo lyó sí tá sát a
mó do sí tott ha tá ro zat (pa rancs) alap ján kell vég re haj ta ni.

(2) A ki kül dött nek a Hjt. 97–99.  §-ai és 102–103.  §-ai
sze rin ti alap- és pót sza bad ság, szü lé si sza bad ság, gyer -
mek szü le tés ese tén járó mun ka idõ-ked vez mény vagy il let -
mény nél kü li sza bad ság idõ tar ta má ra – a szol gá la ti ér dek -
bõl tör té nõ ide ig le nes ha za ren de lést ki vé ve – de vi za el lát -
mány nem jár.

(3) Nem mi nõ sül nek a Hjt. sze rin ti sza bad ság nak az
adott bé ke tá mo ga tó mû ve let Mû ve le ti Uta sí tá sá ban (SOP) 
fog lal tak alap ján biz to sí tott sza bad na pok. E sza bad na pok
igény be vé te lé nek idõ tar ta má ra – füg get le nül at tól, hogy
azt a ki kül dött hol töl ti el – de vi za el lát mány jár.

(4) Amennyi ben a ki kül dött ré szé re a kül föl di szol gá lat
alatt ha tá ro zat ban (pa rancs ban) az ere de ti tõl el té rõ be osz -
tás el lá tá sát ír ják elõ, ak kor ré szé re a ha tá ro zat ban (pa -
rancs ban) meg ha tá ro zott nap tól kez dõ dõ en az új be osz tás -
ra meg ál la pít ha tó de vi za el lát mányt kell fo lyó sí ta ni.

39.  §

(1) A tö re dék ha vi de vi za el lát mány ki szá mí tá sá nál a
tárgy hó nap tá ri nap ja i nak szá mát kell ala pul ven ni.
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(2) A de vi za el lát mányt el té rõ in téz ke dés hi á nyá ban az
e ren de let ben meg ha tá ro zott kül föl di pénz nem ben kell fo -
lyó sí ta ni, ki vé ve ha a bé ke tá mo ga tó mû ve let ben részt
 vevõ egyéb or szá gok kal való el szá mo lás vagy az ál lo más -
hely sa já tos sá gai  miatt egyéb pénz nem ben in do kolt a ki fi -
ze tést tel je sí te ni. Az el té rõ pénz nem ben tör té nõ fo lyó sí tás -
ra irá nyuló ké rel met a HM KPÜ út ján kell a hon vé del mi
mi nisz ter hez fel ter jesz te ni.

(3) A de vi za el lát mány fo lyó sí tá sát úgy kell vég re haj ta -
ni, hogy utó lag, leg ké sõbb a tárgy hót kö ve tõ hó nap ötö dik
nap ján a de vi za el lát mány nak a ki kül dött ál tal elõ ze tesen
meg ha tá ro zott rész e a ki kül dött de vi za szám lá ján meg je -
len jen, a fenn ma ra dó rész e pe dig a ki kül dött ré szé re az ál -
lo más he lyen, va lu tá ban ki fi ze tés re ke rül jön. A kül föl di
szol gá lat meg szû né se ese tén a de vi za el lát mány fo lyó sí tá -
sát a ha za uta zást meg elõ zõ öt mun ka nap pal ko ráb ban kell
vég re haj ta ni.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti de vi za el lát mány-fo lyó sí tás
le bo nyo lí tá sa ér de ké ben a ki kül dött a kül szol gá lat ra tör té -
nõ fel ké szí tés ide je alatt kö te les nyi lat koz ni ar ról, hogy a
de vi za el lát má nyá ból ha von ta mek ko ra össze get kí ván a
de vi za szám lá já ra át utal tat ni, s mek ko ra össze get kér kéz -
hez ki fi zet ni. A nyi lat ko za tot az ille té kes pénz ügyi el lá tó
szerv ré szé re kell be nyúj ta ni. A ki kül dött kül föl di szol gá -
la ta so rán egy al ka lom mal, az ille té kes pénz ügyi el lá tó
szerv nél mó do sí tó nyi lat ko zat ki töl té sé vel kér he ti az át -
utalt, illetve a kéz hez fi ze tett össze gek meg vál toz ta tá sát.

40.  §

A ki kül dött az egész ség ügyi sza bad sá ga idõ tar ta má -
ra – ki vé ve annak bel föl dön el töl tött idõ tar ta mát – a 11.  §
sze rint jo go sult de vi za el lát mány ra.

41.  §

A ki kül dött de vi za el lát má nyát – az azt ter he lõ adó- és
já ru lék fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben – brut tó -
sí ta ni kell. A brut tó sí tás so rán a 12.  §-ban fog lal tak meg fe -
le lõ al kal ma zá sá val kell el jár ni.

Külföldi napidíj és kiküldetési költségek

42.  §

Ha a ki kül dött a kül föl di szol gá lat ide je alatt a 3.  §
g) pont ja sze rin ti ki kül de tést tel je sít, ré szé re a 14.  § (1)–(2) 
és (4) be kez dé sei sze rin ti fel té te lek kel kül föl di na pi díj és
egyéb költ ség té rí tés jár.

43.  §

Ha a ki kül dött a ki kül de tés he lyén té rí tés men tes ter mé -
szet be ni élel me zé si el lá tás ban ré sze sül, ré szé re a 42.  § sze -
rin ti kül föl di na pi dí jat vál to zat lan összeg ben kell fo lyó sí -
ta ni.

Utazási költségek

44.  §

(1) Ha a ki kül dött uta zá sát a hon véd ség ter mé szet ben
nem biz to sít ja, vagy a bé ke tá mo ga tó mû ve le tet irá nyí tó
szer ve zet azt nem té rí ti meg, az eset ben a 15.  § (1) be kez -
dés a)–c) és e) pont jai és (4) be kez dé se, valamint a 16.  §
(5)–(6) be kez dé sei sze rin ti sza bá lyo kat – a (2)–(3) be kez -
dé sek ben fog lal ta kat is figye lembe véve – kell meg fele -
lõen al kal maz ni.

(2) A ki kül dött ré szé re a Hjt. 96.  §-a sze rin ti sza bad ság,
mun ka idõ-ked vez mény ma gyar or szá gi le töl té se ese tén a
hon véd ség egy al ka lom mal meg té rí ti az uta zá si költ sé get,
ha a kül föl di szol gá lat idõ tar ta ma vár ha tó an az egy évet
meg ha lad ja. A kül szol gá lat idõ tar ta má nak ki szá mí tá sa
szem pont já ból a ve zény lés meg hosszab bí tá sá nak idõ tar ta -
mát is figye lembe kell ven ni. A ki kül dött nek a költ ség té rí -
tés igény be vé te lé re at tól a nap tól kez dõ dõ en van le he tõ sé -
ge, ami kor tól ve zény lé si ha tá ro zat (pa rancs), illetve annak
mó do sí tá sa egy ér tel mû vé te szi a kül szol gá lat egy évet
meg ha la dó idõ tar ta mát.

(3) Az (1)–(2) be kez dé sek sze rin ti uta zá sok nál igény be
ve he tõ uta zá si esz közt az en ge dé lye zõ elöl já ró jo go sult
meg ha tá roz ni.

Szállítási költségek

45.  §

(1) Az ál lo más hely re tör té nõ ki uta zás és a vég le ges ha -
za uta zás al kal má val az en ge dé lye zõ elöl já ró ál tal jó vá ha -
gyott fel sze re lés és leg szük sé ge sebb sze mé lyi in gó sá gok
szál lí tá sá nak szám lá val iga zolt költ sé ge it a hon véd ség
meg té rí ti, amennyi ben a szál lí tás nem hon véd sé gi vagy a
bé ke tá mo ga tó mû ve le tet irá nyí tó nem zet kö zi szer ve zet ál -
tal biz to sí tott szál lí tó esz köz zel tör té nik, illetve amennyi -
ben annak költ sé gét a nem zet kö zi szer ve zet nem té rí ti
meg.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en a hon -
véd ség a ki kül dött ré szé re a 17.  § (3)–(4) be kez dé sei sze -
rin ti fel té te lek kel meg té rí ti az eset le ge sen fel me rü lõ vám -
költ sé get.
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Egészségügyi ellátás költsége

46.  §

Amennyi ben a ki kül dött kül föl di egész ség ügyi el lá tá sa
a 33.  § (1) be kez dé se sze rint ter mé szet ben nem old ha tó
meg, s ezért pol gá ri egész ség ügyi in téz ményt kell igény be
ven ni, annak költ sé gei a hon véd sé get ter he lik, ki vé ve, ha
azt a nem zet kö zi szer ve zet meg té rí ti.

Elõlegek

47.  §

(1) A ki kül dött ré szé re a kül föl di szol gá lat meg kez dé se
al kal má val il let mény elõ leg a 25.  § sze rin ti fel té te lek kel
fo lyó sít ha tó.

(2) A ki kül dött ré szé re ké re lem re az ille té kes pénz ügyi
el lá tó szerv leg fel jebb 500 EUR, il le tõ leg annak meg fe le lõ 
össze gû, a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap ti zen ötö dik nap -
ján ér vé nyes, hi va ta los MNB de vi za ár fo lya mon át szá mí -
tott USD de vi za el lát mány-elõ le get biz to sí t. Az elõ le get az
elsõ havi de vi za el lát mány ki fi ze té se kor kell a hon véd ség
ré szé re vissza té rí te ni.

Egyéb eljárási szabályok

48.  §

(1) A bé ke tá mo ga tó mû ve le tek ke re té ben kül föl di szol -
gá la tot tel je sí tõ ki kül döt tek ese té ben a 22.  §, a 24.  § a) és
b) pont jai, a 29.  § (1)–(2), (4), (6)–(7) be kez dé sei,
valamint a 31–32.  §-ok ren del ke zé se it is meg fele lõen al -
kal maz ni kell.

(2) Az NRF és az EU BG kö te lé ké be fel aján lott egy ség -
ben, al egy ség ben kül föl dön szol gá la tot tel je sí tõk re a kül -
föl di szol gá lat meg kez dé sé tõl annak be fe je zé sé ig az e fe -
je zet ben fog lalt ren del ke zé se ket kell ér te lem sze rû en al kal -
maz ni.

IV. Fejezet

A KATONAI MEGFIGYELÕKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

49.  §

(1) Ha a nem zet kö zi szer ve zet ál tal a ka to nai meg fi gye -
lõ ré szé re fi ze tett na pi díj havi (az ille té kes pénz ügyi el lá tó
szerv ré szé re hi va ta lo san iga zolt) össze ge nem éri el az
adott or szág ra az 52.  § sze rint meg ál la pít ha tó kül föl di na -
pi díj egy hó nap ra szá mí tott össze gé nek 150%-át, a kü lön -

bö ze tet – a Hjt. 125/A.  §-ában fog lal tak alap ján – kül föl di
na pi díj-ki egé szí tés ként kell ré szé re fo lyó sí ta ni.

(2) Ha a nem zet kö zi szer ve zet ál tal ha von ta fo lyó sí tott
na pi díj a kül föl di na pi díj egy hó nap ra szá mí tott össze gé -
nek 150%-át meg ha lad ja, a ka to nai meg fi gye lõ a hon véd -
ség tõl el lá tás ra nem jo go sult.

(3) Amennyi ben a nem zet kö zi szer ve zet ál tal fo lyó sí tott 
na pi díj pénz ne me el tér a ka to nai meg fi gye lõ ré szé re meg -
ál la pí tan dó kül föl di na pi díj-ki egé szí tés pénz ne mé tõl, ab -
ban az eset ben a nem zet kö zi szer ve zet ál tal fo lyó sí tott
össze get a jo go sult ság idõ pont ját meg elõ zõ hó nap ti zen -
ötö dik nap ján ér vé nyes, hi va ta los MNB de vi za ár fo lya mon 
át kell szá mí ta ni a na pi díj-ki egé szí tés pénz ne mé re.

V. Fejezet

AZ IDEIGLENES KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT
TELJESÍTÕKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS

SZABÁLYOK

Az ideiglenes külföldi szolgálat elrendelése

50.  §

(1) Ide ig le nes kül föl di szol gá lat el ren de lé sé re jo go sult
a) a hon vé del mi mi nisz ter,
b) a Hon vé del mi Mi nisz té rium (a továb biak ban: HM)

ál lam tit ká ra,
c) a HM ka bi net fõ nö ke,
d) a HM szak ál lam tit ká rai,
e) a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke,
f) a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fõ igaz ga tói,
g) a ka to nai fõ ügyész,
h) a kül föl di uta zá si ke ret tel ren del ke zõ ka to nai szer ve -

ze tek (szer vek) ve ze tõi
a szol gá la ti alá ren delt sé gük be tar to zók te kin te té ben.

(2) Az (1) be kez dés b)–g) pont ja i ban sze rep lõ sze mé -
lyek ide ig le nes kül föl di szol gá la tá nak el ren de lé sé re a hon -
vé del mi mi nisz ter, a h) pont já ban sze rep lõ sze mé lyek ese -
té ben pe dig a szak mai elöl já ró jo go sult.

(3) Az (1) be kez dés h) pont já ban sze rep lõ sze mé lyek a
ha tás kö rük be tar to zó uta zá si ke ret ter hé re a szol gá la ti alá -
ren delt sé gük be nem tar to zók ré szé re is el ren del het nek
 ideiglenes kül föl di szol gá la tot, amennyi ben a ki uta zás hoz
a ki kül dött állományille té kes pa rancs no ka elõ ze tesen írás -
ban hoz zá já rult.

(4) Az ide ig le nes kül föl di szol gá la tot min den eset ben
írás ban kell el ren del ni. Az el ren de lés alap ján ki uta zá si en -
ge délyt kell ké szí te ni, ame lyet a ki kül dõ vagy az ál ta la ki -
je lölt sze mély ír alá. A ki uta zá si en ge dély ter ve ze té nek
pénz ügyi já ran dó sá gok ra vo nat ko zó szö veg ré szét a HM
KPÜ-vel elõ ze tesen vé le mé nyez tet ni (el len je gyez tet ni)
kell.
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(5) A ki uta zá si en ge dély nek tar tal maz nia kell az ide ig -
le nes kül föl di szol gá lat tal kap cso la tos in for má ci ó kat,
valamint a ki kül dött sze mé lyes ada ta it, így kü lö nö sen:

a) az ide ig le nes kül föl di szol gá la tot el ren de lõ szerv
meg ne ve zé sét, az el ren de lõ ok irat szá mát;

b) az ide ig le nes kül föl di szol gá lat he lyét;
c) az ide ig le nes kül föl di szol gá lat cél ját;
d) az ide ig le nes kül föl di szol gá lat kez de tét és vé gét;
e) az ki kül dött(ek) ne vét, rend fo ko za tát (nem ka to na

ál lo má nyú sze mé lyek ese tén ál lo mány vi szo nyát), ka to nai
iga zo ló jegy szá mát, út le vél szá mát;

f) a ki kül dött(ek) be osz tá sát, be so ro lá sát;
g) a ki kül dött(ek) adó azo no sí tó je lét, al kal ma zot ti azo -

no sí tó szá mát;
h) a ki kül dött(ek) ré szé re fel szá mí tan dó na pi díj mér té két;
i) a szál lás költ ség re biz to sí tott elõ leg össze gét;
j) az igény be ve he tõ uta zá si esz köz(öke)t, valamint

annak kom fort fo ko za tát;
k) a ki kül dött(ek) ré szé re utó la gos el szá mo lás mel lett

ki ad ha tó egyéb költ ség elõ leg(ek) jog cí mét, össze gét;
l) az ide ig le nes kül föl di szol gá lat vo nat ko zá sá ban ille -

té kes pénz ügyi el lá tó szerv (az elõ le gek ki adá sá ra és el szá -
mo lá sá ra jo go sult va lu ta pénz tár) meg ne ve zé sét.

(6) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fõ igaz ga tói
a sa ját szer ve ze tük költ ség ve té se ter hé re el ren delt ide ig le -
nes kül föl di szol gá lat ese té ben a ki uta zá si en ge dély tar tal -
mát az (5) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével sa -
ját ha tás kö rük ben ha tá roz zák meg. Ilyen eset ben a ki uta -
zá si en ge dély az (5) be kez dés a)–e) pont ja i nak meg fe le lõ
ada to kat tar tal maz za, az zal az el té rés sel, hogy a ka to nai
iga zo ló jegy szá mát és az út le vél szá mot azon nem kell fel -
tün tet ni.

A juttatások rendszere

51.  §

(1) A ki kül dött – kül föl di tar tóz ko dá sá ra te kin tet tel – az
e fe je zet ben meg ha tá ro zot tak sze rint jo go sult:

a) kül föl di na pi díj ra,
b) szál lás költ sé gé nek meg té rí té sé re,
c) uta zá si költ ség té rí tés re, és
d) a ki kül dõ ál tal a ki uta zá si en ge dély ben jó vá ha gyott

egyéb költ sé gei meg té rí té sé re.

(2) A ren de let ha tá lya alá nem tar to zó sze mé lyek kö zül
azok el lá tá sát, aki ket a ki kül dõ kér fel ki uta zó de le gá ció
hi va ta los tag já nak, a hon véd ség biz to sít ja az e fe je zet ben
sze rep lõ fel té te lek kel.

Külföldi napidíj

52.  §

(1) A ki kül döt tet arra a nap ra, ame lyen a kül föl dön töl -
tött idõ tar ta ma (a ma gyar ha tár át lé pé sé tõl annak is mé telt

át lé pé sé ig) el éri a nyolc órát, a tel jes kül föl di na pi díj, arra
a nap ra, ame lyen a kül föl dön töl tött idõ tar ta ma el éri a
négy órát, de ke ve sebb mint nyolc óra, a kül föl di na pi díj
50%-a il le ti meg. Ha a kül föl di tar tóz ko dás négy órá nál rö -
vi debb, a ki kül dött nek kül föl di na pi díj nem jár. Az or szág -
ha tár át lé pé sé nek idõ pont ját légi és vízi út ese tén az in du -
lás sze rin ti idõ pon tot egy órá val meg elõ zõ en, az ér ke zést
pe dig egy órá val köve tõen kell meg ál la pí ta ni.

(2) A ki kül döt te ket a kül föl di na pi díj szem pont já ból a
kö vet ke zõ ka te gó ri ák ba kell be so rol ni:

a) az 1. ka te gó ri á ba tar to zik
– az I/VI. vagy an nál ma ga sabb be so ro lá si ka te gó ri á val 

rend sze re sí tett be osz tást be töl tõ hi va tá sos és ön kén tes tar -
ta lé kos ka to na,

– a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák il let mény rend sze -
re sze rin ti leg alább I/VI. be so ro lá si ka te gó ri á val rend sze -
re sí tett be osz tást be töl tõ köz al kal ma zott,

– a ma ga sabb ve ze tõi be osz tást be töl tõ köz al kal ma zott,
– az egye te mi ta nár, ku ta tó pro fesszor, tu do má nyos ta -

nács adó mun ka kört be töl tõ köz al kal ma zott;
b) a 2. ka te gó ri á ba tar to zik
– az I/IV–V. be so ro lá si ka te gó ri á val rend sze re sí tett be -

osz tást be töl tõ hi va tá sos és ön kén tes tar ta lé kos ka to na,
– a „H”–,,J” fi ze té si osz tály ba so rolt vagy ve ze tõi be -

osz tást be töl tõ köz al kal ma zott,
– a fõ is ko lai ta nár, egye te mi do cens, tu do má nyos fõ -

mun ka társ, fõ is ko lai do cens, ad junk tus, ta nár se géd, tu do -
má nyos mun ka társ mun ka kört be töl tõ köz al kal ma zott;

c) a 3. ka te gó ri á ba tar to zik
– az I/I–III. be so ro lá si ka te gó ri á val rend sze re sí tett be -

osz tást be töl tõ hi va tá sos és ön kén tes tar ta lé kos ka to na,
– az „E”–,,G” fi ze té si osz tály ba so rolt, de nem ve ze tõ

be osz tást be töl tõ köz al kal ma zott,
– a tu do má nyos se géd mun ka társ mun ka kört be töl tõ

köz al kal ma zott;
d) a 4. ka te gó ri á ba tar to zik
– a II/I–X. be so ro lá si ka te gó ri á val rend sze re sí tett be -

osz tást be töl tõ hi va tá sos és ön kén tes tar ta lé kos ka to na,
– az ösz tön dí jas hall ga tó, a kö zép is ko lai hall ga tó,
– az „A”–,,D” fi ze té si osz tály ba so rolt köz al kal ma zott.

(3) Amennyi ben a ki kül dött az ere de ti be osz tá sa alól
men te sít ve ma ga sabb be osz tás el lá tá sá val ke rül meg bí zás -
ra, úgy kül föl di na pi dí ját a meg bí zás sze rin ti be osz tás hoz
rend sze re sí tett be so ro lá si ka te gó ria alap ján kell meg ál la -
pí ta ni.

(4) A kül föl di na pi díj or szá gon kén ti össze gét a KüM R.
ál la pít ja meg. Amennyi ben egy adott or szág ra vonatko -
zóan a KüM R. nem ha tá roz za meg a kül föl di na pi díj
össze gét, ak kor ab ban az eset ben a szom szé dos or szá gok ra 
meg ál la pí tott kül föl di na pi dí jak át la gá nak meg fe le lõ
össze get kell al kal maz ni.

(5) A ki kül dött ré szé re kül föl dön té rí tés men te sen biz to -
sí tott élel me zés ese tén a meg ál la pí tott kül föl di na pi dí jat
reg ge li ese tén 10%-kal, ebéd és va cso ra ese té ben
20-20%-kal csök ken te ni kell.
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(6) Ha a ki kül dött ugyan azon a na pon több or szág ban is
jár, ré szé re arra az or szág ra meg ál la pí tott kül föl di na pi dí -
jat kell ala pul ven ni, amely ben hosszabb ide ig tar tóz ko -
dott.

53.  §

A kül föl di na pi díj össze gé nek a ma gán sze mé lyek jö ve -
de lem adó já ról  szóló, a kü lön adó ról  szóló, valamint a tár -
sa da lom biz to sí tás ról  szóló jog sza bá lyok alap ján sze mé lyi
jö ve de lem adó, egész ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lék,
illetve ma gánnyug díj pénz tá ri tag díj, valamint meg ha tá ro -
zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén kü lön adó kö te les rész e
után a ki kül dött nek a sze mé lyi jö ve de lem adót, a kü lön -
adót, valamint az egész ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lé kot,
il le tõ leg a ma gánnyug díj pénz tá ri tag dí jat meg kell fi zet -
nie. Az adó- és já ru lék ter hek meg ál la pí tá sa kor a 12.  § ren -
del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

Szállásköltség-térítés

54.  §

(1) Ha a ki kül dött fel ada tát a kül föld re ér ke zés nap ján
be fe jez ni nem tud ja, il le tõ leg azon a na pon ha za utaz ni
nem tud, ab ban az eset ben a szám lá val iga zolt szál lás költ -
ség meg té rí té sé re jo go sult.

(2) A szál lást (a szál lo da ka te gó ri á ját) a ki kül dõ ál tal
meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján kell meg vá lasz ta ni.

(3) A napi szál lás költ ség fel sõ ha tár át, ezen túlme -
nõen – gép jár mû vel tör té nõ uta zás ese tén – az uta zás idõ -
tar ta mát a ki uta zás elõtt meg kell ha tá roz ni. En nél ma ga -
sabb össze gû költ ség csak ki vé te le sen, elõ re nem lát ha tó
kö rül mé nyek be kö vet ke zé se ese tén, a ki kül dõ utó la gos
en ge dé lyé vel szá mol ha tó el.

(4) Amennyi ben a szál lás (a szál lo dai szo ba) ára kö te le -
zõ reg ge li árát is tar tal maz za, a szál lás költ ség szám lá val
iga zolt költ sé gét tel jes összeg ben meg kell té rí te ni a ki kül -
dött ré szé re, a kül föl di na pi dí jat pe dig az 52.  § (5) be kez -
dé se sze rin ti mér ték figye lembe véte lével csök ken te ni kell.

Utazási költségtérítés

55.  §

(1) A ki kül dött a kül föl di uta zás so rán a 56–58.  §-ok
sze rin ti köz le ke dé si esz kö zök igény be vé te lé re jo go sult.

(2) Az uta zás so rán igény be ve he tõ köz le ke dé si esz közt, 
valamint annak kom fort fo ko za tát (a ko csi osz tályt) a ki uta -
zá si en ge dély ben kell rög zí te ni.

56.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság gal szom szé dos or szá gok ba,
valamint a Cseh Köz tár sa ság ba tör té nõ uta zá sok so rán vo -
nat, au tó busz, szol gá la ti gép jár mû, il le tõ leg – a 28.  §-ban
fog lal tak figye lembe véte lével – ma gán gép jár mû ve he tõ
igény be. Uk raj ná ba, il le tõ leg Ro má ni á ba tör té nõ uta zás -
nál szük ség ese tén a ki kül dõ re pü lõ gép igény be vé te lét is
en ge dé lyez he ti.

(2) Az (1) be kez dés ben fel nem so rolt ide ig le nes kül föl -
di szol gá lat al kal má val re pü lõ gép ve he tõ igény be. A ki -
kül dõ azon ban dönt het úgy, hogy ezek ben az ese tek ben is
más köz le ke dé si esz köz zel tör tén jen az uta zás, amennyi -
ben ezzel költ ség meg ta ka rí tás ér he tõ el.

57.  §

(1) Vo na ton tör té nõ uta zás kor az igény be ve he tõ ko csi -
osz tály (I., II. osz tály) meg ha tá ro zá sa kor a bel föl di ki kül -
de tés re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni. A ki kül dõ
en ge dé lyé vel há ló ko csi jegy is el szá mol ha tó.

(2) Re pü lõ gép pel tör té nõ uta zás so rán az ál lam tit ká ri
vagy szak ál lam tit ká ri jut ta tás ra jo go sult sze mély Eu ró pán
be lü li uta zás nál tu ris ta osz tály, a négy óra re pü lé si idõt
meg ha la dó ten ge ren túli uta zás nál, il le tõ leg más hosszú
távú (négy órát meg ha la dó) já ra tok nál ma ga sabb kom fort -
osz tály igény be vé te lé re jo go sult.

(3) A (2) be kez dés be nem tar to zó ki kül döt tek ré szé re a
tu ris ta osz tály ra ér vé nyes re pü lõ jegy árát kell meg té rí te ni.

(4) A ki kül dõ sür gõs szük ség ese tén vagy biz ton sá gi
okok ból az (1)–(3) be kez dé sek ben fog lal tak tól el té rõ en az
egyéb ként ala cso nyabb kom fort fo ko zat ra jo go sult ki kül -
dött ré szé re en ge dé lyez he ti a ma ga sabb kom fort osz tály
igény be vé te lét.

58.  §

(1) A ki kül dött a ki uta zá si en ge dély alap ján szol gá la ti,
il le tõ leg sa ját gép jár mû vet is igény be ve het. Sa ját gép jár -
mû igény be vé te le azon ban csak a kül föl dön is ér vé nyes
tel jes kö rû CASCO biz to sí tás sal ren del ke zõk ré szé re en ge -
dé lyez he tõ. A CASCO biz to sí tás díja a ki kül döt tet ter he li.

(2) Szol gá la ti gép jár mû vel tör té nõ uta zás ese tén az uta -
zás sal össze füg gés ben tény le ge sen fel me rült szol gá la ti
jel le gû, szám lá val iga zolt költ sé ge ket (üzem anyag, ja ví -
tás, par ko lás, gép jár mû mo sa tás, au tó pá lya díj) a hon véd -
ség meg té rí ti.

(3) Sa ját gép jár mû vel tör té nõ uta zás ese tén
a) a kü lön jog sza bály sze rint iga zo lás nél kül el szá mol -

ha tó üzem anyag fo gyasz tás mér té ke, to váb bá
b) a kü lön jog sza bály alap ján a hon véd ség ben gép jár -

mû hasz ná la ti költ ség ként el szá mol ha tó összeg, valamint
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c) az eset leg fel me rü lõ par ko lás, au tó pá lya díj, gép jár -
mû mo sa tás költ sé ge fi zet he tõ ki az zal, hogy üzem anyag -
áron – az (5) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – az Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ál tal a tárgy idõ szak ra vo -
nat ko zó an köz zé tett üzem anyag árat kell ér te ni. Az üzem -
anyag-fel hasz ná lás meg ál la pí tá sá hoz a ki uta zás elõtt meg
kell ha tá roz ni a szol gá la ti uta zás ter ve zett hosszát.

(4) Sa ját gép jár mû igény be vé te le ese tén a szol gá la ti
uta zás nak a ma gyar or szág ha tá ron be lül meg tett tá vol sá ga
utá ni üzem anyag-fel hasz ná lás el len ér té két fo rint ban kell
fi zet ni.

(5) Sa ját gép jár mû igény be vé te le ese tén a szol gá la ti
uta zás kül föl dön meg tett tá vol sá ga után az üzem anyag fel -
hasz ná lás el len ér té két

a) kül föl dön tör tént üzem anyag-fel vé tel ese tén a szám -
lá val iga zolt üzem anyag ár alap ján – leg fel jebb a szám lán
sze rep lõ összeg ere jé ig – a (3) be kez dés a) pont já ban em lí -
tett kü lön jog sza bály sze rin ti alap nor ma-áta lány figye -
lembe véte lével, kül föl di fi ze tõ esz köz ben kell ki fi zet ni;

b) amennyi ben kül föl dön üzem anyag-fel vé tel nem tör -
tént, a (3) be kez dés a) pont ja figye lembe véte lével, fo rint -
ban kell ki fi zet ni.

(6) Ha az (5) be kez dés a) pont ja alap ján ki fi ze tett
összeg nem éri el a kül föl dön meg tett tá vol ság alap ján
egyéb ként járó össze get, a fenn ma ra dó tá vol ság ra az
üzem anyag fel hasz ná lás el len ér té két a (3) be kez dés
a) pont ja figye lembe véte lével, fo rint ban kell ki fi zet ni.

Szállítási költségtérítés

59.  §

(1) Az ide ig le nes kül föl di szol gá lat ál lo más he lyé re vas -
úton és ha jón tör té nõ ki uta zás és ha za uta zás al kal má val a
hon véd ség a leg szük sé ge sebb sze mé lyi in gó sá gok szál lí tá sá -
nak szám lá val iga zolt költ sé gét 30 kg súly ha tá rig té rí ti meg.

(2) Re pü lõ gé pen tör té nõ ki uta zás és ha za uta zás al kal -
má val a re pü lõ tár sa ság ál tal biz to sí tott súly ha tá ron fe lül a
hon véd ség ter hé re 15 kg túl súly el szá mol ha tó.

Biztosítás

60.  §

Az ide ig le nes kül föl di szol gá la tot tel je sí tõk ja vá ra az
ide ig le nes kül föl di szol gá lat tal kap cso la tos be teg ség-, bal -
eset- és poggyász biz to sí tást a HM FLÜ köti meg.

Egyéb költségek

61.  §

Az 54–60.  §-ok ban nem sza bá lyo zott, elõ ze tesen nem
meg ha tá roz ha tó egyéb költ sé gek (szol gá la ti te le fon, he lyi

uta zá sok költ sé ge stb.) a ki kül dõ utó la gos en ge dé lyé -
vel – a ki uta zá si en ge dély mó do sí tá sát köve tõen – szá mol -
ha tók el.

Egyéb eljárási szabályok

62.  §

(1) A ki kül döt tet meg il le tõ pénz be li já ran dó sá go kat a
ki kül dõ, il le tõ leg az ál ta la pa rancs ban ki je lölt ve ze tõ az
50.  § (4) be kez dé se sze rin ti ki uta zá si en ge dély ben ha tá -
roz za meg. Az úti el szá mo lás hoz a szük sé ges bi zony la to -
kat csa tol ni kell. A va lu ta fel hasz ná lást – a kül föl di na pi díj 
ki vé te lé vel – szám lá val kell iga zol ni.

(2) A ki kül dött ré szé re az ide ig le nes kül föl di szol gá lat -
tal kap cso la to san el szá mol ha tó össze gek meg elõ le ge zé sé -
re – leg fel jebb az uta zás meg kez dé se elõtt nyolc mun ka -
nap pal – uta zá si elõ le get kell fo lyó sí ta ni.

(3) Az uta zás el ma ra dá sa ese tén a (2) be kez dés alap ján
fel vett össze get leg ké sõbb nyolc mun ka na pon be lül vissza
kell fi zet ni.

(4) A ki kül dött az ál ta la fel vett uta zá si elõ leg össze gé -
vel az ide ig le nes kül föl di szol gá lat ból tör té nõ ha za té rés tõl
szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül – az anya gi fe le lõs ség
jog sza bá lyok ban fog lalt kö vet kez mé nyei mel lett – kö te les
el szá mol ni.

(5) Ha az (1) be kez dés sze rint jo go san fel hasz nál ha tó
össze get a (2) be kez dés alap ján fel vett összeg meg ha lad ja,
a kü lön bö ze tet a ha za té rés tõl szá mí tott nyolc mun ka na pon 
be lül – a fel vett va lu tá ban – az elõ le get fo lyó sí tó szerv ré -
szé re vissza kell fi zet ni.

(6) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rint jo go san el szá -
mol ha tó szám la a fel vett elõ le gé tõl el té rõ pénz nem ben ke -
rült ki ál lí tás ra, az el szá mo lás hoz a kül föl di va lu tá kat hi va -
ta los pénz vál tó hely bi zony la ta alap ján, annak hi á nyá ban
pe dig a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap ti zen ötö dik nap ján
ér vé nyes, hi va ta los MNB de vi za ár fo lyam alap ján kell át -
szá mí ta ni.

VI. Fejezet

A KÜLFÖLDI TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓKRA
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

A juttatások rendszere

63.  §

(1) A kül föl di ta nul má nyok ide je alatt a ki kül döt tet a
kö vet ke zõ jut ta tá sok il le tik meg:

a) a ta nul má nyok idõ tar ta má tól füg gõ en de vi za el lát -
mány vagy kül föl di na pi díj,
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b) szál lás költ ség-té rí tés, amennyi ben a fo ga dó fél nem
biz to sí t té rí tés men tes szál lást,

c) a ta nul má nyok foly ta tá sá hoz el en ged he tet le nül
szük sé ges tan köny vek (tan se géd le tek), leg szük sé ge sebb
(a fo ga dó fél ál tal elõ írt) ka to nai ru há zat és fel sze re lé si tár -
gyak be szer zé si költ sé gé nek meg té rí té se, amennyi ben azt
a fo ga dó fél vagy a ki kül dõ nem biz to sít ja té rí tés men te sen,

d) a ta nul má nyok hely szí né re tör té nõ ki uta zás,
valamint a ta nul má nyok be fe je zé sét kö ve tõ ha za uta zás, il -
le tõ leg a leg szük sé ge sebb sze mé lyi in gó sá gok szál lí tá si
költ sé ge i nek meg té rí té se, amennyi ben azt a fo ga dó fél
nem biz to sít ja té rí tés men te sen,

e) a hat hó na pot meg ha la dó, de leg fel jebb ti zen két hó -
na pig ter je dõ ta nul má nyok ese tén össze sen egy, a ti zen két
hó na pot meg ha la dó, de leg fel jebb hu szon négy hó na pig
ter je dõ ta nul má nyok ese tén össze sen két, a hu szon négy
hó na pot meg ha la dó, de leg fel jebb har minc hat hó na pig ter -
je dõ ta nul má nyok ese tén össze sen há rom, a har minc hat
hó na pot meg ha la dó ta nul má nyok ese tén össze sen négy al -
ka lom mal a sza bad ság ra tör té nõ ha za- és vissza uta zás
költ sé gé nek a meg té rí té se, amennyi ben azt a fo ga dó fél
nem biz to sít ja té rí tés men te sen,

f) a 66.  § sze rint kint tar tóz ko dó csa lád ta gok után csa -
lád ta gi pót lék.

(2) Az (1) be kez dés e) pont já ban em lí tett sza bad ság ra
tör té nõ ha za- és vissza uta zá si le he tõ sé get a kül föl di ta nul -
má nyok idõ tar ta ma alatt a ki kül dött éven ként egy sze ri
gya ko ri ság gal ve he ti igény be, amely nek so rán iga zod nia
kell a kül föl di ok ta tá si in téz mény ben biz to sí tott ta nul má -
nyi szü ne tek idõ pont já hoz. A 66.  § sze rint kint tar tóz ko dó
csa lád ta gok a ha za uta zá si költ ség té rí tést az (1) be kez dés
e) pont já ban fog lal tak sze rint ve he tik igény be. Az uta zá si
le he tõ ség – a (3) be kez dés ben fog lalt eset ki vé te lé -
vel – nem ru ház ha tó át más sze mély re, to váb bá a jo go sult -
sá gok évek kö zött nem cso por to sít ha tók át, illetve nem
hal moz ha tók.

(3) A hat hó nap nál hosszabb, de ti zen nyolc hó na pot
meg nem ha la dó idõ tar ta mú kül föl di ta nul má nyok ese tén a 
sza bad ság ra tör té nõ ha za- és vissza uta zás sal össze füg gés -
ben az (1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott költ ség té -
rí tés – a ki kül dött ké rel mé re – a ki kül dött he lyett há zas tár -
sa (élet tár sa), illetve a 7.  § (2) be kez dé sé ben em lí tett jog -
sza bály sze rint csa lá di pót lék ra jo go sí tó gyer mek e uta zá -
sá nak fe de ze té re is igény be ve he tõ.

Külföldi napidíj

64.  §

(1) Az ide ig le nes kül föl di ta nul má nyok ide jé re a ki kül -
döt tet – az V. fe je zet ben meg ha tá ro zot tak sze rint – kül föl -
di na pi díj il le ti meg.

(2) A ki kül dött kül föl di na pi díj-ka te gó ri á já nak meg ha -
tá ro zá sa kor ka to nák ese té ben az ál lo mány vi szonyt, il le tõ -

leg a ta nul má nyok meg kez dé se elõtt be töl tött be osz tás hoz
rend sze re sí tett be so ro lá si ka te gó ri át, köz al kal ma zot tak
ese té ben pe dig a be so ro lást és a be töl tött mun ka kört kell
ala pul ven ni.

Devizaellátmány

65.  §

(1) A tar tós kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó ki kül dött
de vi za el lát mány ra jo go sult, ame lyet a 6.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott alap el lát mány össze ge és e ren de let
3. szá mú mel lék le te sze rin ti – ka to nák ese té ben az ál lo -
mány cso port tól, illetve a ta nul má nyok meg kez dé se elõtt
be töl tött be osz tás hoz rend sze re sí tett be so ro lá si ka te gó ri á -
tól, köz al kal ma zot tak ese té ben pe dig a be so ro lás tól és a
be töl tött mun ka kör tõl füg gõ – szor zó szá mok alap ján kell
meg ál la pí ta ni.

(2) A 3. szá mú mel lék let sze rin ti szor zó szá mot a fo ga dó 
fél (a kül föl di tan in té zet vagy egyéb szerv) ál tal té rí tés -
men te sen vagy ked vez mé nye sen biz to sí tott ét ke zés ese -
tén – az el lá tás mér té ké nek figye lembe véte lével – csök -
ken te ni kell, en nek mér té ke azon ban nem ha lad hat ja meg a 
szor zó szám 25%-át.

Családtagi pótlék

66.  §

(1) A ti zen nyolc hó na pot meg ha la dó idõ tar tam ban kül -
föl di ta nul má nyo kat foly ta tó ki kül dött a 7.  § és a
(2)–(3) be kez dé sek sze rin ti fel té te lek kel csa lád ta gi pót lék -
ra jo go sult.

(2) A csa lád ta gi pót lék össze gé nek meg ál la pí tá sá nál a
65.  § (1) be kez dé se sze rin ti, csök ken tés nél kü li de vi za el -
lát mánnyal kell szá mol ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ti zen nyolc hó na pos idõ tar -
tam ba nem szá mít ha tó be a kül föl di ta nul má nyok ér de mi
ré szé hez köz vet le nül nem kap cso ló dó (nyel vi vagy egyéb) 
fel ké szí tés, vagy más jog cí men való kül föl dön tar tóz ko dás 
idõ tar ta ma, amennyi ben egy hó nap nál hosszabb idõ te lik
el a két kint tar tóz ko dás kö zött.

67.  §

(1) A 63.  § (1) be kez dés a)–b), f) pont jai sze rin ti jut ta tá -
sok együt tes össze gé be a fo ga dó fél ál tal fo lyó sí tott pénz -
be li jut ta tá so kat – füg get le nül azok el ne ve zé sé tõl (pl. ösz -
tön díj, zseb pénz, na pi díj, lak bér té rí té sek, meg él he té si
hoz zá já ru lás stb.) – be kell szá mí ta ni. A fo ga dó fél ál tal
biz to sí tan dó kü lön fé le jut ta tá so kat, azok mér té két a HM
Sze mély ze ti Fõ osz tály ál tal az ille té kes pénz ügyi el lá tó
szerv ré szé re ren del ke zés re bo csá tott iga zo lás alap ján kell
figye lembe ven ni.
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(2) Amennyi ben a fo ga dó fél ál tal fo lyó sí tott jut ta tá sok
pénz ne me el tér a ki kül dött ré szé re meg ál la pí tott de vi za el -
lát mány pénz ne mé tõl, ab ban az eset ben a fo ga dó fél ál tal
fo lyó sí tott össze get a jo go sult ság idõ pont ját meg elõ zõ hó -
nap ti zen ötö dik nap ján ér vé nyes, hi va ta los MNB de vi za -
ár fo lya mon át kell szá mí ta ni a de vi za el lát mány pénzne -
mére.

(3) Ha a tar tós kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó ki kül -
dött kül föl di jut ta tá sá ban olyan vál to zás kö vet ke zik be,
amely az el lá tás ra ha tás sal van (pl. emel ke dik vagy csök -
ken a fo ga dó fél ál tal fo lyó sí tott jut ta tá sok össze ge, vál to -
zik a szál lás költ ség nagy sá ga stb.), er rõl a ki kül dött azon -
nal kö te les tá jé koz tat ni az ille té kes pénz ügyi el lá tó szer -
vet, amely – a vál to zás idõ pont já tól kez dõ dõ en – mó do sít -
ja a be szá mí tott összeg, il le tõ leg a hon véd ség ál tal fo lyó sí -
tott el lát mány nagy sá gát. A fo lyó sí tott összeg meg vál to zá -
sá ról az ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv kö te les a ki kül döt -
tet írás ban tá jé koz tat ni. Az e be kez dés ben fog lal ta kat kell
al kal maz ni az ide ig le nes kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó
ki kül döt tek ese té ben is az zal, hogy a ta nul má nyok ide je
alat ti vál to zá sok kal össze füg gõ pénz ügyi el szá mo lást a ta -
nul má nyok vé gez té vel, itt hon kell vég re haj ta ni.

(4) A ki kül dött nek a hon véd ség tõl és a fo ga dó fél tõl
füg get len szerv tõl (sze mély tõl), nem a meg él he tés sel
össze füg gés ben biz to sí tott jut ta tást (pl. ta nul má nyi ver -
seny díj át stb.) az (1) be kez dés sze rin ti összeg be nem le het
be szá mí ta ni.

68.  §

(1) Ha a fo ga dó fél ál tal fo lyó sí tott jut ta tá sok a 63.  §
(1) be kez dés a)–b), f) pont jai sze rin ti já ran dó sá gok együt -
tes össze gét meg ha lad ják, a ki kül dött a hon véd ség tõl el lá -
tás ra nem jo go sult. A fo ga dó fél ál tal fo lyó sí tott több let jut -
ta tá so kat azon ban a ki kül döt tõl nem le het el von ni.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak ese tén a tar tós kül föl di 
ta nul má nyo kat foly ta tó ki kül döt tek nél az ille té kes pénz -
ügyi el lá tó szerv a hon véd ség ál tal fo lyó sí tott pénz be li jut -
ta tá sok fo lyó sí tá sát kö te les azon nal be szün tet ni, és er rõl a
ki kül döt tet írás ban ér te sí te ni.

69.  §

(1) A ki kül dött nek a kül föl di na pi díj ból, il le tõ leg de vi -
za el lát mány ból kell biz to sí ta nia el sõ sor ban

a) té rí tés men tes élel me zés hi á nyá ban az ét ke zé si,
b) az ál lo más he lyen a he lyi és a hely kö zi köz le ke dé si,
c) a mû ve lõ dé si, kul tu rá lis, sport- és szó ra ko zá si,
d) az osz tály pénz, a kü lön bö zõ tag sá gi (pl. tisz ti klub

stb.) dí jak be fi ze té sé bõl szár ma zó,
e) a kül föl di bank szám la nyi tás, -ve ze tés, -tranz ak ció

 miatt fel me rü lõ,

f) a tan szer, író szer be szer zé sé vel kap cso la tos,
g) a mo sa tá si és sze mé lyi hi gi é ni ai

ki adá so kat.

(2) A ki kül döt tek ré szé re ven dég lá tá si és rep re zen tá ci ós 
ki adá so kat nem le het meg té rí te ni.

Szállás

70.  §

(1) A ki kül dött el he lye zé sét el sõ sor ban a fo ga dó fél ál -
tal ren del ke zés re bo csá tott szál lá son kell biz to sí ta ni.
Amennyi ben ezen szál lás le he tõ ség igény be vé te le költ sé -
gek kel jár, ak kor a fel me rü lõ költ ség (bér le ti díj, biz to sí -
tás, valamint a szál lás hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok, így a
víz, vil lany, gáz, fû tés, me leg víz, csa tor na, sze mét szál lí tás
költ sé ge) a hon véd sé get ter he li. A te le fon hasz ná lat tal
össze füg gés ben – rész le tes szám la vagy egyéb hi va ta los
nyil ván tar tás alap ján – csak annak alap dí ja és a szol gá la ti
be szél ge té sek díja té rít he tõ meg. A ki kül dött tu laj do nát
ké pe zõ va gyon tár gyak biz to sí tá sá nak díja a ki kül döt tet
ter he li.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el he lye zé si le he tõ sé gek
 hiányában, vagy ha a 63.  §-ban fog lal tak alap ján csa lád tag
is kint tar tóz ko dik, a ki kül dött ré szé re – a szol gá la ti la kás -
ra való igény jo go sult sá gi mér té kek, valamint az éssze rû
ta ka ré kos sá gi el vek szem elõtt tar tá sá val – la kást kell bé -
rel ni, amely nek költ sé gei a hon véd sé get ter he lik. Az elõ -
zõek ben em lí tett bér la kás igény be vé te le ese tén az az zal
kap cso la tos költ sé gek, il le tõ leg a te le fon hasz ná lat dí já nak
meg té rí té se kor az (1) be kez dés ben fog lal ta kat kell al kal -
maz ni. Ha azon ban a ki kül dött – csa lád ta gi pót lék ra jo go -
sí tó hoz zá tar to zó nél kü li kint tar tóz ko dás ese tén – sa ját el -
ha tá ro zá sá ból köl tö zik ki a fo ga dó fél ál tal biz to sí tott szál -
lás ról, a szám lá val iga zolt szál lás költ sé get, de leg fel jebb a
fel mon dott szál lás eset le ges té rí té si díj át kell ré szé re meg -
té rí te ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dé sek ben sze rep lõ költ sé ge ket
szám la vagy a fo ga dó fél hi va ta los iga zo lá sa alap ján a
67–68.  §-ok ban fog lal tak figye lembe véte lével kell el szá -
mol ni.

Egyéb eljárási szabályok

71.  §

A ki kül dött já ran dó sá ga it a be so ro lá si ha tá ro zat (pa -
rancs), il le tõ leg a ki uta zá si en ge dély tar tal maz za. A be so -
ro lá si ha tá ro zat (pa rancs), illetve a ki uta zá si en ge dély ter -
ve ze té nek pénz ügyi já ran dó sá gok ra vo nat ko zó szö veg ré -
szét a HM KPÜ-vel elõ ze tesen vé le mé nyez tet ni (el len je -
gyez tet ni) kell.
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72.  §

(1) A tar tós kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó ki kül döt tek 
ese té ben egy sze ri al ka lom mal, a ki uta zás elõt ti nyolc mun -
ka na pon be lül 2000 EUR, il le tõ leg annak meg fe le lõ össze -
gû, a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap ti zen ötö dik nap ján ér -
vé nyes, hi va ta los MNB de vi za ár fo lya mon át szá mí tott,
vissza té rí tés-kö te les USD uta zá si elõ le get kell fo lyó sí ta ni, 
ame lyet az ille té kes pénz ügyi el lá tó szerv in do kolt eset ben 
leg fel jebb két ha vi vár ha tó ki adás nak meg fe le lõ össze gû
ki egé szí tés sel meg emel het.

(2) Az uta zá si elõ le get a vissza ér ke zést kö ve tõ nyolc
mun ka na pon be lül, a ti zen két hó na pot meg ha la dó kül föl di
ta nul má nyo kat foly ta tók ese té ben pe dig az elsõ sza bad -
ság ra tör té nõ ha za uta zás so rán kell a hon véd ség ré szé re
vissza té rí te ni.

73.  §

Az eb ben a fe je zet ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
tar tós kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó ki kül döt tek ese té -
ben a 6.  § (7) be kez dé sé nek, a 9–12.  §-ok, – a 15.  § (1) be -
kez dés b), d) pont jai és (2)–(3) be kez dé sei, to váb bá a 16.  §
(1) be kez dés c) pont ja ki vé te lé vel – a 15–17.  §-ok, a
21–26.  §-ok, valamint a 29–32.  §-ok, az ide ig le nes kül föl -
di ta nul má nyo kat foly ta tó ki kül döt tek ese té ben az
52–62.  §-ok ren del ke zé se it is meg fele lõen al kal maz ni
kell.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

74.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján 
lép ha tály ba az zal, hogy a ko ráb bi sza bá lyok sze rint meg -
ál la pí tott ki egé szí tõ il let ményt, de vi za el lát mányt, csa lád -
ta gi pót lé kot és de vi za el lát mány-pót lé kot a ha tály ba lé pést
köve tõen a kül föl di szol gá lat be fe je zé sé ig csök ken te ni
nem le het.

(2) E ren de let 12.  §-ának, 16.  §-ának és 53.  §-ának ren -
del ke zé se it 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Hon vé -
del mi Mi nisz té rium és a Ma gyar Hon véd ség tar tós vagy
ide ig le nes kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ, valamint kül föl -
dön ta nul má nyo kat foly ta tó tag jai el lá tá sá ról  szóló
28/2004. (XI. 8.) HM ren de let, valamint az azt mó do sí tó
4/2005. (II. 15.) HM ren de let és 44/2005. (XII. 15.) HM
ren de let ha tá lyát vesz ti.

75.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ka to nák
il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá sa i ról, valamint a
köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló 3/2002. (I. 25.)
HM ren de let (a továb biak ban: HM ren de let) a kö vet ke zõ
2/B.  §-sal egé szül ki:

„2/B.  § A há rom hó na pot meg ha la dó idõ tar tam ra – kül -
föl di szol gá lat tel je sí té se vagy kül föl di ta nul má nyok foly -
ta tá sa cél já ból – kül föld re ve zé nyel tek il let mény re való jo -
go sult sá gát a 62/A.  §-ban fog lal tak sze rint kell meg ál la pí -
ta ni.”

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a HM ren -
de let a kö vet ke zõ 62/A.  §-sal egé szül ki:

„62/A.  § (1) A hi va tá sos ka to na a Hjt. 52.  § (4) be kez dé -
se sze rin ti, há rom hó na pot meg ha la dó ve zény lés ese tén az
annak idõ tar ta má ra fo lyó sí tott egyéb jut ta tá sok ra (de vi za -
el lát mány stb.) te kin tet tel il let mény ként alap il let mény re,
il let mény ki egé szí tés re, az arany ko szo rús pót lék meg szû -
né se  miatt ko ráb ban meg ál la pí tott ki egé szí tõ il let mény re,
valamint a (2)–(5) be kez dé sek sze rin ti fel té te lek kel il let -
mény pót lék ra jo go sult.

(2) A Hjt. 2.  § (32) be kez dé sé nek a)–b), d), f), i)–j) pont -
jai alap ján kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos ka to na
ré szé re – a Hjt.-ben és e ren de let ben sza bá lyo zott fel té te -
lek nek való meg fe le lés ese tén – a kül föl di szol gá lat ide je
alatt csak a Hjt. 111–112.  §-ai, 114.  § (1) be kez dé sé nek
a) és p) pont jai, valamint 252.  §-a sze rin ti pót lé kok ál la pít -
ha tók meg.

(3) A Hjt. 2.  § (32) be kez dé sé nek c), e) pont jai alap ján
kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos ka to na ré szé re – a
Hjt.-ben és e ren de let ben sza bá lyo zott fel té te lek nek való
meg fe le lés ese tén – a kül föl di szol gá lat ide je alatt csak a
Hjt. 111–112.  §-ai, 114.  § (1) be kez dé sé nek p) pont ja,
valamint 252.  §-a sze rin ti pót lé kok ál la pít ha tók meg. Ezen
túl me nõ en a Hjt. 2.  § (32) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti
kül föl di szol gá lat so rán tény le ges re pü lõ ha jó zó te vé keny -
sé get foly ta tó hi va tá sos ka to na ré szé re a Hjt. 114.  § (1) be -
kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti pót lék is meg ál la pít ha tó.

(4) A Hjt. 2.  § (32) be kez dé sé nek h) pont ja sze rint kül -
föl di ta nul má nyo kat foly ta tó hi va tá sos ka to na ré szé re – a
Hjt.-ben és e ren de let ben sza bá lyo zott fel té te lek nek való
meg fe le lés ese tén – a kül föl di ta nul má nyok ide je alatt csak 
a Hjt. 111–112.  §-ai, valamint 114.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti pót lé kok ál la pít ha tók meg.

(5) A Hjt. 2.  § (32) be kez dé sé nek a), c)–e), i)–j) pont jai
alap ján kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ, valamint h) pont ja
sze rint kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó hi va tá sos ka to na
ré szé re a Hjt. 111.  §-a sze rin ti pót lé kot a kül föld re ve zény -
lést meg elõ zõ be osz tá sa figye lembe véte lével kell meg ál la -
pí ta ni.”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a HM ren -
de let 61.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta, valamint a
62.  § (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez

A NATO-, EU- és nemzeti beosztást betöltõk devizaszorzószámainak mértéke

Fsz.

Hi va tá sos és szer zõ dé ses
 ka to nák

(be so ro lá si osz tály/be osz tá si 
ka te gó ria)

Köz al kal ma zot tak
 (mun ka kör, fi ze té si osz tály)

Köz tiszt vi se lõk
(mun ka kör, be so ro lá si

osz tály/fi ze té si fo ko zat)
De vi za el lát mány szor zó szá ma

1. I/X – – 4,6–5,0

2. I/IX – – 4,4–4,8

3. I/VIII – – 4,2–4,6

4. I/VII – – fõ osz tály ve ze tõ
– MK Ál lan dó NATO

Kép vi se let, Vé de lem -
po li ti kai Rész leg kép -
vi se let ve ze tõ

3,8–4,2

5. I/VI – fi ze té si osz tály tól füg -
get le nül ma ga sabb ve -
ze tõ

fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes 3,4–3,8

6. I/V – Had tör té ne ti In té zet és
Mú ze um Bé csi Ki ren -
delt ség, ki ren delt ség
ve ze tõ,

– ,,H”–,,J” fi ze té si osz -
tály

– fi ze té si osz tály tól füg -
get le nül ve ze tõ

osz tály ve ze tõ 2,9–3,3

7. I/IV – I/11–I/17. 2,7–3,0

8. I/III „G” fi ze té si osz tály I/7–I/10. 2,3–2,7

9. I/II „F” fi ze té si osz tály I/4–I/6. 2,3–2,6

10. I/I „E” fi ze té si osz tály I/1–I/3. 2,2–2,5

11. II/X – II/15–II/17. 2,2–2,4

12. II/IX „D” fi ze té si osz tály II/12–II/14. 2,1–2,3

13. II/VIII – II/9–II/11. 2,0–2,3

14. II/VII – II/6–II/8. 1,9–2,2

15. II/VI „C” fi ze té si osz tály II/3–II/5. 1,8–2,1

16. II/V – II/1–II/2. 1,6–1,9

17. II/I–IV „A”–,,B” fi ze té si osz tály III. be so ro lá si osz tály 1,1–1,5

2. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez

A béketámogató mûvelet keretében külföldi szolgálatot teljesítõk devizaellátmányának mértéke

Az alapdevizaellátmány havi összegei USD-ban

Fsz. Rend sze re sí tett rend fo ko zat Alap de vi za el lát mány össze ge

1. ve zér õr nagy 2200

2. dan dár tá bor nok 2100

3. ez re des 2000

4. al ez re des 1850
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Fsz. Rend sze re sí tett rend fo ko zat Alap de vi za el lát mány össze ge

5. õr nagy 1800

6. szá za dos 1700

7. fõ had nagy 1650

8. had nagy 1600

9. fõ törzs zász lós 1450

10. törzs zász lós 1300

11. zász lós 1250

12. fõ törzs õr mes ter 1150

13. törzs õr mes ter 1100

14. õr mes ter 1050

15. le gény sé gi ál lo má nyú 1000

3. számú melléklet a 26/2007. (VI. 20.) HM rendelethez

A tartós külföldi tanulmányokat folytatók devizaszorzószámainak mértéke

Fsz.

Hi va tá sos és szer zõ dé ses
 ka to nák

 (be so ro lá si osz tály/be osz tá si
kategória)

Köz al kal ma zot tak
 (mun ka kör, fi ze té si osztály)

Ösz tön dí jas és kö zép is ko lai
 hall ga tók

De vi za el lát mány
 szor zó szá ma

1. I/X – – 2,00

2. I/IX – – 1,90

3. I/VIII – – 1,85

4. I/VII – – 1,80

5. I/VI – fi ze té si osz tály tól füg -
get le nül ma ga sabb ve -
ze tõ

– egye te mi ta nár, ku ta tó -
pro fesszor, tu do má nyos 
ta nács adó

– 1,75

6. I/V – „H”–,,J” fi ze té si osz -
tály

– fi ze té si osz tály tól füg -
get le nül ve ze tõ

– fõ is ko lai ta nár, egye te -
mi do cens, tu do má nyos 
fõ mun ka társ

– 1,70

7. I/IV – fõ is ko lai do cens, ad -
junk tus, ta nár se géd, tu -
do má nyos mun ka társ

– 1,65

8. I/III – „G” fi ze té si osz tály
– tu do má nyos se géd mun -

ka társ

– 1,60

9. I/II „F” fi ze té si osz tály – 1,55

10. I/I „E” fi ze té si osz tály – 1,50

11. II/X – – 1,45

12. II/IX „D” fi ze té si osz tály – 1,40

13. II/VIII – – 1,35

14. II/VII – – 1,30
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Fsz.

Hi va tá sos és szer zõ dé ses
 ka to nák

 (be so ro lá si osz tály/be osz tá si
kategória)

Köz al kal ma zot tak
 (mun ka kör, fi ze té si osztály)

Ösz tön dí jas és kö zép is ko lai
 hall ga tók

De vi za el lát mány
 szor zó szá ma

15. II/VI „C” fi ze té si osz tály – 1,25

16. II/V – – 1,20

17. II/I–IV „A”–,,B” fi ze té si osz tály – 1,15

18. – – IV–V. év fo lyam 1,10

19. – – II–III. év fo lyam 1,05

20. – – I. év fo lyam 1,00

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
21/2007. (VI. 20.) KvVM

rendelete

a védett ásványok és ásványtársulások körérõl
és pénzben kifejezett értékérõl

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 
52.  §-ának (1) be kez dé sé ben, valamint 85.  §-ának b) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A vé dett ás vá nyok kö rét és pénz ben ki fe je zett ér té -
két a mel lék let sze rint ál la pí tom meg. A vé dett ség a mel -
lék let ben meg ha tá ro zott nevû és ké mi ai össze té te lû ás vá -
nyok nak az ott meg ha tá ro zott mé re tet el érõ vagy azt meg -

ha la dó min den pél dá nyá ra ki ter jed, amely ha zai lelõ -
helyen ta lál ha tó vagy on nan szár ma zik.

(2) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból pél dány nak
mi nõ sül az ás vány sza bad szem mel is lát ha tó mé re tû kris -
tály la pok kal ha tá rolt egye de, vagy más ren de zett kül sõ
alak kal ren del ke zõ hal ma za.

(3) Az ás vány vé dett sé ge ki ter jed a vé dett ás ványt tar -
tal ma zó ás vány cso por tok ra (tár su lá sok ra) is.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 90. na pon lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,

kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet a 21/2007. (VI. 20.) KvVM rendelethez

Név Ké mi ai össze té tel
Vé dett pél dány alsó mé ret ha tá ra (mm)

Ér té ke (Ft)
Kris tály egyed Kris tály hal maz

TERMÉSELEMEK

Réz Cu  5  50 000

100 100 000

SZULFIDOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK

Enar git Cu3AsS4  5  10 000

Iku no lit Bi4(S,Se)3  20  20 000

Wurt zit ZnS 100  50 000
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Név Ké mi ai össze té tel
Vé dett pél dány alsó mé ret ha tá ra (mm)

Ér té ke (Ft)
Kris tály egyed Kris tály hal maz

OXIDOK ÉS HIDROXIDOK

Kup rit Cu2O 20  50 000

Ne mes opál (opál vál to zat) SiO2 · nH2O  20  50 000

KARBONÁTOK ÉS NITRÁTOK

Azu rit Cu3(CO3)2(OH)2 10  50 000

100 100 000

Ma la chit Cu2(CO3)(OH)2 10  50 000

100 100 000

SZERVES ÁSVÁNYOK

Hum bold tin Fe2+C2O4 · 2H2O  40  50 000

Mel lit Al2C6(COO)6 · 16H2O 20  50 000

Whe wel lit CaC2O4 · H2O 10  50 000

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
54/2007. (VI. 20.) OGY

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv
végrehajtását felügyelõ eseti bizottság

tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
56/2006. (XII. 20.) OGY határozat módosításáról*

Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vég re haj tá sát fel -
ügye lõ ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg -
vá lasz tá sá ról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY ha tá ro zat a
kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés a bi zott ság ba

Ágh Pé ter he lyett

Nóg rá di Zol tánt

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 18-i ülés nap ján fo gad ta el.

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
55/2007. (VI. 20.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

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

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sul:

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 18-i ülés nap ján fo gad ta el.



Az Or szág gyû lés 

a Kör nye zet vé del mi bi zott ság ba

Kék kõi Zol tán Jó zsef he lyett
Fü löp Ist vánt,

a Me zõ gaz da sá gi bi zott ság ba

Fü löp Ist ván he lyett
Kék kõi Zol tán Jó zse fet

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
56/2007. (VI. 20.) OGY

határozata

„Kutatási és innovációs eseti bizottság”
létrehozásáról*

1. Az Or szág gyû lés a Ház sza bály 34. §-ának alap ján
ese ti bi zott sá got hoz lét re, amely nek neve: „Ku ta tá si és in -
no vá ci ós ese ti bi zott ság” (a to váb bi ak ban: Bi zott ság).

2. A Bi zott ság fel ada ta:
– az Or szág gyû lés ku ta tás- és in no vá ció po li ti kai te vé -

keny sé gé nek elõ se gí té se;
– a K+F-et, az in no vá ci ót és a Ma gyar Tu do má nyos

Aka dé mi át köz vet le nül érin tõ tör vény ter ve ze tek, je len té -
sek és ha tá ro za ti ja vas la tok vé le mé nye zé se;

– a ku ta tás ról és fej lesz tés rõl, az in no vá ci ó ról köz vet le -
nül ren del ke zõ tör vé nyek, kor mány-, illetve mi nisz te ri
ren de le tek át te kin té se;

– a K+F, in no vá ció és tu do mány po li ti kai te vé keny ség
kor mány za ti ke ze lé sé nek mód ja, szer ve ze ti rend jé nek át -
te kin té se, ha té kony sá gá nak vizs gá la ta;

– az aka dé mi ai re form fo lya ma tá nak át te kin té se, a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ról szóló 1994. évi tör vé ny
ter ve zett mó do sí tá sá nak elõ ké szí té se;

– a lissza bo ni fo lya mat ha zai ér vé nye sü lé sé nek,
valamint az ezzel kap cso la tos do ku men tu mok át te kin té se;

– a tu do mány és a gaz da ság kap cso la tá nak erõ sí té se.

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 18-i ülés nap ján fo gad ta el.

3. A Bi zott ság mun ká já ról éven te a Ma gyar Tu do mány
Ün ne pé ig, no vem ber 3-áig je len tést ké szít az Or szág gyû -
lés szá má ra.

4. A Bi zott ság 15 tag ból áll. A Bi zott ság ba az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk kö zül 7 ta got az MSZP, 5 ta got a
FIDESZ, 1-1 ta got a KDNP, az SZDSZ és az MDF kép vi -
se lõ cso port ja de le gál. A Bi zott ság el nö két az MSZP, társ -
el nö két a FIDESZ kép vi se lõ cso port ja je lö li.

A Bi zott ság mun ká já ban ta nács ko zá si jogú ál lan dó
meg hí vot tak vesz nek részt. A meg hí vot ta kat a Bi zott ság
dön té se alap ján az el nök és a társ el nök kéri fel.

5. A Bi zott ság meg bí za tá sa a tag ja i nak meg vá lasz tá sá -
ról szóló or szág gyû lé si ha tá ro zat köz zé té te le kor kez dõ dik
és je len Or szág gyû lés mû kö dé sé nek be fe je zé sé ig tart.

6. A Bi zott ság tag jai, az ülé se ken ta nács ko zá si jog gal
részt vevõ ál lan dó meg hí vot tak mun ká ju kért dí ja zás ban
nem ré sze sül nek.

7. A Bi zott ság mû kö dé si költ sé ge it az Or szág gyû lés
költ ség ve té sé bõl kell fe dez ni.

8. A Bi zott ság ügy rend jét mû kö dé sé nek kez de tén
maga ál la pít ja meg.

9. A je len ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
39/2007. (VI. 20.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság al kot mány jo gi pa nasz, valamint
jog sza bály alkot mány elle nességének utó la gos vizs gá la tá -
ra irá nyuló in dít vány tár gyá ban, to váb bá mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa tár -
gyá ban hi va tal ból el jár va – dr. Ko vács Pé ter és dr. Len ko -
vics Bar na bás al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel – meg -
hoz ta a kö vet ke zõ
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határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy az egész -
ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 58.  § (4) be kez -
dé sé nek má so dik mon da ta alkot mány elle nes, ezért azt a
je len ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val meg sem mi sí ti.

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 58.  §
(4) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad ha tály ban:
„(4) Ha a vé dõ ol tás ra kö te le zett sze mély e kö te le zett sé gé -
nek írás be li fel szó lí tás ra sem tesz ele get, az egész ség ügyi
ha tó ság a vé dõ ol tást ha tá ro zat tal ren de li el.”

2. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy az egész -
ség ügy rõl  szóló 1972. évi II. tör vénynek a jár vány ügy re
vo nat ko zó ren del ke zé sei vég re haj tá sá ról  szóló 9/1972.
(VI. 27.) EÜM ren de let 4.  § (2) be kez dé se alkot mány elle -
nes volt.

3. Az Alkot mány bíró ság az egész ség ügy rõl  szóló
1972. évi II. tör vénynek a jár vány ügy re vo nat ko zó ren del -
ke zé sei vég re haj tá sá ról  szóló 9/1972. (VI. 27.) EÜM ren -
de let 4.  § (2) be kez dé se konk rét ügy ben tör té nõ al kal ma -
zá sá nak a ki zá rá sá ra irá nyuló in dít ványt el uta sít ja.

4. Az Alkot mány bíró ság – hi va tal ból el jár va – meg ál -
la pít ja: az Alkot mány 50.  § (2) be kez dé sét és az 57.  §
(5) be kez dé sét sér tõ, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nes hely zet jött lét re annak kö vet kez té ben, hogy
az Or szág gyû lés nem biz to sí tott ha té kony jog or vos la ti
esz közt a kö te le zõ vé dõ ol tás aló li men te sí tés meg ta ga dá -
sá val szem ben.

Az Alkot mány bíró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy
jog al ko tá si fel ada tá nak 2008. már ci us 31-ig te gyen ele get.

5. Az Alkot mány bíró ság az egész ség ügy rõl  szóló
1997. évi CLIV. tör vény 58.  § (1) és (3) be kez dé se,
valamint a (4) be kez dés elsõ mon da ta alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló 
in dít ványt el uta sít ja.

6. Az Alkot mány bíró ság az egész ség ügy rõl  szóló
1972. évi II. tör vény 15.  § (1) be kez dé se, valamint az
egész ség ügy rõl  szóló 1972. évi II. tör vénynek a jár vány -
ügy re vo nat ko zó ren del ke zé sei vég re haj tá sá ról  szóló
9/1972. (VI. 27.) EÜM ren de let 4.  § (1) és (3) be kez dé se
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra elõ ter jesz tett
al kot mány jo gi pa naszt el uta sít ja.

7. Az Alkot mány bíró ság az egész ség ügy rõl  szóló
1972. évi II. tör vény 6.  § (3) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra elõ ter jesz tett al kot mány jo gi
pa naszt vissza uta sít ja.

8. Az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyo kat egye bek ben
vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó há zas párt az Ál la mi Nép egész ség ügyi
és Tisz ti or vo si Szol gá lat Ta tai Vá ro si In té ze te köz igaz ga -
tá si ha tá ro zat ban arra kö te lez te, hogy pó tol ja gyer me ke ik
el ma radt vé dõ ol tá sa it. A köz igaz ga tá si szerv a ha tá ro za tot
elõ ze tesen vég re hajt ha tó nak nyil vá ní tot ta. Az in dít vá nyo -
zók fel leb be zé se alap ján el járt Ál la mi Nép egész ség ügyi és 
Tisz ti or vo si Szol gá lat Ko má rom-Esz ter gom Me gyei In té -
ze te az elsõ fokú ha tá ro za tot hely ben hagy ta.

Ezt köve tõen az in dít vá nyo zók pert in dí tot tak a köz -
igaz ga tá si ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta iránt. Az elsõ fo kon el -
járt Ta ta bá nyai Vá ro si Bí ró ság az 1995. ok tó ber 16-án
kelt, 9.P.22.419/1994/11. szá mú íté le té vel a ke re se tet el -
uta sí tot ta. Az in dít vá nyo zók fel leb be zé se alap ján má sod -
fo kon el járt Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Bí ró ság az
1996. jú ni us 18-án kelt, Kf.20.264/1996/3. szá mú íté le té -
vel hely ben hagy ta az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét. A másod -
fokú íté let ren del ke zõ rész e ugyan ak kor ki mond ta, hogy a
bí ró ság mel lõ zi a ki fo gás olt köz igaz ga tá si ha tá ro zat ból
annak elõ ze tes vég re hajt ha tó vá nyil vá ní tá sát, valamint az
el sõ fo kú íté let in do ko lá sá nak az in dít vá nyo zók gyer mek -
ne ve lés re  való al kal mas sá gát meg kér dõ je le zõ mon da tát.

A má sod fo kú íté let in do ko lá sa sze rint az egész ség ügy -
rõl  szóló 1972. évi II. tör vény (a továb biak ban: Eütv1.)
6.  § (2) és (3) be kez dé se, valamint a 7.  § (3) be kez dé se, to -
váb bá az egész ség ügy rõl  szóló 1972. évi II. tör vénynek a
jár vány ügy re vo nat ko zó ren del ke zé sei vég re haj tá sá ról
 szóló 9/1972. (VI. 27.) EÜM ren de let (a továb biak ban:
R1.) 1–4.  §-ai alap ján az in dít vá nyo zók kö te le sek be tar ta -
ni a köz egész ség ügyi ren del ke zé se ket, és pó tol ni uk kell
gyer me ke ik el ma radt vé dõ ol tá sa it. A má sod fo kú bí ró ság
az íté let in do ko lá sá ban ki tért az in dít vá nyo zók – ke re set le -
vél ben ki fej tett – ál lás pont já ra, amely sze rint val lá si, vi -
lág né ze ti el ve ik kel el len té tes a kö te le zõ vé dõ ol tás. A bí ró -
ság hang sú lyoz ta, hogy az Alkot mány 60.  §-a alap ján min -
den ki nek joga van a gon do lat, a lel ki is me ret és a val lás
sza bad sá gá ra, azon ban a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság -
ról, valamint az egy há zak ról  szóló 1990. évi IV. tör vény
4.  §-a sze rint a jog gya kor lá sa – ha tör vény más ként nem
ren del ke zik – nem men te sít az ál lam pol gá ri kö te le zett ség
tel je sí té se alól. Mind azon ál tal a bí ró ság az íté let in do ko lá -
sá ban fel hív ta az in dít vá nyo zók fi gyel mét, hogy jo guk van 
al kot mány jo gi pa nasszal az Al kot mány bí ró ság hoz for dul -
ni, ha úgy vé lik, az al pe res ha tá ro za ta és az azt jó vá ha gyó
bí ró sá gi ha tá ro za tok sér tik az Al kot mány ban biz to sí tott
jo ga i kat.

Az in dít vá nyo zók szá má ra 1996. ok tó ber 1-jén kéz be sí -
tet ték a jog erõs íté le tet. Az in dít vá nyo zók 1996. no vem ber 
27-én al kot mány jo gi pa naszt ter jesz tet tek elõ az Al kot -
mány bí ró sá gon (a továb biak ban: In dít vány1.). Ál lás pont -
juk sze rint a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Bí ró ság íté le te
alap ve tõ jo gok lé nye ges tar tal má nak kor lá to zá sát je len ti,
ne ve ze te sen sér ti az Alkot mány 60.  § (1) és (2) be kez dé sét, 
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67.  §-át, 70/A.  §-át, valamint 70/D.  §-át. Az in dít vá nyo zók 
az al kot mány jo gi pa nasz ban az al kal ma zott jog sza bá lyok
kö zül az Eütv1. 6.  §-ával szem ben fo gal maz tak meg al kot -
má nyos sá gi ki fo gást. Ál lás pont juk sze rint a kö te le zõ vé -
dõ ol tá sok olyan be avat ko zást je len te nek, ame lyek vég le -
ges és vissza for dít ha tat lan vál to zást okoz nak az em ber i
szer ve zet ben, és egész ség ká ro so dás  valós ve szé lyé nek te -
szik ki az egyé ne ket. Az in dít vá nyo zók úgy ítél ték meg,
hogy alkot mány elle nes „a je len le gi ma gyar or szá gi hely -
zet, mely ben az ál lam gyám ként dönt ál lam pol gá rai sze -
mé lye fe lõl, azok egész sé gé nek koc ká ra té te lé rõl egy ál ta -
la el éren dõ cél ér de ké ben, anél kül, hogy le he tõ sé get adna
a fe le lõs mér le ge lés re és dön tés re”. Emel lett az in dít vá -
nyo zók ki nyil vá ní tot ták: „val lá sunk meg gyõ zõ dé se is,
hogy a szer ve zet egész sé ge sen tar tá sá ra nem ide gen anya -
gok vér be fecs ken de zé se a meg fe le lõ mód szer”. Az al kot -
mány jo gi pa nasz tar tal maz za to váb bá, hogy az Eütv1. csak 
a tes ti ál la pot ká ros be fo lyá so lá sa ese tén ad fel men té si le -
he tõ sé get a vé dõ ol tá sok be adá sa alól, hol ott az Alkot mány 
a lel ki egész ség hez  való jo got is el is me ri.

Az in dít vá nyo zók az al kot mány jo gi pa nasz hoz há rom
mel lék le tet csa tol tak. Az 1. szá mú mel lék let kül föl di szak -
iro dal mi pél dák kal tá maszt ja alá, hogy a vé dõ ol tá sok
 valós ve szélyt je len te nek az egyén egész sé gé re, bi zo nyos
ese tek ben ha lált is okoz hat nak. A 2. szá mú mel lék let ben
fel so rolt kül föl di szak iro dal mi hi vat ko zá sok azt pél dáz -
zák, hogy a be ol tott sze mé lyek is meg be te ged het nek az
adott be teg ség ben, illetve tü net men te sen át ad hat ják má -
sok nak a kór oko zót. A 3. szá mú mel lék let Dá nia, Finn or -
szág, Nagy-Bri tan nia, Nor vé gia és Svájc ma gyar or szá gi
kö vet sé gé nek az in dít vá nyo zók szá má ra írt vá lasz le ve le it
tar tal maz za, ame lyek ar ról tá jé koz tat ják az in dít vá nyo zó -
kat, hogy a meg ke re sett or szá gok ban nin cse nek kö te le zõ
gyer mek ko ri vé dõ ol tá sok, a szü lõk ön kén tes dön té sén mú -
lik, hogy a gyer me kek me lyik aján lott vé dõ ol tást kap ják
meg. A finn és a nor vég vá lasz le vél tar tal maz za to váb bá,
hogy a kor mány, illetve az egész ség ügyi mi nisz ter jár vány
meg elõ zé sé nek cél já ból el ren del he ti a né pes ség vagy
annak egy rész e kö te le zõ be ol tá sát.

Az in dít vány be ér ke zé sét köve tõen írás ban for dult az
Al kot mány bí ró ság hoz az Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va ta lá -
nak igaz ga tó he lyet te se. Le ve lé ben ar ról tá jé koz tat ta az Al -
kot mány bí ró sá got, hogy az in dít vá nyo zók szak ma i lag
meg ala po zat lan in for má ci ó kat ter jesz te nek a vé dõ ol tá sok -
ról, ame lyek rend kí vül fon to sak egyes gyer mek ko ri be teg -
sé gek meg elõ zé sé hez. Az igaz ga tó he lyet tes – ál lás pont ja
alá tá masz tá sá ra – mel lé kel te az In fek to ló gi ai Szak mai
Kol lé gi um el nö ké nek le ve lét.

Az in dít vá nyo zók 2000-ben – rész ben a vé dõ ol tá sok ra
vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek vál to zá sa  miatt –
újabb in dít vánnyal for dul tak az Al kot mány bí ró ság hoz,
amely ben pon to sí tot ták és ki egé szí tet ték al kot mány jo gi
pa na szu kat, to váb bá alkot mány elle nesség utó la gos meg ál -
la pí tá sát kez de mé nye zõ új in dít ványt ter jesz tet tek elõ
(a továb biak ban: In dít vány2.). A mó do sí tott al kot mány jo -

gi pa nasz ban az in dít vá nyo zók azt kez de mé nyez ték, hogy
az Alkot mány bíró ság ál la pít sa meg: az al kot mány jo gi pa -
nasz alap já ul szol gá ló ügy ben tör tént al kal ma zá sa ide jén
alkot mány elle nes volt az – idõ köz ben ha tá lyon kí vül he -
lye zett – Eütv1. 6.  § (3) be kez dé se és 15.  § (1) be kez dé se,
valamint a szin tén ha tá lyon kí vül he lye zett R1. 4.  §-a.

Az in dít vány2. utó la gos nor ma kont roll ra vo nat ko zó ré -
szé ben az in dít vá nyo zók ki fe je zett ké rel me az egész ség -
ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény (a továb biak ban:
Eütv2.) 58.  § (1), (3) és (4) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re vo nat -
ko zott, to váb bá arra, hogy az Alkot mány bíró ság „ál la pít sa
meg a tör vényhozás szá má ra azo kat az al kot má nyos kö ve -
tel mé nye ket, ame lye ket szem elõtt kell tar ta nia, hogy a
sza bá lyo zás meg fe lel jen az Al kot mány nak”.

A ké re lem in do ko lá sá ban az in dít vá nyo zók ki fej tet ték
ál lás pont ju kat a kö te le zõ vé dõ ol tá sok és azon be lül a gyer -
me kek szá má ra be adan dó vé dõ ol tá sok al kot mány jo gi
meg íté lé sé vel össze füg gés ben. Az Alkot mány 54.  §
(1) be kez dé sé re, 60.  § (1) be kez dé sé re, 67.  § (1) be kez dé -
sé re, valamint 70/D.  §-ára hi vat koz va meg fo gal maz ták,
hogy az Eütv2.-ben, valamint a fer tõ zõ be teg sé gek és a jár -
vá nyok meg elõ zé se ér de ké ben szük sé ges jár vány ügyi in -
téz ke dé sek rõl  szóló 18/1998. (VI. 3.) NM ren de let ben
(a továb biak ban: R2.) az ál lam „a vé dõ ol tá sok kö te le zõ vé
té te le so rán bi zo nyos egyé ni és egész ség ügyi koc ká za tok
csök ken té se, az ol tás ra kö te le zett sze mély és má sok jo ga i -
nak vé del me ér de ké ben, valamint a köz ér dek re hi vat ko -
zás sal alap jo got kor lá toz”. Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja
sze rint nem ön ma gá ban a vé dõ ol tá sok kö te le zõ vé té te le
alkot mány elle nes, ha nem az, hogy a ha tá lyos ren del ke zé -
sek nem meg fele lõen sza bá lyoz nak szá mos, alap jo gi
szem pont ból lé nye ges ga ran ci át.

Az In dít vány2. az Eütv2. több ren del ke zé sé vel kap cso -
lat ban al kot má nyos sá gi ag gá lyo kat fo gal maz meg, jog al -
kal ma zá si ne héz sé ge ket em lít, és al kot má nyos sá gi kö ve -
tel mé nyek meg ál la pí tá sát kez de mé nye zi. Ha tá ro zott ké -
rel met az Eütv2. há rom ren del ke zé sé vel össze füg gés ben
tar tal maz az In dít vány2.

Az Eütv2. 58.  § (1) be kez dé se, amely a vé dõ ol tás aló li
men te sí tés rõl ren del ke zik, az in dít vá nyo zók sze rint el len -
té tes az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel (jog ál la mi ság
elve), az 50.  § (2) be kez dé sé vel (köz igaz ga tá si ha tá ro za tok 
bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá nak kö ve tel mé nye), valamint az
Alkot mány 57.  § (1) be kez dé sé vel (bí ró ság hoz for du lás
joga) és (5) be kez dé sé vel (jog or vos lat hoz  való jog). Az in -
dít vá nyo zók ki fo gá sol ják, hogy sem a tá ma dott ren del ke -
zés, sem az Eütv2. más sza bá lya nem ha tá roz za meg, hogy
ké re lem re vagy hi va tal ból tör té nik-e a men te sí tés; mi az
egész ség ügyi ha tó ság pon tos sze re pe az el já rás ban; meg is -
mer he tik-e az érin tet tek a dön tést; él het nek-e jog or vos lat -
tal a köz igaz ga tá si ha tó ság és a ke ze lõ or vos dön té sé vel
szem ben. Az in dít vá nyo zók fel hív ják a fi gyel met arra,
hogy a gya kor lat ban a ha tó ság nem köz igaz ga tá si ha tá ro -
zat ban dönt a hoz zá já ru lás ról. Az in dít vá nyo zók a men te -
sí tés sza bá lyo zá sát érin tõ al kot má nyos sá gi ki fo gá sa ik kö -
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zött em lí tik, hogy az R2. 11.  § (1) be kez dé se alap ján a vé -
dõ ol tá sok el len ja val la ta it az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai
Köz pont ál tal ki adott Mód szer ta ni Le vél tar tal maz za,
amely ben szá mos kö te le zõ jel le gû ként meg fo gal ma zott
ren del ke zés ta lál ha tó. Pél dá ul a II.E. pont így ren del ke zik:
„Gyer mek kö zös ség be, to váb bá al só fo kú (<15 év) ok ta tá si
in téz mény be csak az elõ írt ol tá sok kal ren del ke zõ gyer me -
kek ve he tõk fel.”

Az Eütv2. 58.  § (3) be kez dé se, amely nek elsõ mon da ta
sze rint a vé dõ ol tás ra kö te le zett sze mélyt ér te sí te ni kell a
vé dõ ol tás mód já ról, cél já ról, he lyé rõl és ide jé rõl, az in dít -
vá nyo zók sze rint el len té tes az Alkot mány 57.  § (5) be kez -
dé sé ben biz to sí tott jog or vos lat hoz  való jog gal, valamint a
70/D.  §-ában biz to sí tott egész ség hez  való jog gal. Az in dít -
vá nyo zók azt ki fo gá sol ják, hogy a sza bá lyo zás nem te szi
egy ér tel mû vé, hogy a vé dõ ol tás ra kö te le zett sze mélyt
meg il le ti-e az Eütv2. 13–14.  §-ában biz to sí tott tá jé koz ta -
tás hoz  való jog.

Az Eütv2. 58.  § (4) be kez dé se, amely nek má so dik mon -
da ta sze rint a vé dõ ol tást el ren de lõ ha tá ro zat – jog or vos lat -
ra te kin tet nél kül – azon nal vég re hajt ha tó, az in dít vá nyo -
zók sze rint el len té tes az Alkot mány 50.  § (2) be kez dé sé -
vel, valamint az 57.  § (1) és (5) be kez dé sé vel. Az in dít vá -
nyo zók úgy íté lik meg, hogy ez a ren del ke zés for má lis sá
te szi a bí ró sá gi jog or vos la tot, mert a ha tá ro zat vég re haj tá -
sa a vé dõ ol tás be adá sát je len ti, és így a bí ró ság már nem
tud az ügy ér de mé ben dön te ni, nincs mód az utóbb tör -
vénytelennek bi zo nyult ak tus re pa rá ci ó já ra. Az in dít vá -
nyo zók utal nak az In dít vány1.-re és az annak be nyúj tá sa -
kor ha tá lyos sza bá lyo zás ra: az Eütv2. szi go rí tást je len t, hi -
szen az Eütv1. nem írta elõ az elõ ze tes vég re hajt ha tó sá got, 
és az al kot mány jo gi pa nasz alap já ul szol gá ló íté let ben a
bí ró ság in do ko lat lan nak mi nõ sí tet te a köz igaz ga tá si el já -
rás ál ta lá nos sza bá lyai alap ján el ren delt elõ ze tes végre -
hajtást.

II.

1. Az Alkot mány in dít vá nyok kal érin tett rendelke -
zései:

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

„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -
he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„37.  § (3) A Kor mány tag jai tör vény ben vagy kor mány -
ren de let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján fel adat kö rük ben
el jár va ren de le tet ad nak ki, ame lyek tör vénnyel és kor -
mány ren de let tel nem le het nek el len té te sek. A ren de le te ket 
a hi va ta los lap ban ki kell hir det ni.”

„50.  § (2) A bí ró ság ellen õr zi a köz igaz ga tá si ha tá ro za -
tok tör vényességét.”

„54.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek
ve le szü le tett joga van az élet hez és az em ber i mél tó ság -
hoz, ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen megfosz -
tani.”

„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt
min den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo -
ga it és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és
pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí rál -
ja el.

(...)

(5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan bí ró -
sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés ellen, amely a
jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got – a jog -
vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben, az zal
ará nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har -
ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz hat ja.”

„60.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga
van a gon do lat, a lel ki is me ret és a val lás sza bad sá gá ra.

(2) Ez a jog ma gá ban fog lal ja a val lás vagy más lel ki is -
me re ti meg gyõ zõ dés sza bad meg vá lasz tá sát vagy el fo ga -
dá sát, és azt a sza bad sá got, hogy val lá sát és meg gyõ zõ dé -
sét min den ki val lá sos cse lek mé nyek, szer tar tá sok vég zé se
út ján vagy egyéb mó don akár egyé ni leg, akár má sok kal
együt te sen nyil vá no san vagy ma gán kör ben ki nyil vá nít -
has sa vagy ki nyil vá ní tá sát mel lõz ze, gya ko rol has sa vagy
ta nít has sa.”

„67.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den gyer mek -
nek joga van a csa lád ja, az ál lam és a tár sa da lom ré szé rõl
arra a vé de lem re és gon dos ko dás ra, amely a meg fe le lõ tes -
ti, szel lem i és er köl csi fej lõ dé sé hez szük sé ges.

(2) A szü lõ ket meg il le ti az a jog, hogy a gyer me kük nek
adan dó ne ve lést meg vá lasszák.

(3) A csa lá dok és az if jú ság hely ze té vel és vé del mé vel
kap cso la tos ál lam i fel ada to kat kü lön ren del ke zé sek tar tal -
maz zák.”

„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, illetve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel
 nélkül.

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

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság a jog egyen lõ ség meg -
valósulását az esély egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sét cél -
zó in téz ke dé sek kel is se gí ti.”

„70/D.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõk nek
jo guk van a le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész -
ség hez.
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(2) Ezt a jo got a Ma gyar Köz tár sa ság a mun ka vé de lem,
az egész ség ügyi in téz mé nyek és az or vo si el lá tás meg szer -
ve zé sé vel, a rend sze res test edzés biz to sí tá sá val, valamint
az épí tett és a ter mé sze tes kör nye zet vé del mé vel  valósítja
meg.”

2. Az Eütv1. in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei:
„6.  § (3) A köz egész ség ügyi-jár vány ügyi ren del ke zé sek 

alap ján kö te le zõ szû rõ vizs gá lat, or vo si vizs gá lat (el lá tás)
és vé dõ ol tás in gye nes.

15.  § (1) Fer tõ zõ be teg ség ellen a ve szé lyez te tett sze -
mély kö te le zõ vé dõ ol tá sa, ille tõ leg meg elõ zõ gyógy sze res
ke ze lé se (a továb biak ban együtt: vé dõ ol tás) ren del he tõ el.
A be ol tott sze mély a vé dõ ol tás ha té kony sá gá nak el len õr -
zé se cél já ból or vo si vizs gá lat alá von ha tó.”

3. Az Eütv2.-nek az In dít vány2.-vel érin tett ren del ke -
zé sei:

„57.  § (1) A vé dõ ol tás cél ja a fer tõ zõ be teg sé gek kel
szem be ni ak tív, illetve passzív vé dett ség ki ala kí tá sa.

(2) A mi nisz ter ren de let ben ha tá roz za meg azo kat a fer -
tõ zõ be teg sé ge ket, ame lyek ese té ben

a) élet kor hoz kö töt ten,
b) meg be te ge dé si ve szély ese tén, ille tõ leg
c) kül föld re tör té nõ ki uta zás ese tén a ki uta zó költ sé gén

kö te le zõ vé dõ ol tás el ren de lé sé nek van he lye.
(3) A mi nisz ter egyes mun ka kö rök ben  való fog lal koz ta -

tás fel té te le ként a mun kál ta tó költ sé gé re vé dõ ol tá si kö te le -
zett sé get ír hat elõ.

(4) A vé dõ ol tás ra nem kö te le zett sze mély ké ré sé re – kis -
ko rú ese té ben tör vényes kép vi se lõ je hoz zá já ru lá sá val – or vo -
si lag in do kolt eset ben vé dõ ol tás ban ré sze sít he tõ.

(5) A vé dõ ol tás sal egy te kin tet alá esik az egyes fer tõ zõ
be teg sé gek ese tén al kal ma zott meg elõ zõ gyógy sze res ke -
ze lés.

(6) Vé dõ ol tás ki zá ró lag az egész ség ügyi ha tó ság ál tal
en ge dé lye zett ol tó anyag gal és az en ge dé lye zõ ok irat ban
sze rep lõ cél lal és fel té te lek kel vé gez he tõ.

(7) Az ol tó anya gok és egyéb im mun bi o ló gi ai ké szít mé -
nyek elõ ál lí tá sá ra, for ga lom ba ho za ta lá ra és ha tó sá gi el -
len õr zé sé re kü lön jog sza bály ren del ke zé sei az irány adó ak.

58.  § (1) A kö te le zõ vé dõ ol tás alól a ke ze lõ or vos át me -
ne ti leg vagy – az egész ség ügyi ha tó ság hoz zá já ru lá sá val –
vég le ge sen men te sít he ti azt, aki nek egész sé gi ál la po tát
vagy meg lé võ be teg sé gét a vé dõ ol tás vár ha tó an ká ro san
be fo lyá sol ná.

(2) A vé dõ ol tás ra kö te le zett és a vé dõ ol tás ban ré sze sí -
tett sze mé lyek rõl nyil ván tar tást kell ve zet ni.

(3) A vé dõ ol tás mód já ról, cél já ról, he lyé rõl és ide jé rõl a
vé dõ ol tás ra kö te le zett sze mélyt, illetve tör vényes kép vi se -
lõ jét ér te sí te ni kell. A vé dõ ol tás ra kö te le zett kis ko rú sze -
mély meg je le né sé rõl a tör vényes kép vi se lõ kö te les gon -
dos kod ni.

(4) Ha a vé dõ ol tás ra kö te le zett sze mély e kö te le zett sé -
gé nek írás be li fel szó lí tás ra sem tesz ele get, az egész ség -
ügyi ha tó ság a vé dõ ol tást ha tá ro zat tal ren de li el. A vé dõ ol -

tást el ren de lõ ha tá ro zat – jog or vos lat ra te kin tet nél kül –
azon nal vég re hajt ha tó.”

Az R1. in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei:
„4.  § (1) A gyer me ke ket élet kor hoz kö töt ten gü mõ kór

(tu ber cu lo sis), to rok gyík (dipht he ria), sza már kö hö gés
(per tus sis), me rev görcs (te ta nus), gyer mek bé nu lás (po li -
my e li tis an te ri or acu ta), ka nya ró (mor bil li), ró zsa him lõ
(ru be o la) és mumpsz (pa ro ti tis epi de mi ca) ellen vé dõ ol tás -
ban kell ré sze sí te ni.

(2) Azt, hogy az (1) be kez dés ben fel so rolt vé dõ ol tá so -
kat mi lyen élet kor ban és mi lyen mó don kell al kal maz ni, a
nép jó lé ti mi nisz ter tá jé koz ta tó ban te szi köz zé.

(3) A vé dõ ol tá si kö te le zett ség
a) a to rok gyík, a sza már kö hö gés és a me rev görcs el le ni 

el ma radt elsõ, má so dik és har ma dik vé dõ ol tás ra a 7. élet -
év,

b) a to rok gyík, a me rev görcs el le ni el ma radt ne gye dik,
to váb bá a gyer mek bé nu lás, valamint a ka nya ró, a ró zsa -
him lõ és a mumpsz el le ni el ma radt vé dõ ol tá sok ra a
14. élet év
be töl té sé ig áll fenn.”

Az R2.-nek az In dít vány 2.-vel érin tett ren del ke zé sei:
„11.  § (1) A vé dõ ol tá sok el len ja val la ta it az OEK ál tal

éven te ki adott ML tar tal maz za.
(2) A vé dõ ol tás aló li men te sí tést iga zo ló or vo si szak vé -

le ményt – vég le ges men te sí tés ese tén a vá ro si in té zet jó vá -
ha gyá sát is – do ku men tál ni kell az ol tó kör és az ol tás ra kö -
te le zett sze mély ol tá si nyil ván tar tá sá ban.”

„14.  § (1) A vé dõ ol tás ra kö te le zett sze mély kö te les vé -
dõ ol tás, to váb bá – ha a vé dõ ol tást meg elõ zõ en szû rõ vizs -
gá lat, vagy azt köve tõen a vé dõ ol tás ered mé nyé nek el len -
õr zé se szük sé ges – szû rõ-, ille tõ leg ellen õr zõ vizs gá lat
cél já ból a meg je lölt he lyen és idõ ben meg je len ni, és ma gát 
az ol tás nak, ille tõ leg vizs gá lat nak alá vet ni. A vé dõ ol tás ra
kö te le zett kis ko rú meg je le né sé rõl tör vényes kép vi se lõ je
gon dos ko dik.”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.
1. Az Alkot mány bíró ság elõ ször azt vizs gál ta meg,

hogy az In dít vány1.-ben elõ ter jesz tett és az In dít vány
2.-vel pon to sí tott és ki egé szí tett al kot mány jo gi pa nasz
meg fe lel-e az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 48.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek:

„(1) Az Al kot mány ban biz to sí tott jo ga i nak meg sér té se
 miatt al kot mány jo gi pa nasszal for dul hat az Al kot mány bí -
ró ság hoz az, aki nek a jog sé rel me az alkot mány elle nes jog -
sza bály al kal ma zá sa foly tán kö vet ke zett be, és egyéb jog -
or vos la ti le he tõ sé ge it már ki me rí tet te, ille tõ leg más jog or -
vos la ti le he tõ ség nincs szá má ra biz to sít va.

(2) Az al kot mány jo gi pa naszt a jog erõs ha tá ro zat kéz be -
sí té sé tõl szá mí tott hat van na pon be lül le het írás ban be -
nyúj ta ni.”
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Az Alkot mány bíró ság irány adó gya kor la ta sze rint az
Abtv. 48.  § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lalt tör vényi fel té -
te le ket együt te sen kell ér tel mez ni, és figye lembe ven ni
[23/1991. (V. 18.) AB vég zés, ABH 1991, 361–362.;
41/1998. (X. 2.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 306, 309.].

2. Az in dít vá nyo zók a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei
Bí ró ság Kf.20.264/1996/3. szá mú, jog erõs íté le tét 1996.
ok tó ber 1-jén vet ték kéz hez. A köz igaz ga tá si ha tá ro zat tal
szem be ni jog or vos la ti le he tõ sé ge i ket az in dít vá nyo zók ki -
me rí tet ték. Az al kot mány jo gi pa naszt 1996. no vem ber
27-én, vagyis az Abtv. 48.  § (2) be kez dé sé nek meg fele -
lõen, a jog erõs ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott hat van
na pon be lül ter jesz tet ték elõ az Al kot mány bí ró sá gon.

3. Az Abtv. 48.  § (1) be kez dé se sze rint az Al kot mány -
ban biz to sí tott jo gok meg sér té se  miatt nyújt ha tó be al kot -
mány jo gi pa nasz, ha a jog sé re lem jog al kal ma zás (alkot -
mány elle nes jog sza bály al kal ma zá sa) so rán kö vet ke zett
be. Ez alap ján az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyo zók
egyé ni érin tett sé gét vizs gál ja. [50/2003. (XI. 5.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2003, 566, 585.]

Az in dít vá nyo zók azért ter jesz tet tek elõ al kot mány jo gi
pa naszt, mert a köz igaz ga tá si és a bí ró sá gi el já rás so rán
ho zott ha tá ro za tok ban gyer me ke ik el ma radt vé dõ ol tá sa i -
nak pót lá sá ra kö te lez ték õket. Vagyis a konk rét eset ben a
gyer me kek kö te le zõ vé dõ ol tá sa és az arra vo nat ko zó sza -
bá lyo zás te kint he tõ az in dít vány alap já ul szol gá ló – fel té -
te le zett – alap jo gi sé re lem nek. Eb bõl kö vet ke zik, hogy az
Alkot mány in dít vá nyok ban hi vat ko zott ren del ke zé sei
– 54.  § (1) be kez dés, 60.  § (1) és (2) be kez dés, 67.  §,
70/A.  §, 70/D.  § – egy fe lõl az érin tett gyer mek alap jo ga i -
ként ke rül tek meg ne ve zés re, más fe lõl a szü lõk arra vo nat -
ko zó alap jo ga i ként, hogy gyer me ke ik rõl sa ját vi lág né ze -
tük nek és lel ki is me re ti meg gyõ zõ dé sük nek meg fele lõen
gon dos kod ja nak.

4. Az In dít vány 2.-vel mó do sí tott al kot mány jo gi pa -
nasz ban az in dít vá nyo zók az Eütv1. 6.  § (3) be kez dé se és
15.  § (1) be kez dé se, valamint az R1. 4.  §-a alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát kez de mé nyez ték. Az Eütv1. ki -
fo gás olt ren del ke zé se it az Eütv2. 246.  § (1) be kez dés
a) pont ja 1998. jú li us 1-jé vel ha tá lyon kí vül he lyez te. Az
R1. ki fo gás olt ren del ke zé sét az R2. 42.  § (2) be kez dés
a) pont ja – szin tén 1998. jú li us 1-jé vel – ha tá lyon kí vül he -
lyez te.

Az Alkot mány bíró ság ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza -
bály alkot mány elle nességét nem vizs gál ja, ha csak nem
annak al kal maz ha tó sá ga is el dön ten dõ kér dés
(335/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1990, 261, 262.). Ha tá -
lyon kí vül he lye zett jog sza bály al kot má nyos sá gi vizs gá la -
ta a konk rét nor ma kont roll két ese té ben, az Abtv. 38.  §
(1) be kez dé se sze rin ti bí rói kez de mé nye zés, és a 48.  § sze -
rin ti al kot mány jo gi pa nasz alap ján le het sé ges, mi vel ezek -
ben az ese tek ben az al kal ma zott jog sza bály alkot mány -
elle nességének meg ál la pí tá sá ra és – ha az in dít vá nyo zó

kü lö nö sen fon tos ér dek e in do kol ja – a konk rét ügy ben
 való al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sá ra van le he tõ ség. Ezért 
az Alkot mány bíró ság úgy ítél te meg, hogy a tá ma dott ren -
del ke zé sek al kot má nyos sá gi vizs gá la tá nak nem aka dá lya,
hogy azok az in dít vá nyok el bí rá lá sa kor már nin cse nek
hatályban.

5. A Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Bí ró ság az al kot -
mány jo gi pa nasz alap já ul szol gá ló íté le té ben az Eütv1. és
az R1. szá mos ren del ke zé sé re hi vat ko zott. Ezek közé tar -
to zik az in dít vá nyok ban ki fo gás olt Eütv1. 6.  § (3) be kez -
dé se, valamint az R1. 4.  §-a. Ugyan ak kor az íté let ki fe je -
zet ten nem hi vat ko zik az Eütv1. 15.  § (1) be kez dé sé re.

Az Alkot mány bíró ság az al kot mány jo gi pa nasz ér de mi
el bí rá lá sát ki zá ró té nye zõ nek te kin ti azt, ha az in dít vá nyo -
zó a pa na szá ban olyan jog sza bá lyi ren del ke zés alkot -
mány elle nességét ál lít ja, ame lyet a pa na szos ügyé ben a
jog erõs ha tá ro za tot meg ho zó bí ró ság nem al kal ma zott.
[1050/D/1999. AB vég zés, ABH 2005, 1581, 1582.;
870/D/2002. AB vég zés, ABH 2005, 1634, 1638.;
177/D/2004. AB ha tá ro zat, ABH 2006, 1557, 1566.;
725/D/2004. AB ha tá ro zat, ABH 2006, 1617, 1626.]

A Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Bí ró ság az al kot mány -
jo gi pa nasz alap já ul szol gá ló íté le té ben az Eütv1. ál ta lá -
nos, alap el vi ren del ke zé se i re hi vat ko zott: a jár vány ügyi
fel ada to kat kör vo na la zó 6.  § (2) be kez dé sé re, a köz egész -
ség ügyi, illetve jár vány ügyi cél ból kö te le zõ vizs gá la tok és 
be avat ko zá sok in gye nes sé gé rõl ren del ke zõ 6.  § (3) be kez -
dé sé re, valamint a köz egész ség ügyi ren del ke zé sek meg -
tar tá sá ra és vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ál lam pol gá ri kö te -
les sé get ál ta lá nos ság ban meg fo gal ma zó 7.  § (3) be kez dé -
sé re.

Az Eütv1. 15.  § (1) be kez dé se ar ról ren del ke zik, hogy
fer tõ zõ be teg ség ellen a ve szé lyez te tett sze mély kö te le zõ
vé dõ ol tá sa, illetve meg elõ zõ gyógy sze res ke ze lé se ren del -
he tõ el. A be ol tott sze mély a vé dõ ol tás ha té kony sá gá nak
el len õr zé se cél já ból or vo si vizs gá lat alá von ha tó. Az
Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint a kö te le zõ vé dõ ol tá -
so kat az Eütv1.-nek ez a ren del ke zé se tet te le he tõ vé. Az
R1. – a bí ró sá gi íté let ben hi vat ko zott és az in dít vá nyok kal
szin tén tá ma dott – 4.  §-a az Eütv1. 15.  §-ának vég re haj tá -
sa ként ren del ke zik az élet kor hoz kö töt ten kö te le zõ vé dõ -
ol tá sok ról.

A be nyúj tott al kot mány jo gi pa nasz alap já ul szol gá ló
alap jo gi sé re lem nek a gyer me kek kö te le zõ vé dõ ol tá sa és
az arra vo nat ko zó sza bá lyo zás te kint he tõ. Ezért az Alkot -
mány bíró ság – az al kot mány jo gi pa nasz ban fog lalt ké rel -
met, valamint a bí ró sá gi íté let egé szét ala pul véve – nem
te kin tet te az Eütv1. 15.  § (1) be kez dé se ér de mi el bí rá sát
aka dá lyo zó té nye zõ nek, hogy a jog erõs íté let in do ko lá sá -
ban a bí ró ság ezt a ren del ke zést úgy al kal maz ta, hogy nem
em lí tet te pa rag ra fusszám sze rint.

6. Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta sze rint al kot mány -
jo gi pa nasz ese té ben az Abtv. 48.  §-ából fa ka dó kö ve tel -
mény, hogy köz vet len össze füg gés le gyen a jog sé re lem és
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a tá ma dott nor ma kö zött. [7/1994. (II. 18.) AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 68, 72–73.; 104/D/1994. AB ha tá ro zat, ABH
1994, 693, 694.; 382/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 1997,
810, 813.; 725/D/2004. AB ha tá ro zat, ABH 2006, 1617,
1629.]

Az Eütv1. 6.  § (3) be kez dé se ar ról ren del ke zik, hogy in -
gye ne sek a köz egész ség ügyi-jár vány ügyi ren del ke zé sek
alap ján kö te le zõ vizs gá la tok és el lá tá sok, köz tük a kö te le -
zõ vé dõ ol tá sok. Az in dít vá nyo zók al kot mány jo gi pa na sza
az élet kor hoz kö töt ten kö te le zõ vé dõ ol tá sok és a kö te le -
zést ér vény re jut ta tó bí ró sá gi ha tá ro zat al kot má nyos sá gát
von ta két ség be. Ezért az Alkot mány bíró ság meg íté lé se
sze rint nem áll fenn az Alkot mány bíró ság ér de mi el já rá sát
meg ala po zó kap cso lat az Eütv1. 6.  §-ának a té rí tés men tes -
ség rõl ren del ke zõ (3) be kez dé se és az alap jo gi sé re lem kö -
zött.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az Abtv. 48.  § (1) és (2) be kez dé se alap ján az Eütv1.
15.  § (1) be kez dé sé nek és az R1. 4.  §-ának ér de mi al kot -
má nyos sá gi vizs gá la tá ra ke rül het sor.

Az Eütv1. 6.  § (3) be kez dé sé vel össze füg gés ben elõ ter -
jesz tett al kot mány jo gi pa naszt az Alkot mány bíró ság a
725/D/2004. AB ha tá ro zat ban fog lal tak kal (ABH 2006,
1617, 1629.) össz hang ban, az Alkot mány bíró ság ide ig le -
nes ügy rend jé rõl és annak köz zé té te lé rõl  szóló mó do sí tott
és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá -
ro zat (ABH 2003, 2065.; a továb biak ban: Ügy rend) 29.  §
e) pont já ban fog lal tak alap ján – mint ér de mi el bí rá lás ra al -
kal mat lant – vissza uta sí tot ta.

IV.

1. Az al kot mány jo gi pa nasz alap ján az Alkot mány bíró -
ság meg vizs gál ta az Eütv1. 15.  § (1) be kez dé sé nek és az
R1. 4.  §-ának al kot má nyos sá gát. Az in dít vá nyo zók a tá -
ma dott ren del ke zé se ket azért ki fo gás ol ták, mert azok – ál -
lás pont juk sze rint az Alkot mány 54.  § (1) be kez dé sé vel,
60.  § (1) és (2) be kez dé sé vel, 67.  §-ával, 70/A.  §-ával,
valamint 70/D.  §-ával el len té tes esen – kö te le zõ vé te szik a
gyer me kek vé dõ ol tá sát. Ezért az Alkot mány bíró ság azt
vizs gál ta, hogy az Al kot mánnyal össze egyez tet he tõ-e,
hogy az Eütv1. és az R1. tá ma dott ren del ke zé sei élet kor -
hoz kö töt ten kö te le zõ vé dõ ol tá so kat tet tek le he tõ vé,
illetve ír tak elõ. A más cél ból, illetve más ala nyi kör ben el -
ren del he tõ kö te le zõ vé dõ ol tá sok ról (meg be te ge dé si ve -
szély, kül föld re tör té nõ ki uta zás, meg ha tá ro zott mun ka kö -
rök be töl té se) az Alkot mány bíró ság nem fog lalt ál lást. En -
nek oka, hogy az al kot mány jo gi pa naszt tar tal ma zó In dít -
vány1. alap ja a gyer me kek vé dõ ol tá sá nak pót lá sá ról ren -
del ke zõ bí ró sá gi ha tá ro zat, míg az – al kot mány jo gi pa -
naszt ki egé szí tõ, to váb bá abszt rakt utó la gos nor ma kont -
rollt kez de mé nye zõ – In dít vány2. nem a kö te le zõ vé dõ ol -
tá sok lé tét ki fo gás ol ta.

Az al kot má nyos sá gi kér dés össze tett sé ge és az Alkot -
mány al kot mány jo gi pa nasz ban fel hí vott ren del ke zé se i -

nek össze füg gé sei  miatt az Alkot mány bíró ság elõ ször azt
vizs gál ta, hogy a tá ma dott sza bá lyo zás az Alkot mány
mely ren del ke zé se i vel áll ér de mi össze füg gés ben, illetve
az Alkot mány mely ren del ke zé se it kor lá toz za.

2. Az egész ség ügy ben a vé dõ ol tás a fer tõ zõ be teg sé gek 
meg je le né se és a jár vá nyok el le ni vé de ke zés egyik mód ja.
A vé dõ ol tás so rán el pusz tí tott vagy le gyen gí tett kór oko -
zók ból, illetve a kór oko zók nak az el len anyag-kép zõ dést
ki vál tó al ko tó ele me i bõl ké szült ol tó anya got jut tat nak az
em ber szer ve ze té be. A vé dõ ol tás köz vet len cél ja, hogy a
szer ve zet el len anyag-ter me lés sel re a gál jon, és vé det té vál -
jon a kór oko zók kal szem ben. A vé dõ ol tá sok több sé gét a
bõr alá vagy az izom zat ba ad ják, de lé tez nek szá jon át be -
ad ha tó ol tó anya gok is. Kö vet ke zés kép pen a kö te le zõ vé -
dõ ol tá sok köz egész ség ügyi, jár vány ügyi cél ból el vég zett
in va zív egész ség ügyi be avat ko zás nak te kint he tõk.

Az élet kor hoz kö töt ten kö te le zõ vé dõ ol tá sok rend szer e
gyer me kek be ol tá sá ra irá nyul. Az In dít vány1. be nyúj tá sá -
nak ide jén az Eütv1. 15.  § (1) be kez dé se alap ján az
R1. 4.  §-a ha tá roz ta meg, hogy a gyer me ke ket mely be teg -
sé gek ellen és hány éves ko rig kell vé dõ ol tás ban ré sze sí te -
ni. Az (1) be kez dés ha tá roz ta meg az egyes be teg sé gek el -
le ni kö te le zõ vé dõ ol tá sok kö rét [gü mõ kór (tu ber cu lo sis),
to rok gyík (dipht he ria), sza már kö hö gés (per tus sis), me rev -
görcs (te ta nus), gyer mek bé nu lás (po li my e li tis an te ri or
acu ta), ka nya ró (mor bil li), ró zsa him lõ (ru be o la), mumpsz
(pa ro ti tis epi de mi ca)]. A (3) be kez dés ren del ke zett ar ról,
hogy a vé dõ ol tá sok egyik ré szé ben a 7. élet évig, má sik ré -
szé ben a 14. élet évig áll fenn a vé dõ ol tás be adá sá ra vo nat -
ko zó kö te le zett ség. A vé dõ ol tá sok be adá sá nak rend jét
azon ban az R1. nem ha tá roz ta meg. A (2) be kez dés úgy
ren del ke zett: a nép jó lé ti mi nisz ter tá jé koz ta tó ban te szi
köz zé, hogy a fel so rolt vé dõ ol tá so kat mi lyen élet kor ban és 
mi lyen mó don kell al kal maz ni.

Mind eze ket figye lembe véve fog lalt ál lást az Alkot -
mány bíró ság ar ról, hogy az In dít vány 1.-ben em lí tett alap -
ve tõ jo gok kor lá to zá sát je len tet te-e az Eütv1. 15.  § (1) be -
kez dé sén és az R1. 4.  §-án ala pu ló vé dõ ol tá si rend szer.

3. Az Alkot mány bíró ság az élet kor hoz kö töt ten kö te le -
zõ vé dõ ol tá sok ki fo gás olt rend sze ré nek al kot má nyos sá gi
vizs gá la ta kor ab ból in dult ki, hogy gya kor la ta sze rint az
egész ség ügyi be avat ko zá sok az Al kot mány ban el is mert
alap ve tõ jo gok kö zül az em ber i mél tó ság hoz  való jog gal
áll nak a leg szo ro sabb össze füg gés ben. Az Alkot mány
54.  § (1) be kez dé sé ben el is mert em ber i mél tó ság hoz  való
jo got a 8/1990. (IV. 23.) AB ha tá ro zat ban az „ál ta lá nos
sze mé lyi sé gi jog” al kot má nyi meg fo gal ma zá sá nak mi nõ -
sí tet te. „Az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog »anya jog«, azaz
olyan szub szi di á ri us alap jog, ame lyet mind az Alkot mány -
bíró ság, mind a bí ró sá gok min den eset ben fel hív hat nak az
egyén au to nó mi á já nak vé del mé re, ha az adott tény ál lás ra a 
konk rét, ne ve sí tett alap jo gok egyi ke sem al kal maz ha tó.”
(ABH 1990, 44–45.)
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3.1. Az Alkot mány bíró ság szá mos ha tá ro za tot ho zott az 
ön ren del ke zés hez  való jog és a ma gán szfé rá hoz  való jog
mint az Alkot mány 54.  § (1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ „kü -
lö nös sze mé lyi sé gi jo gok” alap ján. [57/1991. (XI. 8.) AB
ha tá ro zat, ABH 1991, 279.; 1/1994. (I. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 29, 35–36.; 75/1995. (XII. 21.) AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 376, 380.; 5/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 
1996, 47.; 11/1996. (III. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1996,
240.; 20/1997. (III. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 85.;
4/1998. (III. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 71.; 10/2001.
(IV. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 123.]

A 36/2000. (X. 27.) AB ha tá ro zat ki mond ta, hogy az
Eütv. az Alkot mány 54.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt em ber i
mél tó ság hoz  való jog ból kö vet ke zõ en a be te gek jo gai
közé tar to zik – töb bek kö zött – az egész ség ügyi be avat ko -
zá sok ba  való be le egye zés és az el lá tás vissza uta sí tá sá nak
joga is. „Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint az
egész ség ügyi el lá tás so rán szük sé ges be avat ko zá sok ba
 való be le egye zés, illetve annak vissza uta sí tá sa a sze mé lyi -
sé gi jo gok gya kor lá sá tól el vá laszt ha tat lan.” [ABH 2000,
241. Meg erõ sít ve: 56/2000. (XII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH
2000, 527.]

A tes tü let gya kor la tá ból kö vet ke zik to váb bá, hogy az
or vo si be avat ko zá sok fe let ti ön ren del ke zé si jog (egész -
ség ügyi ön ren del ke zé si jog) tá gabb ka te gó ria az egész ség -
ügyi be avat ko zá sok vissza uta sí tá sá hoz  való jog nál.
[64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 297, 301.;
48/1998. (XI. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 333.;
36/2000. (X. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 241.; 56/2000. 
(XII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 527.]

Az Alkot mány bíró ság a 21/1996. (V. 17.) AB ha tá ro -
zat ban az em ber i mél tó ság hoz  való jog és az egyé ni koc ká -
zat vál la lás össze füg gé sé rõl ál ta lá nos ér vénnyel mond ta ki: 
„Ön ma gá nak min den ki árt hat, s vál lal hat koc ká za tot, ha
ké pes a sza bad, tá jé ko zott és fe le lõs dön tés re. A nagyko -
rúaknak a jog be nem avat ko zá sa szé les le he tõ sé get ad
erre, s az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog ból fo lyó jog az ön -
meg ha tá ro zás ra és cse lek vé si sza bad ság ra [Alkot mány
54.  § (1) be kez dés] ga ran tál ja ezt a le he tõ sé get. Az ál lam
kor lá to zó gyám ko dá sa csak a ha tár ese tek ben al kot má -
nyos sá gi vi ták tár gya (a ká bí tó szer él ve zé sé nek bün te té sé -
tõl az eutaná ziáig).” (ABH 1996, 74, 80.)

Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat alap ján meg ál la pít ha -
tó, hogy az Alkot mány 54.  § (1) be kez dé se szé les körû vé -
de lem ben ré sze sí ti a sza bad, tá jé ko zott és fe le lõs ség tel jes
dön tés re ké pes em ber sa ját tes te és sor sa fe let ti ren del ke -
zé si jo gát. [Össze fog la ló an: 43/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2005, 536, 541–543.]

3.2. Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta sze rint a sze mély
dön tés ké pes sé gé nek meg ha tá ro zó je len tõ sé ge van a te kin -
tet ben, hogy gya ko rol ni tud ja-e az ön ren del ke zés hez  való
jo got. A 21/1996. (V. 17.) AB ha tá ro zat ki mond ta:
„A gyer me ket meg il le tik az alap jo gok. Az Alkot mány ki -
fe je zet ten csak a vá lasz tó jog ból zár ja ki a gyer me ke ket.
A gyer mek az alap jo go kat – mint min den ki más is – azok -
kal a fel té te lek kel gya ko rol hat ja, ame lye ket az egyes jog -

te rü le tek szá má ra elõ ír nak. Az ilyen kor lá to zá sok vi szont
al kot má nyos sá gi vizs gá lat tár gyai le het nek.

Ahol a tör vények nem sza bá lyoz zák a kis- és fiatalko -
rúak jog gya kor lá sát, az Alkot mány alap ján eset rõl eset re
kell meg ha tá roz ni, hogy a gyer mek mely alap jo got, mi lyen 
vo nat ko zás ban gya ko rol hat maga, illetve, hogy ki gya ko -
rol ja ne vé ben és ér de ké ben, illetve, hogy gyer mek vol tá ra
és a 67.  §-ra te kin tet tel az alap jog gya kor lá sá nak egyes te -
rü le te i rõl nem zár ha tó-e ki tel je sen. A gyer mek alap jog -
gya kor lá sá nak – s ezen be lül a sze mé lyes jog gya kor lás -
nak – le he tõ sé ge a jog gya kor lás kö vet kez mé nye it át fo gó
dön té si ké pes ség ki bon ta ko zá sá val együtt, a nö vek võ kor -
ral egy re szé le sebb lesz.” (ABH 1996, 74, 78–79.)

Az Alkot mány bíró ság a 36/2000. (X. 27.) AB ha tá ro -
zat ban ki fej tet te, hogy a Ptk. sze rin ti cse lek võ ké pes ség és
az egész ség ügyi el lá tá sok ra vo nat ko zó dön tés ké pes ség fo -
gal mai nem fel tét le nül es nek egy be. Ugyan is az egész ség -
ügy te rén nem a va gyo ni vo nat ko zá sú szer zõ dé sek nél
meg kö ve telt, az ügyek vi te lé hez szük sé ges be lá tá si ké pes -
ség rõl van szó, ha nem az egész sé get, tes ti ép sé get, éle tet
be fo lyá so ló ese mé nyek meg ér té sé rõl. (ABH 2000, 260.)

A 43/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta: „Az
egész ség ügyi be avat ko zá sok ra vo nat ko zó dön tés ké pes ség 
ma gá ban fog lal ja, hogy az érin tett ké pes meg ér te ni a dön -
tés hez szük sé ges in for má ci ó kat; ké pes meg ér te ni dön té se
min den le het sé ges kö vet kez mé nyét; to váb bá ké pes kö zöl -
ni dön té sét az or vos sal. A Ptk. sze rint nem tel je sen cse lek -
võ ké pes sze mély is le het dön tés ké pes egyes egész ség ügyi
vizs gá la tok, be avat ko zá sok te kin te té ben.” (ABH 2005,
536, 547–548.) „Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy egyes 
be avat ko zá sok ról a gyer me kek és a men tá lis sé rül tek is ké -
pe sek au to nóm dön tést hoz ni”. (ABH 2005, 551.)

3.3. Az élet kor hoz kö töt ten kö te le zõ vé dõ ol tá sok vizs -
gált rend sze ré ben – az R1. alap ján – az ol tá sok egyik ré szét 
a gyer mek a 7. élet évé ig, má sik ré szét a 14. élet évé ig kel -
lett be ad ni. Az egyes vé dõ ol tá sok be adá sá nak szû keb ben
meg ha tá ro zott ide jét is tar tal ma zó ol tá si rend szer és az ol -
tá si kam pá nyok sza bá lya i ról az R1. nem ren del ke zett.
Mind azon ál tal meg ál la pít ha tó, hogy a vé dõ ol tá sok egy ré -
szét új szü lött-, illetve cse cse mõ kor ban ad ják be, és az R1.
a 14. élet év ben ha tá roz ta meg az élet kor hoz kö tött vé dõ ol -
tá si kö te le zett ség fel sõ kor ha tá rát.

Az Alkot mány bíró ság je len ügy ben úgy ítél te meg,
hogy az R1. 4.  §-ában jár vány ügyi, köz egész ség ügyi cél -
ból, gyer me kek szá má ra in téz mé nye sí tett vé dõ ol tá sok ala -
nyai nem ren del kez nek az Alkot mány 54.  § (1) be kez dé sé -
bõl kö vet ke zõ ön ren del ke zé si jog gya kor lá sá hoz szük sé -
ges dön tés ho za ta li ké pes ség gel. A cse cse mõk ese té ben ér -
te lem sze rû en min den egész ség ügyi be avat ko zás ese tén ki -
zárt az ön ren del ke zé si jog gya kor lá sa. A 14. élet év alat ti
gyer me kek ese tén – bi zo nyos élet kor fe let t – el vi leg nem
zár ha tó ki az ön ren del ke zé si jog ér vé nye sü lé sé nek vizs gá -
la ta. (Pél dá ul a ku ta tá si, kí sér le ti célú be avat ko zá sok ese -
té ben.) Azon ban a vé dõ ol tá sok rö vid és hosszú távú elõ -
nye i nek és hát rá nya i nak meg íté lé sé hez szük sé ges kü lön le -
ges meg fon to lá sok  miatt a 14. élet év alat ti ak nem ké pe sek
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tá jé ko zott és fe le lõs ség tel jes dön tés re az ol tá sok ról. Ezért
a je len eset ben vizs gált sza bá lyo zás – a jog ala nyok dön tés -
ké pes sé gé nek hi á nya  miatt – nem kor lá toz za az ön ren del -
ke zé si jo got.

4.1. Az Alkot mány bíró ság az Alkot mány 54.  § (1) be -
kez dé sén ala pu ló ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog al ko tó ele mé -
nek te kin ti a sze mé lyi ség in teg ri tá sá hoz  való jo got, amely -
nek rész e a tes ti in teg ri tás hoz  való jog. A 75/1995.
(XII. 21.) AB ha tá ro zat ki mond ta: „Az em ber i mél tó ság -
hoz  való jog te hát ma gá ban fog lal ja az ön ren del ke zés sza -
bad sá gá hoz  való al kot má nyos alap jo got csak úgy, mint a
sze mély tes ti in teg ri tá sá hoz fû zõ dõ alap jo got is, így ezek
kor lá to zá sa ki zá ró lag az Alkot mány 8.  § (2) be kez dé sé ben
fog lalt ren del ke zés ke re tei kö zött tör tén het meg.” [ABH
1995, 376, 381. Meg erõ sít ve: 4/1998. (III. 1.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1998, 71, 74.; 1270/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH
2000, 713, 717.; 43/2004. (XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 597, 603.)]

A 36/2005. (X. 5.) AB ha tá ro zat így fog lalt ál lást:
„A ma gán szfé ra lé nye gi fo gal mi ele me ép pen az, hogy az
érin tett aka ra ta el le né re má sok oda ne ha tol has sa nak be,
ille tõ leg be se te kint hes se nek. Ha a nem kí vánt be te kin tés
még is meg tör té nik, ak kor nem csak ön ma gá ban a ma gán -
élet hez  való jog, ha nem az em ber i mél tó ság kö ré be tar to zó 
egyéb jo go sult sá gi ele mek, mint pl. az ön ren del ke zé si sza -
bad ság vagy a tes ti-sze mé lyi in teg ri tás hoz  való jog is sé -
rül het.” (ABH 2005, 390, 400.)

A 22/2003. (IV. 28.) AB ha tá ro zat – ko ráb bi dön té se ket
össze gez ve – meg fo gal maz ta, mi a tes ti in teg ri tás hoz  való
jog je len tés tar tal ma az egész ség ügy ben: „A be te gek em -
ber i mél tó sá gá nak egyik fon tos as pek tu sa (...) az, hogy az
em ber sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem vál hat esz köz -
zé vagy tárggyá: »Az em ber i mél tó ság hoz  való jog azt je -
len ti, hogy van az egyén au to nó mi á já nak, ön ren del ke zé sé -
nek egy olyan, min den ki más ren del ke zé se alól ki vont
mag ja, amely nél fog va – a klasszi kus meg fo gal ma zás sze -
rint – az em ber alany ma rad, s nem vál hat esz köz zé vagy
tárggyá« [64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1991,
297, 308.]. A be te gek em ber i mél tó sá gá hoz  való jo gá ból
kö vet ke zõ má sik as pek tus a tes ti in teg ri tás hoz  való alap -
jog. »Az em ber i mél tó ság hoz  való jog te hát ma gá ban fog -
lal ja az ön ren del ke zés sza bad sá gá hoz  való al kot má nyos
alap jo got csak úgy, mint a sze mély tes ti in teg ri tá sá hoz fû -
zõ dõ alap jo got is« [75/1995. (XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 
1995, 376, 381.]. A tes ti in teg ri tás hoz  való jog az Alkot -
mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a be te gek re vo nat koz tat va 
azt is je len ti, hogy fõ sza bály ként a be teg egyet ér té se, hoz -
zá já ru lá sa nél kül tes té hez más nem nyúl hat.” (ABH 2003,
235, 266.)

4.2. A vé dõ ol tá sok köz egész ség ügyi, jár vány ügyi cél -
ból el vég zett in va zív egész ség ügyi be avat ko zás nak te kint -
he tõk (In do ko lás IV.2. pont). Az Alkot mány bíró ság meg -
íté lé se sze rint a kö te le zõ vé dõ ol tá so kat in téz mé nye sí tõ és
annak fel té te le it meg ha tá ro zó jogi sza bá lyo zás a tes ti in -
teg ri tás hoz  való jog kor lá to zá sát je len ti. A tes ti in teg ri tás -

hoz  való jog ugyan is at tól füg get le nül il le ti meg a sze mé -
lye ket, hogy dön tés ké pes nek mi nõ sül nek-e, és gya ko rol ni
tud ják-e az ön ren del ke zé si jo got. „Az em ber soha nem te -
kint he tõ pusz ta esz köz nek va la mi lyen köz cél el éré sé hez”
– en nek az elv nek kü lö nös sú lya van az olyan jogi sza bá -
lyo zás ese té ben, amely alap ján köz ér dek re hi vat ko zás sal,
meg elõ zõ, gyó gyí tó cél ból ol tó anya got jut tat nak az em be -
rek szer ve ze té be. Ezért az Alkot mány bíró ság sze rint az
élet kor hoz kö tött vé dõ ol tá sok ra vo nat ko zó sza bá lyo zás -
nak meg kell fe lel nie az Alkot mány 54.  § (1) be kez dé sé bõl 
kö vet ke zõ tes ti in teg ri tás hoz  való jog kor lá to zá sá val
szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek nek.

5.1. Az in dít vá nyo zók hi vat koz tak a gyer me kek egész -
ség hez  való jo gá ra és az zal össze füg gés ben az Alkot mány
70/D.  §-ára. Az Alkot mány bíró ság a kö te le zõ tü dõ szû rés
al kot má nyos sá gi vizs gá la ta kor meg ál la pí tot ta: „(...) té ves
az in dít vá nyo zó nak az Al kot mány ra  való hi vat ko zá sa.
A ki fo gás olt ren del ke zés ugyan is az Alkot mány 70/D.  §-a
te kin te té ben sem mi lyen alap jog-kor lá to zást nem tar tal -
maz. Az azon ban két ség te len tény, hogy a tü dõ szû rõ vizs -
gá lat nak a – meg ha tá ro zott fel té te lek be kö vet ke zé se ese -
tén – kö te le zõ vé té te le az egyén ön ren del ke zé si jo gá nak,
illetve tes ti in teg ri tás hoz fû zõ dõ jo gá nak – mint az em ber i
mél tó ság hoz fû zõ dõ ál ta lá nos sze mé lyi sé gi alap jog ból le -
ve ze tett, ún. kü lö nös sze mé lyi sé gi alap jo gok nak – a kor lá -
to zá sát je len ti. A ki fo gás olt ren del ke zé sek al kot má nyos sá -
ga te hát nem az Alkot mány 70/D.  §-ával, ha nem az 54.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt em ber i mél tó ság gal össze füg gés -
ben vizs gá lan dó.” (2012/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH
2001, 1169, 1172.)

Az Alkot mány bíró ság ké sõbb, a 43/2005. (XI. 14.) AB
ha tá ro zat ban a sze mé lyi ség in teg ri tá sá hoz  való jog és az
egész ség hez  való jog kö zöt ti össze füg gést fo gal ma zott
meg: „Az ENSZ Egész ség ügyi Vi lág szer ve ze te de fi ní ci ó -
ja sze rint az »egész ség a tes ti, szel lem i és szo ciá lis tel jes
jó lét nek ál la po ta és nem csak be teg ség vagy fo gya té kos -
ság hi á nyá ból áll«. (Az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet Al -
kot má nyá nak be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1948. évi XII. tör -
vény pre am bu lu ma.) Ez a meg kö ze lí tés azt mu tat ja, hogy
az egész ség-be teg ség meg ha tá ro zá sa nem azo no sít ha tó a
kli ni kai gya kor lat ban ér vé nye sü lõ szem lé let mód dal (faj -
tipikus vagy an nál jobb szerv mû kö dés re  való ké pes ség),
ha nem olyan tes ti és szel lem i ál la pot, amely le he tõ vé te szi
a tár sa da lom ban  való mi nél hosszabb és tes ti-lel ki gon -
dok tól men tes éle tet. Mind ezek kel az Alkot mány össz -
hang ban van, mi vel a 70/D.  § (1) be kez dé sé ben »tes ti és
lel ki egész ség« sze re pel, az 54.  § (1) be kez dé sé bõl pe dig –
egye bek mel lett – a sze mé lyi ség in teg ri tá sá hoz  való jog
kö vet ke zik.” (ABH 2005, 549.)

5.2. Kö vet ke zés kép pen az Alkot mány 70/D.  § (1) be -
kez dé sé ben el is mert tes ti és lel ki egész ség hez  való jog
szo ros össze füg gés ben áll az Alkot mány 54.  § (1) be kez -
dé sé bõl kö vet ke zõ sze mé lyi ség in teg ri tá sá hoz  való jog gal. 
Az egész ség hez  való jog ob jek tív (in téz mé nyi) ol dal a a
70/D.  § (2) be kez dé sé ben je le nik meg, amely sze rint az
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egész ség hez  való jo got az ál lam – egye bek mel lett – „az
egész ség ügyi in téz mé nyek és az or vo si el lá tás meg szer ve -
zé sé vel”  valósítja meg. Az alap jog ala nyi ol dal a a sze mé -
lyi ség tes ti-lel ki in teg ri tá sá hoz  való jog ként fo gal maz ha tó
meg, amely az 54.  § (1) be kez dé sé bõl kö vet ke zik.

Ezért a je len ügy ben nincs mód a 70/D.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt alap jog kor lá to zá sá nak ön ál ló al kot má nyos sá -
gi vizs gá la tá ra. A sze mé lyi ség in teg ri tá sá hoz  való jog kor -
lá to zá sá nak vizs gá la ta ma gá ban fog lal ja az egész ség hez
 való jog (ala nyi ol dal a) kor lá to zá sá nak vizs gá la tát.

6.1. Az in dít vá nyo zók az al kot mány jo gi pa nasz ban hi -
vat koz tak az Alkot mány 60. és 67.  §-ára is. A konk rét ügy
kap csán az em lí tett al kot mány be li ren del ke zé sek sé rel me
úgy me rül het fel, hogy a tá ma dott sza bá lyo zás el von ta a
szü lõk jo gát, hogy lel ki is me re tük sze rint ne vel jék gyer me -
ke i ket.

Az Alkot mány 60.  § (1) be kez dé sé nek a je len ügy szem -
pont já ból lé nye ges as pek tu sát a 64/1991. (XII. 17.) AB ha -
tá ro zat fo gal maz ta meg elõ ször: „A lel ki is me re ti sza bad -
ság jo gá nak (...) az az ér tel me eme len dõ ki, hogy az ál lam
sen kit nem kény sze rít het olyan hely zet be, amely meg ha -
son lás ba vin né ön ma gá val, azaz amely össze egyez tet he -
tet len a sze mé lyi sé gét meg ha tá ro zó va la mely lé nye ges
meg gyõ zõ dé sé vel. Az ál lam nak nem csak az a kö te les sé ge, 
hogy ilyen kény szer tõl tar tóz kod jék, ha nem az is, hogy le -
he tõ vé te gye – éssze rû ke re tek kö zött – az al ter na tív ma ga -
tar tást.” [ABH 1991, 297, 313.; meg erõ sít ve: 4/1993.
(II. 12.) AB ha tá ro zat ABH 1993, 48, 51.]

A szü lõk gyer me ke ik ne ve lé sé hez fû zõ dõ jo gá ról az
Alkot mány 67.  § (2) be kez dé se ren del ke zik. En nek az al -
kot mány be li sza bály nak az ér tel me zé sé nél az Alkot mány -
bíró ság irány adó nak te kin ti a 21/1996. (V. 17.) AB ha tá ro -
zat kö vet ke zõ meg ál la pí tá sa it: „A ma gán szfé rá ban a gon -
dos ko dás és vé de lem joga és kö te les sé ge el sõ sor ban a szü -
lõ ket il le ti. Így pél dá ul jog sza bály – ál ta lá nos meg elõ zõ
cél lal – tilt hat ja, hogy gyer mek nek nyil vá nos ven dég lá tó
he lyen al ko holt szol gál ja nak fel, hogy is ko la kö ze lé ben
por nog ráf saj tó ter mé ke ket árul ja nak, vagy szex bol tot
nyis sa nak. Tör vé ny a gyer mek be lé pé sét is meg tilt hat ja
ilyen he lyek re. A szü lõ fe le lõs sé ge vi szont, hogy ott hon a
gyer mek szá má ra hoz zá fér he tõ vé te szi-e az al ko holt vagy
a por nog rá fi át. Az ál lam csak a gyer mek fej lõ dé sé nek sú -
lyos és konk rét sé rel me vagy ve szé lyez te té se ese tén avat -
ko zik be – pél dá ul a szü lõi fel ügye let meg szün te té se ré -
vén.” (ABH 1996, 74, 80.)

6.2. Te hát az Alkot mány 60.  § (1) be kez dé se és 67.  §
(2) be kez dé se együt te sen je le ní ti meg a szü lõk jo gát, hogy
gyer me ke ik rõl sa ját vi lág né ze tük nek és lel ki is me re ti meg -
gyõ zõ dé sük nek meg fele lõen gon dos kod ja nak. El sõ sor ban 
a szü lõk (gond vi se lõk) jo go sul tak arra, hogy dönt se nek a
gyer me ke ik tes ti és szel lem i fej lõ dé sé vel kap cso la tos kér -
dé sek ben. A szü lõk vá laszt hat nak egész ség ügyi szol gál ta -
tót, ok ta tá si in téz ményt, õk dönt het nek ar ról, hogy mi lyen
vi lág né ze ti ne ve lés ben ré sze sül je nek gyer me ke ik. Az

egyes egész ség ügyi el lá tá sok, a le het sé ges al ter na tí vák
kö zött is a szü lõk dön te nek.

Mind emel lett figye lembe kell ven ni, hogy a gyer me kek
ér tel mi ké pes sé gei a nö vek võ élet kor ral pár hu za mo san
fej lõd nek, egy re szé le seb ben bon ta ko zik ki dön té si ké pes -
sé gük. Ezért egy re több kér dés ben lesz nek jo go sul tak a
szü lõi tá jé koz ta tás ra, majd egy re gyak rab ban igé nyel het -
nek ér de mi be le szó lást sa ját éle tük ala kí tá sá ba. Ér te lem -
sze rû, hogy a cse cse mõk még nem gya ko rol hat nak jo go -
kat, de az óvo dás ko rú ak már több min dent ké pe sek meg ér -
te ni az egyes or vo si vizs gá la tok és be avat ko zá sok cél já ról, 
le zaj lá sá ról és vár ha tó kö vet kez mé nye i rõl, a 14. élet év fe -
let ti ek pe dig már ma guk dönt het nek a min den na pos egész -
ség ügyi kér dé sek ben (or vos hoz for dul nak-e, szed nek-e
gyógy szert, al ter na tív gyógy mó dot vá lasz ta nak-e stb.).

A gyer me kek jog gya kor lá sá nak ki bon ta ko zá sá ra meg -
ha tá ro zó ha tás sal van az, hogy mi lyen a szü lõk és gyer me -
ke ik kö zöt ti konk rét vi szony, mi lyen szü lõi fel fo gás alap -
ján ne vel ked nek a gyer me kek. Vagyis a gyer me kek éle tét
a szü lõk és a gyer me kek jo ga i nak sa já tos köl csön ha tá sa is
ala kít ja. Ezek a jo gok je len tik az ál lam i be avat ko zás leg lé -
nye ge sebb kor lá ta it.

Kö vet ke zés kép pen az élet kor hoz kö tött vé dõ ol tá sok tá -
ma dott sza bá lyo zá sa kor lá toz za a szü lõk 60.  § (1) be kez -
dé sé bõl és a 67.  § (2) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ jo ga it.

7. Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság arra a kö -
vet kez te tés re ju tott, hogy az Eütv1. és az R1. tá ma dott ren -
del ke zé sei az al kot mány jo gi pa nasz ban fel hí vott alap ve tõ
jo gok kö zül az aláb bi a kat kor lá toz ták:

– egy fe lõl az 54.  § (1) be kez dé sét mint a gyer mek sze -
mé lyi sé gé nek in teg ri tá sá hoz  való jo gát;

– más fe lõl a szü lõk 60.  § (1) be kez dé sé bõl és a 67.  §
(2) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ jo gát, hogy gyer me ke ik rõl vi -
lág né ze tük nek és lel ki is me re ti meg gyõ zõ dé sük nek meg -
fele lõen gon dos kod ja nak.

To váb bá a fen ti ek alap ján az Alkot mány bíró ság úgy
fog lalt ál lást, hogy a tá ma dott ren del ke zé sek – az al kot -
mány jo gi pa nasz össze füg gé sé ben – nem je len tik az
Alkot mány 54.  § (1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ ön ren del ke -
zé si jog és a 70/D.  § (1) be kez dé sé be fog lalt egész ség hez
 való jog kor lá to zá sát.

Az Alkot mány bíró ság mind emel lett úgy ítél te meg,
hogy a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal ma – ame lyet az
Alkot mány 70/A.  § (1) be kez dé se fo gal maz meg –, nem
hoz ha tó al kot mány jo gi össze füg gés be az al kot mány jo gi
pa nasz ban kö rül írt alap jo gi sé re lem mel.

Ezért az Alkot mány bíró ság az Eütv1. és az R1. tá ma dott 
ren del ke zé se it az 54.  § (1) be kez dé sé vel, a 60.  § (1) be kez -
dé sé vel, valamint a 67.  § (2) be kez dé sé vel ve tet te össze az
alap jog-kor lá to zá si vizs gá lat ke re té ben.

V.

1. Az Alkot mány 8.  § (2) be kez dé se ha tá roz za meg az
alap jog-kor lá to zás ál ta lá nos fel té te le it: „A Ma gyar Köz -
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tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és kö te les sé gek re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja meg, alap ve tõ jog lé -
nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá toz hat ja.” Az Alkot -
mány bíró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az alap jo got kor lá -
to zó sza bá lyo zás ak kor al kot má nyos, ha al kal mas va la -
mely le gi tim jog al ko tói cél el éré sé re, to váb bá meg fe lel a
szük sé ges ség és ará nyos ság kö ve tel mé nye i nek. Az em be -
rek egyes alap ve tõ jo ga i nak kor lá to zá sá hoz le gi tim cél le -
het má sok alap ve tõ jo ga i nak vé del me [elõ ször: 2/1990.
(II. 18.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 18, 20.], to váb bá az ál -
lam in téz mé nyes (ob jek tív) alap jog-biz to sí tá si kö te le zett -
sé ge [elõ ször: 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH
1991, 297, 302.], valamint egyes al kot má nyos köz cé lok
ér vé nye sí té se [pél dá ul: 56/1994. (XI. 10) AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 312, 313.].

Az ál lam csak ab ban az eset ben kor lá toz hat ja az alap jo -
go kat, ha a le gi tim cé lok vé del me más mó don nem ér he tõ
el. „Az alap jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos sá gá hoz te hát
szük sé ges, hogy a kor lá to zás meg fe lel jen az ará nyos ság
kö ve tel mé nye i nek: az el ér ni kí vánt cél fon tos sá ga és az
en nek ér de ké ben oko zott alap jog sé re lem sú lya meg fe le lõ
arány ban le gye nek egy más sal. A tör vényhozó a kor lá to zás 
so rán kö te les az adott cél el éré sé re al kal mas leg eny hébb
esz közt al kal maz ni.” (Össze fog la ló an: 879/B/1992. AB
ha tá ro zat, ABH 1996, 401.)

2.1. Az Alkot mány bíró ság az em ber i mél tó ság hoz  való
jog ból le ve ze tett rész jo go sult sá gok kor lá toz ha tó sá gá ról
ki ala kí tott gya kor la tát a 22/2003. (IV. 28.) AB ha tá ro zat -
ban fog lal ta össze: „az em ber i mél tó ság hoz  való jog csu -
pán az em ber i stá tus meg ha tá ro zó ja ként, csak az élet tel
együtt fenn ál ló egy ség ben ab szo lút és kor lá toz ha tat lan
[64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 297, 308,
312.]. Ezért anya jog mi vol tá ból le ve ze tett egyes rész jo go -
sít vá nyai (mint pél dá ul az ön ren del ke zés hez és a sze mély
tes ti in teg ri tá sá hoz  való jo gok) az Alkot mány 8.  § (2) be -
kez dé se sze rint bár mely más alap jog hoz ha son ló an kor lá -
toz ha tók [75/1995. (XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
376, 383.].” (ABH 2003, 235, 260.)

Mind eb bõl kö vet ke zõ en az Alkot mány bíró ság az ál ta lá -
nos alap jog-kor lá to zá si fel té te lek alap ján ve tet te össze a
tá ma dott sza bá lyo zást az em ber i mél tó ság hoz  való jog ból
kö vet ke zõ sze mé lyi in teg ri tás hoz  való jog gal.

2.2. Az Alkot mány bíró ság a szü lõk – Alkot mány 60.  §
(1) be kez dé sé bõl és 67.  § (2) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ –
ala nyi jo gá nak te kin ti, hogy gyer me ke ik rõl sa ját vi lág né -
ze tük nek és lel ki is me re ti meg gyõ zõ dé sük nek meg fele lõen 
gon dos kod ja nak. Ezért úgy ítél te meg, hogy az ál lam ezt a
jo got is csak az ál ta lá nos alap jog-kor lá to zá si fel té te le ket
tisz te let ben tart va kor lá toz hat ja.

Kö vet ke zés kép pen egy sé ges szem pon tok sze rint bí rál -
ha tó el a gyer me kek sze mé lyi in teg ri tás hoz  való jo gát és a
szü lõk nek azt a jo gát kor lá to zó sza bá lyo zás al kot má nyos -
sá ga, hogy gyer me ke ik rõl sa ját vi lág né ze tük nek és lel ki is -
me re ti meg gyõ zõ dé sük nek meg fele lõen gon dos kod ja nak.

3. Az Alkot mány bíró ság meg vizs gál ta, hogy al kot má -
nyo san el fo gad ha tó jog al ko tói cél el éré sé re al kal mas és
ah hoz szük sé ges be avat ko zás nak mi nõ sül nek-e az Eütv1.
és az R1. tá ma dott ren del ke zé se i vel in téz mé nye sí tett,
gyer mek ko rú ak szá má ra kö te le zõ vé dõ ol tá sok.

3.1. Az in dít vá nyo zók – ter mé szet tu do má nyos ál lás -
pon tok ra hi vat ko zó – vé le mé nye sze rint a gyer me kek nek
adott vé dõ ol tá sok nem vé dik ha té ko nyan az egyént és a
tár sa dal mat, ugyan ak kor  valós ve szélyt je len te nek a be ol -
tott sze mély egész sé gé re, bi zo nyos ese tek ben ha lált is
okoz hat nak. Két ség te len, hogy a tu do má nyos élet ben is
van nak kép vi se lõi annak a né zet nek, hogy nem a kór oko -
zók okoz zák a be teg sé ge ket, ezért a vé dõ ol tá sok szük ség -
te le nek, sõt ká ro sak.

Az Alkot mány bíró ság a kér dés meg íté lé sé vel kap cso -
lat ban két meg ál la pí tást emel ki a gya kor la tá ból. A
34/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat ál ta lá nos ér vé nyû meg ál -
la pí tá sa, hogy a „tu do má nyos igaz sá gok kér dé sé ben ál lást
fog lal ni csak maga a tu do mány le het kom pe tens”. (ABH
1994, 177, 182.) A gyer me kek jo ga it és sza bad sá gát ve -
szé lyez te tõ kül sõ ha tá sok ál ta lá nos meg íté lé sé re is vo nat -
koz tat ha tó az Al kot mány bí ró ság nak a 21/1996. (V. 17.)
AB ha tá ro zat ban meg fo gal ma zott ál lí tá sa: „egy-egy ri zi kó 
fel be csü lé se nem szo rít koz hat pusz tán va la mely szak tu do -
mány sa ját te rü le té re kor lá to zott ér té ke lé sé re, ha nem azt
kell mér le gel ni, hogy az az adott tár sa dal mi kö rül mé nyek
kö zött az érin tett gyer mek cso port fej lõ dé sé re és jö võ jé re
mi lyen ha tás sal le het.” (ABH 1996, 74, 81.)

Mind eb bõl az Alkot mány bíró ság azt a kö vet kez te tést
von ja le, hogy a ter mé szet tu do má nyos igaz sá gok el dön té -
sé re a tu do mány kép vi se lõi hi va tot tak. Ugyan ak kor a ter -
mé szet tu do má nyos is me re tek kel össze füg gõ al kot má -
nyos sá gi prob lé mák meg ol dá sá hoz a szak tu do má nyos ál -
lás pon tok nál szé le sebb vizs gá ló dás le het szük sé ges.

3.2. Az Alkot mány bíró ság ki eme li, hogy nem az al kot -
mány bí ró sá gi el já rás a tu do má nyos igaz sá gok és a ver sen -
gõ tu do má nyos né ze tek kö zöt ti vá lasz tás dön tõ fó ru ma. A
tu do mány kom pe ten ci á ja és au to nó mi á ja az Alkot mány -
bíró ság szá má ra is meg ha tá ro zó. De mok ra ti kus tár sa da -
lom ban el sõ sor ban a meg fele lõen sza bá lyo zott, éssze rû és
nyil vá nos jog al ko tá si el já rá sok so rán kell figye lembe ven -
ni a tu do mány meg ál la pí tá sa it és a tu do mány kép vi se lõ i -
nek ja vas la ta it.

Je len eset ben az Alkot mány bíró ság te kin tet tel volt arra,
hogy az Egész ség ügyi Vi lág szer ve ze ten be lül lét re ho zott
De part ment of Im mu ni za ti on, Vac ci nes and Bi o lo gi cals
rend sze re sen fo gal maz meg aján lá so kat és kö zöl fel mé ré -
se ket a vé dõ ol tá sok al kal ma zá sá ról. Az in dít vá nyok be -
nyúj tá sa kor az Im mu ni za ti on po li cy, Glo bal pro gram me
for Vac ci nes and Im mu ni za ti on (1996), majd a Vac ci nes,
Im mu ni za ti on and Bi o lo gi cals (2002–2005 Stra tegy) címû 
do ku men tum fo gal maz ta meg, hogy az ál la mok nak mi lyen 
lé pé se ket in do kolt ten ni ük a gyer me kek és a tár sa da lom
töb bi tag ja fer tõ zõ be teg sé gek kel szem be ni vé dett sé gé nek
erõ sí té se ér de ké ben. A leg újabb fel mé ré sek ered mé nye it
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pe dig a WHO vac ci ne-pre ven tab le di se a ses: mo ni tor ing
sys tem 2006 glo bal sum ma ry címû do ku men tum tar tal -
maz za (http://www.who.int/vac ci nes-do cu ments/).

3.3. Az Alkot mány bíró ság tény ként fo gad ta el, hogy a
ma meg ha tá ro zó tu do má nyos vi lág kép alap ján az Egész -
ség ügyi Vi lág szer ve zet glo bá lis kam pányt foly tat a gyer -
me kek im mu ni zá lá sá ért, és ezen ke re tek kö zött he lyez ke -
dik el a ma gyar or szá gi jog al ko tás is. Az Egész ség ügyi Vi -
lág szer ve zet stra té gi ai cél ja, hogy a la kos ság im mu ni zált -
sá ga vi lág szer te el ér je a 95%-ot. A ma gyar or szá gi sta tisz -
ti kák en nél ked ve zõb bek, a ha zai ol tá si in téz mény rend szer 
nem zet kö zi leg el is mert ered mé nye ket mu tat fel. Mind eze -
ket figye lembe véve az al kot mány bí ró sá gi el já rás so rán
nem kér dõ je lez he tõ meg, hogy a vé dõ ol tá sok (köz tük az
élet kor hoz kö tött vé dõ ol tá sok) az em ber i szer ve zet fer tõ zõ 
be teg sé gek kel szem be ni ellen álló ké pes sé gé nek fo ko zá sát 
és a fer tõ zõ meg be te ge dé sek el ter je dé sé nek meg elõ zé sét
szol gál ják. Te hát egy fe lõl az egyént (a gyer me ket) vé dik a
fer tõ zés tõl, más fe lõl az egész tár sa dal mat a jár vá nyok
meg je le né sé tõl.

Köz tu dott, hogy a kór oko zók ter je dé sé vel lét re jö võ jár -
vá nyok gyak ran okoz nak egész ség ká ro so dás sal és ha lál lal
járó szen ve dé se ket az em be ri ség nek. Az or vos tu do mány a
XVIII. szá zad vé gén is mer te fel, hogy a vé dõ ol tá sok az
em ber i szer ve ze tet an ti tes tek, azaz olyan fe hér jék ter me lé -
sé re ösz tön zik, ame lyek meg vé dik a szer ve ze tet a kór oko -
zók el sza po ro dá sá tól. A jár vá nyok el le ni vé de ke zés ha -
gyo má nyos mo dell jét az ipa ro so dott or szá gok ban meg je -
le nõ tö me ges fer tõ zõ dé sek le küz dé se ér de ké ben dol goz ták 
ki a XIX. szá zad vé gén. En nek rész e, hogy a ve szé lyez te -
tett cso por tok tag ja it vé dõ ol tás ban kell ré sze sí te ni.

Mára szá mos – egy kor óri á si ká ro kat oko zó – fer tõ zõ
be teg ség vissza szo rult, a nyu ga ti tár sa dal mak ban a jár vá -
nyok el le ni vé de ke zés igen ha té kony rend sze rei mû köd -
nek. Mind eb ben je len tõs sze re pe volt annak, hogy vé dõ ol -
tá so kat fej lesz tet tek ki, és im mu ni zál ták a tár sa dal mak tag -
ja it. Szá mos be teg ség elõ for du lá sá nak csök ke né sé hez ter -
mé sze te sen az is hoz zá já rult, hogy ja vul tak a hi gi é nés vi -
szo nyok, valamint a táp lál ko zá si fel té te lek és szo ká sok.

3.4. A fen ti ek alap ján az Alkot mány bíró ság az
Eütv1.-ben és az R1.-ben elõ írt, élet kor hoz kö tött vé dõ ol -
tá sok al kal mas sá gá nak és szük sé ges sé gé nek meg ál la pí tá -
sá hoz egy fe lõl a gyer me kek meg fe le lõ tes ti, szel lem i és er -
köl csi fej lõ dé sé nek biz to sí tá sát, más fe lõl az egész tár sa da -
lom fer tõ zõ be teg sé gek kel, jár vá nyok kal szem be ni vé del -
mét te kin tet te irány adó nak.

3.4.1. Az Alkot mány 67.  §-ának (1) be kez dé se ki mond -
ja, hogy min den gyer mek nek joga van a csa lád ja, az ál lam
és a tár sa da lom ré szé rõl arra a vé de lem re és gon dos ko dás -
ra, amely a meg fe le lõ tes ti, szel lem i és er köl csi fej lõ dés -
hez szük sé ges. Eb bõl kö vet ke zõ en a gyer me kek alap ve tõ
jo ga i nak a vé del mé re ga ran ci á lis jel le gû sza bá lyo kat kell
ki ala kí ta ni. Az Alkot mány bíró ság ko ráb ban ki fej tet te,
hogy a gyer me kek kö vet kez mé nyek fel mé ré sé re  való ké -

pes sé gé nek hi á nyá ra te kin tet tel a vé del mük re meg al ko tott
jog sza bá lyok alap jog kor lá to zá sá val is jár hat nak
[21/1996. (V. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 74, 80.].

3.4.2. Az Alkot mány bíró ság a kö te le zõ tü dõ szû rés al -
kot má nyos sá gát vizs gá ló 2012/B/1991. AB ha tá ro zat ban
jár vány ügyi köz ér dek kel in do kol ta az alap jog-kor lá to zást. 
„Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint a je len ügy ben a 
kor lá to zás oka a jár vány ügyi köz ér dek; a fer tõ zõ be teg ség
mi nél ko ráb bi fel is me ré se, for rá sa i nak fel ku ta tá sa, illetve
a fer tõ zés ve szé lyé nek el há rí tá sa. Az in dít vá nyo zó ál lás -
pont já val el len tét ben te hát nem ar ról van szó, hogy az
R.-ben fog lalt sza bá lyo zás meg sér ti a tü dõ szû rés re kö te le -
zet tek egész ség hez  való jo gát, ha nem ar ról, hogy ön ren -
del ke zé si jo gu kat kor lá toz za a fen ti al kot má nyos cél ér de -
ké ben.” (ABH 2001, 1169, 1173.) Az Alkot mány bíró ság a
43/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro zat ban ki mond ta, hogy az ál -
lam nak az Alkot mány 70/D.  §-ából kö vet ke zõ egész ség -
vé del mi kö te les sé ge ki vé te les ese tek ben még a dön tés ké -
pes egyén vá lasz tá sá val szem ben is el sõbb sé get él vez het.
(ABH 2005, 536, 550.)

Az élet kor hoz kö tött vé dõ ol tá sok ese té ben a gyer mek
jo ga i nak vé del me és a jár vány ügyi köz ér dek nem kü lö nít -
he tõ el tel je sen, mi vel az ol tá sok je len tõs rész ben a kö zös -
ség ben élõ gyer me kek egész sé gé nek vé del mét szol gál ják.
Az óvo dai, is ko lai és más cso por tok ban együtt lé võ gyer -
me kek ha tás sal van nak egy más egész sé gi ál la po tá ra, a fer -
tõ zõ be teg sé gek gyak ran ter jed nek szét a gyer mek kö zös -
sé gek ben. Ezért az ál lam nak a gyer me kek jo ga i nak vé del -
mé re vo nat ko zó al kot má nyos kö te le zett sé gét [Alkot mány
67.  § (1) be kez dés] és az egész ség vé del mi kö te le zett ség
ré szét ké pe zõ jár vány ügyi fel ada ta it (Alkot mány 70/D.  §)
egy más sal össze füg gés ben kell figye lembe ven ni.

3.5. Az Alkot mány bíró ság az élet kor hoz kö tött vé dõ ol -
tá sok al kal mas sá gá nak és szük sé ges sé gé nek meg ál la pí tá -
sa kor figye lembe vet te, hogy az Egész ség ügyi Vi lág szer -
ve zet aján lá sa i ból nem kö vet ke zik, hogy bí ró sá gi úton ki -
kény sze rít he tõ, kö te le zõ vé dõ ol tá si rend szert in do kolt in -
téz mé nye sí te ni. Az In dít vány1.-hez mel lé kelt do ku men tu -
mok tény sze rû en iga zol ják, hogy több de mok ra ti kus ál lam 
nem a vé dõ ol tá sok kö te le zõ vé té te lé vel igyek szik el ér ni a
tár sa da lom mi nél na gyobb ré szé nek im mu ni zá lá sát.

Az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet azt az el múlt év ti ze -
dek ben el ter jedt bio eti kai fel fo gást köz ve tí ti, hogy a jár vá -
nyok, ame lyek soha nem ma rad nak az or szág ha tá ro kon
be lül, el sõ sor ban nem az alap ve tõ jo gok kor lá to zá sá val fé -
kez he tõk meg. Ta pasz ta la tok bi zo nyí tot ták, hogy a ki zá ró -
lag kény sze ren és kö te le zé sen ala pu ló el já rá sok ban az em -
be rek nem min den ben tet tek ele get a ha tó sá gok elõ -
írásainak, ti tok ban vagy nyíl tan meg szeg ték a ren del ke zé -
se ket, ezért a jár vá nyok el le ni vé de ke zés nem volt ha té -
kony. Az ered mé nyes köz egész ség ügyi fel lé pés alap ja,
hogy a ha tó sá gok együtt mû köd je nek az em be rek kel, tu da -
to sít sák a fer tõ zõ be teg sé gek kel kap cso la tos in for má ci ó -
kat, és meg fe le lõ bi za lom ra te gye nek szert az érin tet tek
kö re i ben. A szük sé ges anya gi for rá sok diszk ri mi ná -

5462 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/77. szám



ció-men tes biz to sí tá sa, a ha tó sá gi sze mé lyek he lyett a há -
zi or vo sok be vo ná sa és a köl csö nös tá jé koz ta tás hoz zá já -
rul hat ah hoz, hogy az érin tet tek ne sze mé lyük el le ni tá ma -
dás ként, ha nem a ja vu kat szol gá ló el lá tás ként fog ják fel a
köz egész ség ügyi be avat ko zá so kat. Kö te le zõ és kény sze rí -
tõ jogi esz kö zök igény be vé te le ál ta lá ban csak a vég sõ esz -
köz le het a köz egész ség ügyi cé lok el éré se ér de ké ben.

Mind azon ál tal az Alkot mány bíró ság úgy fog lalt ál lást,
a gyer me kek egész sé gé nek vé del me és a fer tõ zõ be teg sé -
gek el le ni vé de ke zés al kot má nyo san el fo gad ha tó in dok az
alap jog-kor lá to zás ra. A fer tõ zõ be teg sé gek el le ni vé dõ ol -
tá sok im mu ni zál ják a be ol tott gyer me ke ket. A gyer mek -
kö zös sé gek és ál ta lá ban a tár sa da lom úgy ne ve zett kol lek -
tív im mu ni tá sá hoz azon ban szük sé ges az, hogy az egyes
be teg sé gek el le ni vé dõ ol tá so kat az érin tet tek túl nyo mó
több sé ge meg kap ja. A fer tõ zõ be teg sé gek ter je dé se és a
jár vá nyok meg je le né se – egyéb fel té te lek mel lett – ak kor
elõz he tõ meg, ha a gyer mek kö zös sé gek, illetve a tár sa da -
lom im mu ni zált tag ja i nak szá ma nem csök ken egy kri ti kus 
pont alá. Meg jegy zen dõ to váb bá, hogy az ol tás el ma ra dá sa 
el fo gad ha tat lan men tes sé get je len te ne azok szá má ra, akik
nem egész ség ügyi vagy lel ki is me re ti ok ból, ha nem azért
nem ol tat ják be ma gu kat (gyer me kü ket) mert bíz nak ab -
ban, hogy má sok meg kap ják az ol tást, és így nem lesz jár -
vány, ezért õk sem fer tõ zõd nek meg.

3.6. Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság úgy ítél te
meg, hogy ál ta lá ban véve az – Eütv1.-ben és R1.-ben in -
téz mé nye sí tett – élet kor hoz kö tött vé dõ ol tá sok nem mi nõ -
sít he tõk szük ség te len alap jog-kor lá to zás nak. Te kin tet tel a
ter mé szet tu do má nyos elõ fel te vé sek re, az Eütv1.-ben és az 
R1.-ben elõ írt, élet kor hoz kö tött vé dõ ol tá sok al kal mas és
szük sé ges esz köz nek mi nõ sül nek egy fe lõl a gyer me kek
meg fe le lõ tes ti, szel lem i és er köl csi fej lõ dé sé nek biz to sí tá -
sá hoz, más fe lõl az egész tár sa da lom fer tõ zõ be teg sé gek -
kel, jár vá nyok kal szem be ni vé del mé hez. A gyer me kek
tes ti-lel ki in teg ri tá sá hoz  való jo gá nak és a szü lõk gyer me -
ke ik gon do zá sá hoz fû zõ dõ alap jo gá nak kor lá to zá sát szük -
sé ges sé te szi egy részt az ál lam nak az Alkot mány 67.  §
(1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ in téz mé nyes (ob jek tív) alap -
jog-biz to sí tá si kö te le zett sé ge, más részt a 70/D.  §-hoz kap -
cso ló dó köz egész ség ügyi, jár vány ügyi köz ér dek mint al -
kot má nyos cél.

4.1. Az alap jog-kor lá to zás ará nyos sá ga az al kot má nyos
cél és a jog kor lá to zó esz köz össze ve té sé vel ál la pít ha tó
meg. A jog al ko tó a kor lá to zás so rán kö te les az adott cél el -
éré sé re al kal mas leg eny hébb esz közt al kal maz ni. A
21/1996. (V. 17.) AB ha tá ro zat ban az Alkot mány bíró ság
az ará nyos sá gi vizs gá lat ke re té ben ér té kel te, hogy a kor lá -
to zó sza bá lyo zás konk rét, fe nye ge tõ ve szély tõl óv ja-e meg 
a gyer me ke ket, és meg ál la pí tot ta, hogy a koc ká za tok mér -
le ge lé sé nél a konk rét kö rül mé nye ket kell figye lembe ven -
ni. (ABH 1996, 74, 81–82.)

A kö te le zõ tü dõ szû rés rõl ho zott 201/B/1991. AB ha tá -
ro zat a jár vány ügyi köz ér de ket, valamint az egész ség ügyi
be avat ko zás nagy sá gát és a jog sza bá lyi ga ran ci á kat ve tet te 

egy be. „A vizs gá lat a jár vány ügyi köz ér dek re hi vat ko zás -
sal – mi ni má lis su gár ter he lés mel lett – egy nem in va zív
vizs gá la tot, egy na gyon eny he be avat ko zást tesz le he tõ vé.
Az R. ki fo gás olt ren del ke zé sei to váb bá csak olyan ese tek -
ben te szik kö te le zõ vé a szû rõ vizs gá lat el vég zé sét, ami kor
a gü mõ kó ros meg be te ge dés elõ for du lá sá nak ve szé lye egy
adott kö zös ség ben fo ko zott. Ugyan ak kor a fe les le ges su -
gár ter he lés el ke rü lé sé nek ér de ké ben az R. 19.  § (5) be kez -
dé se sze rint a vizs gá lat tól el le het te kin te ni, ha va la kin egy
éven be lül vé gez tek mell kas-át vi lá gí tást, és nála gü mõ kó -
ros el vál to zást nem ész lel tek.

Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint az R. kifogá -
solt ren del ke zé sei jár vány ügyi köz ér dek bõl az egyén ön -
ren del ke zé si jo gá nak, illetve tes ti in teg ri tás hoz fû zõ dõ jo -
gá nak szük sé ges és ará nyos kor lá to zá sát je len tik.” (ABH
2001, 1169, 1173.)

A 43/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro zat ará nyos ság ra vo nat -
ko zó meg ál la pí tá sa sze rint „a be avat ko zás meg en ged he tõ -
sé gé nek vizs gá la ta kor min dig mér le gel ni kell a sze mé lyi -
ség vé del mi cé lo kat és az igé nyelt egész ség ügyi esz kö zö -
ket, mód sze re ket”. (ABH 2005, 536, 550.)

4.2. Az élet kor hoz kö tött vé dõ ol tá sok mint alap jog-kor -
lá to zó be avat ko zá sok ará nyos sá gát a jár vány ügyi cé lok és
in do kok, valamint a sza bá lyo zás ban meg je le nõ kor lá to zá -
sok és ga ran ci ák össze ve té se ha tá roz za meg. Az Alkot -
mány bíró ság a je len ügy ben az al kot mány jo gi pa nasz
alap ján az Eütv1. 15.  § (1) be kez dé sé nek ál ta lá nos ren del -
ke zé sét és az azt vég re haj tó R1. 4.  §-ában fog lalt sza bá lyo -
kat von hat ja be az ará nyos sá gi vizs gá lat ba.

4.2.1. A vé dõ ol tá sok el ma ra dá sa ve szé lyez tet he ti az
egyént és a kö zös sé get. Ugyan ak kor nin cse nek ve szély te -
len vé dõ ol tá sok. A koc ká za tok – el vi leg – az eny he ol tá si
re ak ci ók tól (al ler gi ás tü ne tek, hõ emel ke dés, fej fá jás stb.) a 
ma ra dan dó fo gya té kos sá gon át a be ol tott sze mély ha lá lá ig
ter jed nek. Ami kor az ál lam kö te le zõ vé tesz egyes vé dõ ol -
tá so kat, a koc ká za tok vi se lé sé rõl dönt. Az ál lam Al kot -
mány ból fa ka dó kö te les sé ge, hogy ki zá ró lag olyan be teg -
sé gek meg elõ zé sé re ír jon elõ ol tá si kö te le zett sé get, ame -
lyek ese té ben az fel tét le nül in do kolt, és a gyer me kek csak
olyan vé dõ ol tá so kat kap ja nak, ame lyek a le he tõ leg ki sebb
egész ség ügyi koc ká zat tal jár nak. Az ál lam kö te les gon -
dos kod ni ar ról, hogy a gyer me kek meg fe le lõ élet kor ban
kap ják meg az ol tá so kat. A koc ká za tok szem pont já ból
alap ve tõ je len tõ sé gû, hogy az ol tó anya gok mi nõ sé gé rõl,
meg bíz ha tó sá gá ról, fo lya ma tos el len õr zé sé rõl is vég sõ so -
ron az ál lam nak kell gon dos kod nia. Mind ezt a gyer me kek -
nek az Alkot mány 54.  § (1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ sze -
mé lyi in teg ri tás hoz  való joga kö ve te li meg, va la mit ez kö -
vet ke zik az ál lam nak az Alkot mány 54.  § (1) be kez dé sén
és a 70/D.  §-án ala pu ló élet- és egész ség vé del mi kö te les sé -
gé bõl is.

Az Eütv1. 15.  § (1) be kez dé se alap ján az R1. 4.  § (1) be -
kez dé se ha tá roz ta meg az egyes be teg sé gek el le ni kö te le zõ 
gyer mek ko ri vé dõ ol tá sok kö rét. A (3) be kez dés ar ról ren -
del ke zett, hogy a vé dõ ol tá sok egyik ré szé ben a 7. élet évig,
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má sik ré szé ben a 14. élet évig áll fenn a vé dõ ol tás be adá sá -
ra vo nat ko zó kö te le zett ség.

Az in dít vá nyo zók nem egyes vé dõ ol tá so kat vagy konk -
rét élet ko ri ha tá ro kat ki fo gás ol tak, ha nem az ol tá si rend -
szert. Az Alkot mány bíró ság úgy ítél te meg, hogy ezek a
ren del ke zé sek olyan ter mé szet tu do má nyos elõ fel te vé se -
ken ala pul nak, ame lye ket a jog al ko tó nak kö te les sé ge volt
figye lembe ven ni, to váb bá az ezek ben a ren del ke zé sek ben 
kör vo na la zó dó ol tá si rend szer (a be teg sé gek köre és a be -
ol tá si kor ha tár) össz hang ban volt az Egész ség ügyi Vi lág -
szer ve zet aján lá sa i val. Az Alkot mány bíró ság el fo gad ta a
jog al ko tó nak azt a tu do má nyos is me re tek re tá masz ko dó
elõ fel te vé sét, hogy az in téz mé nye sí tett vé dõ ol tá sok
egyént és tár sa dal mat érin tõ elõ nyei messze meg ha lad ják
azo kat a le het sé ges ká ro kat, ame lyek mel lék ha tás ként je -
lent kez het nek a be ol tott gyer me kek nél. A vé dõ ol tá sok el -
ma ra dá sa ál ta lá ban véve sok kal na gyobb koc ká za tot je len t 
a gyer me kek egész sé gé re, mint a vé dõ ol tá sok.

A ter mé szet tu do má nyos is me re tek, fel mé ré sek és elõ re -
jel zé sek alap ján – az Al kot mány ból kö vet ke zõ ha tás kö ré -
ben – az egész ség ügyi mi nisz ter nek, a Kor mány nak és az
Or szág gyû lés nek kell meg ha tá roz nia az egyes fer tõ zõ be -
teg sé gek el le ni konk rét vé de ke zés leg ha té ko nyabb esz kö -
ze it. Az Alkot mány bíró ság je len ügy ben az al kot mány jo gi
pa nasz alap ján nem lá tott in do kot az R1. 4.  § (1) és (3) be -
kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá hoz ve ze -
tõ be avat ko zás ra.

4.2.2. Amennyi ben a jog al ko tó egyes fer tõ zõ be teg sé -
gek meg elõ zé se ér de ké ben gyer me kek vé dõ ol tá sá ra vo -
nat ko zó kö te le zett sé get ál la pít meg, ak kor a gyer me kek
sze mé lyi in teg ri tás hoz  való joga és a szü lõk – vi lág né ze -
tük nek és lel ki is me re ti meg gyõ zõ dé sük nek meg fe le lõ –
gon dos ko dás hoz  való joga szá mos jog sza bá lyi biz to sí té -
kot kö ve tel meg. Ezek egy rész e pusz tán azért szük sé ges,
hogy az érin tet tek meg is mer jék a kö te le zett sé ge ket, és
azok nak meg fe le lõ ma ga tar tást ta nú sít has sa nak. A jog sza -
bá lyok nak emel lett szé les kö rû en biz to sí ta ni uk kell azo kat
a jo go sult sá go kat, ame lye ket maga a vé dõ ol tá si kö te le zett -
ség tesz el en ged he tet len né. Az Alkot mány bíró ság ál lás -
pont ja sze rint az élet kor hoz kö tött vé dõ ol tá si kö te le zett ség 
nem szük ség te len alap jog-kor lá to zás. Ugyan ak kor az
alap jog-kor lá to zás ará nyos sá ga függ a konk rét jog sza bá lyi 
ren del ke zé sek tar tal má tól.

Azok a de mok ra ti kus ál la mok, ame lyek kö te le zõ vé tet -
tek egyes vé dõ ol tá so kat, jog sza bá lyi ga ran ci ák kal elõ zik
meg az alap ve tõ jo gok túl zott mér té kû kor lá to zá sát. A
szlo vén Alkot mány bíró ság a vé dõ ol tá sok al kot má nyos sá -
gá ról ho zott át fo gó ha tá ro za tá ban lé nye ges jo go sult ság nak 
ne vez te – egye bek mel lett – az ol tás ra kö te le zet tek (gyer -
me kek ese té ben a szü lõk vagy a gyám) meg fe le lõ tá jé koz -
ta tá sát, egész ség ügyi in dok ese tén az ol tás aló li ide ig le nes
vagy vég le ges men te sí tést, valamint a meg fe le lõ men te sí -
té si el já rást. (U-I-127/01. Urad ni list RS 25/2004.) Az
olasz Alkot mány bíró ság azt fo gal maz ta meg, hogy a jog al -
ko tó nak kár ta la ní tást kell biz to sí ta nia a vé dõ ol tás eset le -

ges ká ros kö vet kez mé nye i ért. (118/1996. Gaz zet ta
 Ufficiale, Pri ma Se rie Spe ci a le, 24.04.1996.)

4.3.1. Az al kot mány jo gi pa nasz elõ ter jesz tésekor ha -
tály ban volt jog sza bá lyok kö zül az R1. ha tá roz ta meg a
gyer mek ko ri vé dõ ol tá sok érin tett je i nek (a gyer me kek és a
hoz zá tar to zó ik) jo ga it és kö te le zett sé ge it. Pél dá ul a 6.  § a
kö te le zõ vé dõ ol tás aló li men te sí tés rõl, a 8.  § a vé dõ ol tás ra
kö te le zett sze mé lyek (hoz zá tar to zó ik) ér te sí té sé rõl, a 12.  § 
a kár ta la ní tás ról ren del ke zett. Az R1. sza bá lyai kö zül az
Alkot mány bíró ság je len ügy ben az al kot mány jo gi pa nasz
alap ján ki zá ró lag a 4.  § al kot má nyos sá gát vizs gál ta. A 4.  §
– elõ zõ pont ban vizs gált – (1) és (3) be kez dé se az élet kor -
hoz kö tött vé dõ ol tá sok kö rét és az élet ko ri ha tá ro kat ha tá -
roz ta meg. Az R1. 4.  § (2) be kez dé se így ren del ke zett:
„Azt, hogy az (1) be kez dés ben fel so rolt vé dõ ol tá so kat mi -
lyen élet kor ban és mi lyen mó don kell al kal maz ni, a nép jó -
lé ti mi nisz ter tá jé koz ta tó ban te szi köz zé.”

A jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb -
biak ban: Jat.) 55.  § (1) be kez dé se sze rint a mi nisz ter és az
or szá gos ha tás kö rû szerv ve ze tõ je irány el vet és tá jé koz ta -
tót ad hat ki. A (3) be kez dés így ren del ke zik: „A tá jé koz ta -
tó olyan tényt és ada tot kö zöl, ame lyet a jog sza bály vég re -
haj tá sá ért fe le lõs szerv nek a fel ada ta tel je sí té sé hez is mer -
nie kell.” Az Alkot mány bíró ság szá mos ha tá ro za tá ban
fog lal ko zott a Jat. hatályba lépése elõt ti, illetve utá ni jog al -
ko tás ra vo nat ko zó al kot má nyos sá gi kö ve tel mé nyek kel. A
45/1991. (IX. 10.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta: „A jog al -
ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény [...] 61.  § (2) be kez dé -
se sze rint: »E tör vény nem érin ti a ha tály ba lé pé se elõtt al -
ko tott jog sza bály, ha tá ro zat, uta sí tás, szab vány, ár meg ál -
la pí tás és jogi irány mu ta tás ha tá lyát.« A sza kasz hoz fû zött
in do ko lás a tör vényalkotói szán dé kot a kö vet ke zõ képp fo -
gal maz za meg: »E ren del ke zés cél ja az, hogy a tör vény al -
kal ma zá sa ne okoz zon za vart a jog élet ben. A tör vény ren -
del ke zé se it a ha tály ba lé pé se elõtt ki bo csá tott jog sza bá -
lyok, ha tá ro za tok, uta sí tá sok, jogi irány mu ta tá sok vo nat -
ko zá sá ban fo lya ma to san, azok fe lül vizs gá la ta so rán kell
át vin ni a gya kor lat ba.«

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a Jat. ezen
sza bá lya nem sér ti az Alkot mány egyet len ren del ke zé sét
sem. El len ke zõ leg, össz hang ban áll az Al kot mány nak a
Ma gyar Köz tár sa ság jog ál la mi sá gát dek la rá ló 2.  § (1) be -
kez dé sé vel. A jog ál la mi ság egyik fon tos tar tal mi ele me a
jog biz ton ság, amely nek meg õr zé sét cé loz za a Jat. ren del -
ke zé se.” (ABH 1991, 206, 207.)

Az Alkot mány bíró ság az 58/1991. (XI. 8.) AB ha tá ro -
zat ban fej tet te ki elõ ször, hogy a gya kor la tá ra vo nat ko zó
elvi ál lás fog la lá sa sze rint [2/1991. (X. 29.) TÜ-áf.] a
Jat.-ban meg ha tá ro zott jog for rá si rend del el len té tes jog -
sza bá lyo kat (és ál lam i irá nyí tás jogi esz kö ze it) for mai ok -
ból csak ak kor sem mi sí ti meg, ha a Jat. hatályba lépése
után ke let kez tek. Az Al kot mány bí ró ság nak ez a gya kor la -
ta vo nat ko zik mind a fel ha tal ma zás alap ján ki adott, mind
pe dig a fel ha tal ma zó jog sza bá lyok ra. [ABH 1991, 288,
289–290.; meg erõ sít ve: 32/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 227, 228.; 14/1994. (III. 10.) AB ha tá ro zat,
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ABH 1994, 410, 411.; 61/1995. (X. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 
1995, 317, 318.; 22/2000. (VI. 23.) AB ha tá ro zat, ABH
2000, 444, 447.] Az 1312/B/1991. AB ha tá ro zat sze rint:
„Az Alkot mány bíró ság (...) a szub de le gá lást csak a jog al -
ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vénynek 1988. ja nu ár 1-i
ha tály ba lé pé sét köve tõen meg al ko tott és ha tá lyo sult ren -
del ke zé sek ese té ben te kin ti al kot mány sér tõ ren del ke zés -
nek.” (ABH 1992, 677, 679.)

Az Alkot mány bíró ság je len ügy ben meg ál la pí tot ta,
hogy az 1972. jú li us 1-jén ha tály ba lé pett R1. ere de ti leg a
4.  § (3) be kez dé sé ben ren del ke zett a to váb bi sza bá lyo zás -
ról: „Azt, hogy a (2) be kez dés ben fel so rolt, valamint a gü -
mõ kór el le ni vé dõ ol tá so kat mi lyen élet kor ban és mi lyen
mó don kell al kal maz ni, az egész ség ügyi mi nisz ter kü lön
sza bá lyoz za.” Az al kot mány jo gi pa nasz alap já ul szol gá ló
ügy és a pa nasz be nyúj tá sa ide jén ha tály ban volt ren del ke -
zést az egész ség ügy rõl  szóló 1972. évi II. tör vénynek a jár -
vány ügy re vo nat ko zó ren del ke zé sei vég re haj tá sá ról  szóló
9/1972. (VI. 27.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
24/1988. (XII. 26.) SZEM ren de let 1.  §-a ál la pí tot ta meg,
amely mó do sí tot ta az R1. 4.  § egyes be kez dé se i nek szá -
mo zá sát és tar tal mát. A mó do sí tá sok 1989. ja nu ár 1-jén
lép tek ha tály ba. Kö vet ke zés kép pen az R1.-t mó do sí tó ren -
del ke zé sek nek össz hang ban kel lett len ni ük a Jat. sza bá -
lya i val.

4.3.2. Az R1. 4.  § (2) be kez dé se, valamint az az alap ján
ki adott sza bá lyo zás is nor ma tív. Az R1. ugyan is fel ha tal -
ma zó sza bály, a mi nisz te ri tá jé koz ta tó pe dig a fel ha tal ma -
zás alap ján ki adott, a jog ala nyo kat kö te le zõ sza bá lyo zás.
Az R1. 4.  § (2) be kez dé sé nek az élet kor ra uta ló for du la ta
azt je len ti, hogy a mi nisz ter tá jé koz ta tó ban te het te köz zé,
hogy az új szü löt tek nek, a cse cse mõk nek és a töb bi gyer -
mek ko rú nak hány he tes, hó na pos, illetve éves kor ban kell
be ad ni az egyes vé dõ ol tá so kat. A ren del ke zés nek a vé dõ -
ol tá sok mód já ra vo nat ko zó for du la ta alap ján a mi nisz ter
tá jé koz ta tó ban ren del kez he tett – egye bek mel lett – az is -
ko lai ol tá si kam pá nyok ról, az ol tás ra jo go sult or vo sok kö -
ré rõl és ál ta lá ban a vé dõ ol tá si el já rás ról. A ren de le ti fel ha -
tal ma zás alap ján ki adott mi nisz te ri tá jé koz ta tó a Jat. alap -
ján az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö zé nek, azon be lül
az 55.  § (1) és (3) be kez dé sé nek meg fe le lõ jogi irány mu ta -
tás nak mi nõ sül.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint az R1. 4.  §
(2) be kez dé sé ben kö rül írt sza bá lyo zá si tárgy kör nem csak
a vég re haj tá sért fe le lõs szer vek fel ada ta i nak el lá tá sá hoz
szük sé ges té nye ket és ada to kat fog lal ma gá ban, ha nem a
vé dõ ol tás ra kö te le zett sze mé lyek és hoz zá tar to zó ik kö te -
le zett sé gé nek ide jé re, ter je del mé re, illetve a kö te le zett sé -
gek tel je sí té sé nek mód já ra vo nat ko zó nor ma tív sza bá lyo -
kat is. A vé dõ ol tá sok be adá sá nak élet kor sze rin ti ide je és
mód ja nem te kint he tõ olyan or vo si szak kér dés nek, amely
nincs ér de mi össze füg gés ben az érin tet tek jo ga i val és kö -
te le zett sé ge i vel. A je len leg ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek kö zül az R2. 5.  §-a, valamint 11–16.  §-ai szá mos
olyan sza bályt tar tal maz nak, ame lyek az R1. alap ján mi -
nisz te ri tá jé koz ta tó ke re tei kö zött is ki ad ha tók vol tak.

Az R1. 9.  § (1) be kez dé se ál ta lá nos kö te le zett ség ként
fo gal maz ta meg: „A vé dõ ol tás ra kö te le zett sze mély kö te -
les vé dõ ol tás, to váb bá – ha a vé dõ ol tást meg elõ zõ en szû -
rõ vizs gá lat, vagy azt köve tõen a vé dõ ol tás ered mé nyé nek
el len õr zé se szük sé ges – szû rõ-, ille tõ leg ellen õr zõ vizs gá -
lat cél já ból a meg ál la pí tott he lyen és idõ ben meg je len ni és
ma gát az ol tás nak, ille tõ leg a vizs gá lat nak alá vet ni. Ha a
vé dõ ol tás ra kö te le zett kis ko rú, meg je le né sé rõl hoz zá tar to -
zó ja (gon do zó ja) kö te les gon dos kod ni.” Az R1. 4.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt sza bá lyo zás ugyan ak kor azt ered mé -
nyez te, hogy a gyer me kek és a szü lõk – vé dõ ol tá sok be -
adá sá val össze füg gõ – kö te le zett sé ge i nek egy ré szét nem
tar tal maz ták jog sza bá lyok. Az R1. ér vé nye sü lé sé nek ide -
jén a szü lõk leg in kább a jár vány ügyi ha tó sá gok gya kor la -
tá ból sze rez het tek tu do mást ar ról, hogy a gyer me ke ket
mennyi idõs ko ruk ban és mi lyen mó don kell be ol tat ni az
egyes fer tõ zõ be teg sé gek ellen. Az is ko lai ol tá si kam pá -
nyok ese té ben még arra sem volt biz to sí ték, hogy a szü lõk
elõ ze tesen ér te sül je nek a vé dõ ol tás ide jé rõl, mód já ról, és
vár ha tó ha tá sa i ról. Az R1. 4.  § (2) be kez dé sé nek sza bá lyo -
zá si meg ol dá sá ban az a fel fo gás tük rö zõ dik, hogy a kö te le -
zõ vé dõ ol tá sok ese té ben a gyer me kek nek és a szü le ik nek
lé nye gé ben nincs más te en dõ jük, mint az, hogy en ge del -
mes ked je nek a jár vány ügyi ha tó sá gok ren del ke zé se i nek.

Az R1. 4.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés el vá -
laszt ha tat la nul kap cso ló dik az alap jog-kor lá to zás ará nyos -
sá gá nak vizs gá la tá hoz, mert az ará nyos sá got a jár vány -
ügyi cé lok és in do kok, valamint a sza bá lyo zás ban meg je -
le nõ kor lá to zá sok és ga ran ci ák össze ve té se ha tá roz za meg. 
Mi vel az R1. 4.  § (2) be kez dé se  miatt nem tar tal maz ta jog -
sza bály az élet kor hoz kö tött vé dõ ol tá sok kö te le zett je it
meg il le tõ jo go sult sá gok és az õket ter he lõ kö te le zett sé gek
egy ré szét, eb ben a kör ben ér de mi ará nyos sá gi mér le ge lés -
re nem ke rül het sor. Nincs ugyan is olyan nor ma tív ren del -
ke zés, ame lyet el len súly ként szá mí tás ba le het ne ven ni a
jár vány ügyi köz cé lok kal szem ben.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az R1. 4.  § (2) be kez dé se el len té tes volt a Jat. 55.  §
(3) be kez dé sé vel, és en nek kö vet kez té ben az Alkot mány
37.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá val, amely így ren del -
ke zik: „A Kor mány tag jai tör vény ben vagy kor mány ren -
de let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján fel adat kö rük ben el -
jár va ren de le tet ad nak ki, ame lyek tör vénnyel és kor mány -
ren de let tel nem le het nek el len té te sek.”

5.1. Az ará nyos sá gi vizs gá lat kö ré ben vé ge ze tül az
Alkot mány bíró ság kü lön ki tért az al kot mány jo gi pa nasz
elõ ter jesz tõ i nek arra a – bí ró sá gi el já rás so rán is han goz ta -
tott – lé nye ges al kot má nyos sá gi fel ve té sé re, hogy szü lõ -
ként – lel ki is me re ti, val lá si meg gyõ zõ dé sük  miatt – az
Alkot mány 60.  § (1) be kez dé sén ala pu ló jo guk van men te -
sül ni gyer me ke ik be ol ta tá sa alól. Az Eütv1. 15.  § (1) be -
kez dé se ál ta lá nos ság ban tet te kö te le zõ vé a vé dõ ol tá so kat,
a tör vény nem ren del ke zett a men te sí tés rõl. Az R1.
6.  §-ának elsõ mon da ta pe dig ki zá ró lag egész ség ügyi in -
dok ból tet te le he tõ vé a men te sí tést: „A kö te le zõ vé dõ ol tás
alól men te sí te ni kell azo kat a sze mé lye ket, akik nek tes ti
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ál la po tát vagy meg le võ be teg sé gét a vé dõ ol tás ká ro san be -
fo lyá sol ná.”

Két ség te len, hogy a gyer me kek szá má ra kö te le zõ vé dõ -
ol tá sok Eütv1. és az R1.-be li sza bá lyo zá sa má sok nál je len -
tõ sebb sé rel met oko zott azok nak a szü lõk nek, akik nek ha -
tá ro zott lel ki is me re ti, illetve val lá si meg gyõ zõ dé sé vel el -
len té tes a vé dõ ol tás. Az al kot má nyos de mok rá ci ák ban
vissza-vissza té rõ kér dés, hogy az ál lam pol gá rok men te -
sül het nek-e lel ki is me re ti, illetve val lá si né ze te ik re hi vat -
koz va olyan tör vények alól, ame lyek ál ta lá nos kö te le zett -
sé ge ket fo gal maz nak meg. (Val lá si szer tar tás hoz hasz nál -
hat nak-e bó dí tó ha tá sú sze re ket; vi sel het nek-e a val lás ál -
tal meg kí vánt öl tö zé ket a had se reg ben; el tér het nek-e a há -
zas sá gi és csa lá di kap cso la tok ra vo nat ko zó sza bá lyok tól,
pél dá ul a mo no gá mi á tól? stb.) Az ilyen sza bá lyo zás ban
meg je le nõ alap jog-kor lá to zás ará nyos sá gá nak mér le ge lé -
se kor az úgy ne ve zett „össze ha son lí tó te her pró ba” el tér
azok ese té ben, akik nek – több let ként – a lel ki is me re ti és
val lás sza bad sá gát is kor lá toz zák a ren del ke zé sek.

Egy fe lõl te kin tet be kell ven ni azt a jog ál la mi alap el vet,
hogy min den ki ugyan nak a jog rend nek jo go sult ja és kö te -
le zett je, vagyis a jog sza bá lyok min den ki re vo nat koz nak,
még pe dig úgy, hogy a jog nak min den kit egyen lõ ként
(egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként) kell ke zel nie. Más fe lõl
szem elõtt kell tar ta ni, hogy az al kot má nyos de mok rá cia
egyik ér té ke a po li ti kai kö zös sé gen be lü li sok szí nû ség, az
egyé nek és kö zös sé ge ik sza bad sá ga és au to nó mi á ja. Ezért
ál ta lá nos ság ban nem mond ha tó ki sem az, hogy a lel ki is -
me re ti, illetve a kul tusz sza bad ság  miatt min dig ki vé telt
kell ten ni az ál ta lá nos tör vények alól, sem az, hogy a tör -
vények ural ma tel je sen ki ter jed a val lá si kö zös ség bel sõ
éle té re.

A kü lön bö zõ, egy más sal oly kor ver sen gõ al kot má nyos -
sá gi szem pon tok  miatt min dig csak a konk rét ügy ben fel -
me rü lõ al kot mány jo gi kér dés kap csán ál la pít ha tó meg,
hogy a kul tusz sza bad ság ra te kin tet tel in do kolt-e ki vé telt
ten ni az ál ta lá nos tör vények alól. A dön tés nél meg ha tá ro -
zó je len tõ sé ge van – egye bek mel lett – annak, hogy az igé -
nyelt ki vé tel szo ro san kap cso ló dik-e hit té tel hez, val lá si
szer tar tás hoz; a ki vé te les sza bá lyo zás nem jár hat-e má sok, 
így a val lá si kö zös sé gen kí vü li sze mé lyek jo ga i nak sé rel -
mé vel. Vagyis a konk rét kö rül mé nyek vizs gá la ta alap ján
ál la pít ha tó meg annak in do kolt sá ga, hogy az érin tet tek
men te sül je nek az ál ta lá nos kö te le zett sé gek alól, illetve,
hogy az ál lam „le he tõ vé te gye – éssze rû ke re tek kö zött –
az al ter na tív ma ga tar tást.” [21/1991. (V. 17.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1991, 297, 313.; meg erõ sít ve: 4/1993. (II. 12.)
AB ha tá ro zat ABH 1993, 48, 51.]

5.2. Az Alkot mány bíró ság a tá ma dott sza bá lyo zás al -
kot má nyos sá gá nak meg íté lé se kor kü lö nös je len tõ sé get tu -
laj do nít annak, hogy je len ügy ben nem az a kér dés, hogy
dön tés ké pes fel nõt tek vissza uta sít hat ják-e a sa ját és má sok 
egész sé gét védõ ol tá so kat, ha nem az, hogy meg te he tik-e
ezt gyer me ke ik ne vé ben. A kü lönb ség azért alap ve tõ, mert 
– az Alkot mány 67.  § (1) be kez dé se alap ján nem csak a
csa lád nak, ha nem az ál lam nak is biz to sí ta nia kell a gyer -

me kek szá má ra azt a vé del met és gon dos ko dást, amely a
meg fe le lõ tes ti, szel lem i és er köl csi fej lõ dé sük höz szük sé -
ges. Ezért az ál lam nak akár a szü lõk kel szem ben is vé del -
mez nie kell a gyer me kek ön ál ló ér de ke it. Mi vel a vé dõ ol -
tá sok az érin tett egyén és a tár sa da lom töb bi tag já nak
egész sé gét vé dik, a gyer me kek nek ér de kük fû zõ dik ah hoz, 
hogy meg kap ják az élet kor hoz kö tött vé dõ ol tá so kat. To -
váb bá a gyer mek kö zös sé gek tag ja i nak ér de kük fû zõ dik
ah hoz, hogy a kö zös ség tag jai mi nél na gyobb szám ban le -
gye nek im mu ni zál tak.

A je len ügy ben vizs gált sza bá lyo zás to váb bi sa já tos sá -
ga, hogy bár kö vet kez mé nye it te kint ve hát rá nyo san érin ti
azo kat, aki ket lel ki is me re ti, illetve val lá si meg gyõ zõ dé -
sük kel el len té tes cse lek vés re kény sze rít, de a sza bá lyo zás
iga zo lá sa meg fe lel az ál lam – Alkot mány 60.  §-ából kö vet -
ke zõ – sem le ges sé gé re vo nat ko zó kö ve tel mény nek.
Ugyan is az Eütv1. és az R1. ren del ke zé sei nem vi lág né ze -
tek vagy hit té te lek igaz ság tar tal má nak el fo ga dá sán ala pul -
nak, vagyis nem egy hit té telt ré sze sí te nek elõny ben egy
má sik hit té tel lel szem ben, ha nem ter mé szet tu do má nyos
ala po kon álló in do kok alap ján – vi lág né zet re te kin tet nél -
kül – min den ki re egy for mán kö te le zõ sza bá lyo kat tar tal -
maz nak.

Mind ezek mel lett je len tõ sé ge van annak is, hogy a vé -
dõ ol tá si kö te le zett ség nem csak bi zo nyos vi lág né ze ti meg -
gyõ zõ dést val ló sze mé lyek, ha nem min den kö te le zett szá -
má ra fi zi kai és lel ki te her té telt je lent het. Ez az ál ta lá nos
kö te le zett ség ak kor ér célt, ha a tár sa da lom im mu ni zált
tag ja i nak szá ma nem csök ken egy kri ti kus pont alá. Ezért a 
jog al ko tó – tu do má nyos fel mé ré sek és elõ re jel zé sek alap -
ján – mér le gel he ti, hogy nem je len te ne-e je len tõs ve szélyt
a jár vány ügyi cé lok ra az olyan sza bá lyo zás, amely val lá si,
vi lág né ze ti ala pon ki vé telt en ged.

Vé ge ze tül az Alkot mány bíró ság te kin tet be vet te azt is,
hogy a kö te le zõ vé dõ ol tá so kat lel ki is me re ti, illetve val lá si
ok ból el uta sí tók egy rész e nem ál ta lá ban a vé dõ ol tá sok be -
adá sát el len zi, ha nem meg ha tá ro zott össze té te lû ol tó anya -
go kat ki fog ásol. (Ha son ló an az em ber i vér transz fú zi ó já -
nak el uta sí tá sá hoz.) Ha több fé le ol tó anyag áll ren del ke -
zés re, ak kor le he tõ ség van az „éssze rû ke re tek kö zöt ti al -
ter na tív ma ga tar tás ra” más össze té te lû ol tó anya gok hasz -
ná la tá val.

A fen ti szem pon to kat figye lembe véve az Alkot mány -
bíró ság úgy fog lalt ál lást, hogy nem el len té tes az Alkot -
mány 60.  § (1) be kez dé sé vel és a 67.  § (2) be kez dé sé vel,
hogy az Eütv1. 15.  § (1) be kez dé se, valamint az R1. 6.  §-a
alap ján a szü lõk lel ki is me re ti, illetve vi lág né ze ti ok ból
nem ta gad hat ták meg gyer me ke ik vé dõ ol tá sát.

6.1. Kö vet ke zés kép pen az al kot mány jo gi pa nasz ér de -
mi vizs gá la ta alap ján az Alkot mány bíró ság azt ál la pí tot ta
meg, hogy az R1. 4.  § (2) be kez dé se el len té tes volt az
Alkot mány 37.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá val. Az
Alkot mány bíró ság az Eütv1. 15.  § (1) be kez dé se, valamint 
az R1. 4.  § (1) és (3) be kez dé se alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra elõ ter jesz tett al kot mány jo gi pa naszt el -
uta sí tot ta.
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6.2. Az Alkot mány bíró ság ed di gi gya kor la tá nak meg -
fele lõen az al kot mány jo gi pa naszt úgy ér tel mez te, hogy az 
ma gá ban fog lal ja a tá ma dott jog sza bály konk rét ügy ben
tör té nõ al kal ma zá sá nak a ki zá rá sá ra irá nyuló kez de mé -
nye zést is [36/2006. (IX. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2006,
473.; 2/2007. (I. 18.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. ja -
nuár, 14.].

Az Abtv. 43.  § (4) be kez dé se alap ján az Alkot mány bíró -
ság kü lön ha tá roz az alkot mány elle nes nor ma konk rét
eset ben tör té nõ al kal maz ha tó sá gá ról, ha ezt a jog biz ton -
ság, vagy az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér -
dek e in do kol ja. Je len eset ben, az al kot mány jo gi pa nasz
alap ján az al kal ma zá si ti lal mat az el já rást kez de mé nye zõk
ér de kei in do kol hat ták vol na. Az Alkot mány bíró ság azon -
ban úgy ítél te meg, hogy az al kot mány jo gi pa nasz alap já ul
szol gá ló el já rás ki me ne te le nem az R1. alkot mány elle -
nesnek nyil vá ní tott 4.  § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sán
mú lott. Az el já rás jog erõs be fe je zé se és a köz igaz ga tá si,
valamint a bí ró sá gi ha tá ro zat vég re haj tá sa azt je len tet te,
hogy az el ma radt vé dõ ol tá so kat a gyer me kek nek be kel lett 
adni. Az R1. 4.  § (2) be kez dé se ezt a kö te le zett sé get nem
érin tet te.

Ezért az Alkot mány bíró ság az R1. 4.  § (2) be kez dé se
konk rét ügy ben tör té nõ al kal ma zá sá nak a ki zá rá sá ra irá -
nyuló in dít ványt el uta sí tot ta.

VI.

Az in dít vá nyo zók – az al kot mány jo gi pa na szon túl – az
In dít vány2.-ben utó la gos nor ma kont roll ra vo nat ko zó ké -
rel met is elõ ter jesz tet tek: a ha tály ban lévõ jog sza bá lyi ren -
del ke zé sek kö zül az Eütv2. 58.  § (1), (3) és (4) be kez dé se
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí -
té sét kez de mé nyez ték. Az Alkot mány bíró ság az utó la gos
nor ma kont roll ra irá nyuló el já rás so rán irány adó nak te kin -
tet te azo kat a meg ál la pí tá so kat, ame lye ket a je len ha tá ro -
zat in do ko lá sá nak IV. és V. pont ja tar tal maz az alap ve tõ
jo gok kor lá to zá sá ról ál ta lá nos ság ban, valamint az élet kor -
hoz kö tött kö te le zõ vé dõ ol tá sok kal össze füg gés ben.
Ugyan ak kor az Alkot mány bíró ság fi gye lem mel volt arra
is, hogy az utó la gos nor ma kont roll ra vo nat ko zó ké re lem
nem csak az élet kor hoz kö tött, ha nem va la mennyi kö te le -
zõ vé dõ ol tás sal össze füg gés ben fo gal maz ta meg az al kot -
má nyos sá gi ag gá lyo kat.

Az Eütv2. 58.  § (1) be kez dé se a vé dõ ol tás aló li men te sí -
tést, a (4) be kez dés a vé dõ ol tás ha tá ro zat tal tör té nõ el ren -
de lé sét sza bá lyoz za. Az Alkot mány bíró ság elõ ször en nek
a két – egy más sal szo ro san össze füg gõ el já rást sza bá lyo -
zó – ren del ke zés nek az al kot má nyos sá gát vizs gál ta meg.
Az in dít vá nyo zók sze rint ez a két ren del ke zés el len té tes az 
Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel (jog ál la mi ság elve), az
50.  § (2) be kez dé sé vel (köz igaz ga tá si ha tá ro za tok bí ró sá gi 
fe lül vizs gá la tá nak kö ve tel mé nye), valamint az Alkot mány 
57.  § (1) be kez dé sé vel (bí ró ság hoz for du lás joga) és
(5) be kez dé sé vel (jog or vos lat hoz  való jog). Ezt köve tõen

vizs gál ta az Alkot mány bíró ság az Eütv2. 58.  § (3) be kez -
dé sét, amely a vé dõ ol tás ra kö te le zett sze mély ér te sí té sé rõl
ren del ke zik. [Az Eütv2. 58.  § (2) be kez dé sét, amely a kö -
te le zet tek és a be ol tot tak nyil ván tar tá sá ról ren del ke zik, az
in dít vá nyo zók nem ki fo gás ol ták.]

1.1. Az Eütv2. 58.  §-ának a men te sí tés rõl  szóló (1) be -
kez dé sé vel kap cso lat ban az in dít vá nyo zók azt ki fo gás ol -
ták, hogy sem a tá ma dott ren del ke zés, sem az Eütv2. más
sza bá lya nem ha tá roz za meg, hogy ké re lem re vagy hi va -
tal ból tör té nik-e a men te sí tés; mi az egész ség ügyi ha tó ság
pon tos sze re pe az el já rás ban; meg is mer he tik-e az érin tet -
tek a dön tést; él het nek-e jog or vos lat tal a köz igaz ga tá si ha -
tó ság és a ke ze lõ or vos dön té sé vel szem ben. Az in dít vá -
nyo zók fel hív ták a fi gyel met arra, hogy a gya kor lat ban a
ha tó ság nem köz igaz ga tá si ha tá ro zat ban dönt a hoz zá já ru -
lás ról. Az in dít vá nyo zók a men te sí tés sza bá lyo zá sát érin tõ 
al kot má nyos sá gi ki fo gá sa ik kö zött em lí tet ték, hogy az R2. 
11.  § (1) be kez dé se alap ján a vé dõ ol tá sok el len ja val la ta it
az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont ál tal ki adott Mód -
szer ta ni Le vél tar tal maz za, amely ben szá mos kö te le zõ jel -
le gû ként meg fo gal ma zott ren del ke zés ta lál ha tó.

Az Eütv. 58.  §-ának a vé dõ ol tás el ren de lé sé rõl  szóló
(4) be kez dé sé vel össze füg gés ben az in dít vá nyo zók azt ki -
fo gás ol ták, hogy a vé dõ ol tást el ren de lõ ha tá ro za tot azon -
nal vég re hajt ha tó nak nyil vá ní tó ren del ke zés for má lis sá te -
szi a bí ró sá gi jog or vos la tot, mert a ha tá ro zat vég re haj tá sa
a vé dõ ol tás be adá sát je len ti, és így a bí ró ság már nem tud
az ügy ér de mé ben dön te ni, nincs mód az utóbb tör -
vénytelennek bi zo nyult ak tus re pa rá ci ó já ra.

1.2. Az Alkot mány bíró ság szá mos ha tá ro zat ban fo gal -
maz ta meg, hogy az Al kot mány nak a köz igaz ga tá si ha tá -
ro za tok bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ról, a bí ró ság hoz for du lás
jo gá ról és a jog or vos lat hoz  való jog ról  szóló, egy más sal
össze füg gõ ren del ke zé sei – a jog ál la mi ság el vé vel össz -
hang ban – mi lyen kö ve tel mé nye ket tá masz ta nak a jog sza -
bá lyok kal szem ben.

Az Alkot mány 57.  § (5) be kez dé sé nek elsõ mon da ta így
ren del ke zik: „A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az
olyan bí ró sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés ellen, 
amely a jo gát vagy jo gos ér de két sér ti.” Az Alkot mány -
bíró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint „a jog or vos lat hoz  való
jog, mint al kot má nyos alap jog im ma nens tar tal ma az ér de -
mi ha tá ro za tok te kin te té ben a más szerv hez vagy (...)
ugyan azon szer ve ze ten be lü li ma ga sabb fó rum hoz for du -
lás le he tõ sé ge” [5/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
27, 31.; 22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 108,
109.].

A tes tü let több ször rá mu ta tott arra, hogy elég sé ges az
egy fo kú jog or vos lat, és az Alkot mány a jog al ko tó ra bíz za
annak meg ha tá ro zá sát, hogy hány fokú jog or vos la ti rend -
szert hoz lét re [1437/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1992,
453, 454.; 22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
108, 110.]. Eh hez kap cso ló dó an a 66/1991. (XII. 21.) AB
ha tá ro zat utalt arra, hogy a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok bí ró -
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sá gi el já rás ban  való fe lül vizs gá la ta a jog or vos lat hoz fû zõ -
dõ alap jog ból fa ka dó al kot má nyos sá gi kö ve tel ményt ki -
elé gí ti. (ABH 1991, 342, 350.; 138/B/1992. AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 729.)

Az Alkot mány 50.  § (2) be kez dé se alap ján a bí ró ság
ellen õr zi a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok tör vényességét. Az
Alkot mány bíró ság meg ál la pí tá sa sze rint a „köz igaz ga tá si
ha tá ro za tok bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ról  szóló al kot má nyi
ren del ke zés a ha tal mi ágak egy más hoz  való vi szo nyá nak
ren de zé se ér de ké ben sza bá lyoz za a bí ró sá gok funk ci ó ját a
köz igaz ga tás el len õr zé sé ben.” (Elõ ször: 953/B/1993. AB
ha tá ro zat, ABH 1996, 432, 434.)

A 39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat ki mond ta, hogy az
Alkot mány 50.  § (2) be kez dé sét „az 57.  §-ra te kin tet tel úgy 
kell ér tel mez ni, hogy az el já rás nak ah hoz kell ve zet nie,
hogy a bí ró ság a per be vitt jo go kat és kö te les sé ge ket az ott
írt mó don  valóban „el bí rál ja”: az összes, az Al kot mány ban 
rész le te zett kö ve tel mény – a bí ró ság tör vény ál tal fel ál lí -
tott vol ta, füg get len sé ge és pár tat lan sá ga, az, hogy a tár -
gya lás igaz sá go san (a nem zet kö zi egyez mé nyek szó hasz -
ná la tá val: fair, équ i tab le ment, in bil li ger We i se) és nyil vá -
no san foly jék – ezt a célt szol gál ja, csak e kö ve tel mé nyek
tel je sí té sé vel le het al kot má nyo san vég le ges nek szá mí tó,
ér de mi, a jo got meg ál la pí tó dön tést hoz ni. A köz igaz ga tá si 
ha tá ro za tok tör vényességének bí rói el len õr zé se te hát al -
kot má nyo san nem kor lá to zód hat a for má lis jog sze rû ség
vizs gá la tá ra.” (ABH 1997, 263, 272.)

Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta sze rint a jog or vos lat -
hoz  való jog tény le ges ér vé nye sü lé sé hez is szük sé ges a
„jog or vos lás” le he tõ sé ge, vagyis az, hogy a jog or vos lat fo -
gal mi lag és szubsz tan ci á li san tar tal maz za a jog sé re lem or -
vo sol ha tó sá gát. [23/1998. (VI. 9.) AB ha tá ro zat, ABH
1998, 182, 186.; 49/1998. (XI. 27.) AB ha tá ro zat, ABH
1998, 372, 382.; 19/1999. (VI. 25.) AB ha tá ro zat, ABH
1999, 150, 156.; 2868/1995. AB ha tá ro zat, ABH 2001,
795, 797.]

A 71/2002. (XII. 17.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta:
„A köz igaz ga tá si szerv elõt ti el já rás és a bí ró sá gi el já rás
egy más sal szo ros vi szony ban áll nak, egy mást ki egé szí tõ
és egy mást el len sú lyo zó sze re pük van. A ket tõ össze füg -
gé sé ben kell te hát vizs gál ni azt, hogy a jog or vos lat hoz
 való jog tény le ge sen ér vé nye sül-e. A jog or vos lás le he tõ -
sé gét vagy a köz igaz ga tá si szerv elõt ti el já rás, vagy a köz -
igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ra irá nyuló el -
já rás so rán kell biz to sí ta ni. Mind két eset ben kö ve tel mény
a jog sé re lem or vo sol ha tó sá ga szem pont já ból a jog or vos lat 
ha té kony sá ga: a jog or vos la tot ál ta lá ban a ha tá ro zat vég re -
haj tá sát meg elõ zõ en kell biz to sí ta ni. Ez utób bi kö ve tel -
mény azon ban nem ab szo lút jel le gû, a jog rend szer ben szá -
mos el té rés ta lál ha tó. A fe lek kü lö nö sen fon tos ér de kei
vagy más okok egy aránt in do kol hat ják, hogy a jog or vos la -
ti esz köz höz ne kap cso lód jék ha lasz tó ha tály, ille tõ leg a
jog or vos lat ra te kin tet nél kül vég re haj tás ra ke rül jön egy
adott jo gal kal ma zói dön tés.” (ABH 2002, 417, 426–427.)

1.3. A vé dõ ol tá sok be adá sá nak el já rá si rend jé rõl és a
men te sí tés le he tõ sé gé rõl az Eütv2. két tá ma dott ren del ke -

zé se, illetve az R2. ren del ke zik. Az Eütv2. 58.  § (4) be kez -
dé se ki mond ja: „Ha a vé dõ ol tás ra kö te le zett sze mély e kö -
te le zett sé gé nek írás be li fel szó lí tás ra sem tesz ele get, az
egész ség ügyi ha tó ság a vé dõ ol tást ha tá ro zat tal ren de li el.
A vé dõ ol tást el ren de lõ ha tá ro zat – jog or vos lat ra te kin tet
nél kül – azon nal vég re hajt ha tó.” 58.  § (1) be kez dé se sze -
rint: „A kö te le zõ vé dõ ol tás alól a ke ze lõ or vos át me ne ti leg
vagy – az egész ség ügyi ha tó ság hoz zá já ru lá sá val – vég le -
ge sen men te sít he ti azt, aki nek egész sé gi ál la po tát vagy
meg lé võ be teg sé gét a vé dõ ol tás vár ha tó an ká ro san be fo -
lyá sol ná.”

1.3.1. Az R2. 3.  § (1) be kez dé se alap ján a fer tõ zõ be teg -
sé gek meg elõ zé sé re és le küz dé sé re irá nyuló he lyi egész -
ség ügyi te vé keny ség az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz -
ti or vo si Szol gá lat (a továb biak ban: Szol gá lat) te rü le ti leg
ille té kes vá ro si in té ze té nek, illetve me gyei in té ze té nek ha -
tás kö ré be tar to zik. A vé dõ nõ fel ada ta, hogy írás ban ér te -
sít se a kör ze té be és az ál ta la el lá tott ok ta tá si in téz mény be
tar to zó ol tan dó sze mély tör vényes kép vi se lõ jét az ol tás
ese dé kes sé gé rõl, je len tõ sé gé rõl, a be adás hely szí né rõl és
idõ pont já ról, a vár ha tó ál ta lá nos re ak ci ók ról és a vé dõ ol tás 
el mu lasz tá sá nak kö vet kez mé nye i rõl [R2. 15.  § (1) be kez -
dés c) pont]. El ma radt ol tás ese tén a vé dõ nõ is mé telt ér te -
sí tést küld, és ugyan azon ol tan dó ra vo nat ko zó há rom szo ri
ered mény te len írás be li meg ke re sés ese tén ér te sí ti a te rü le -
ti leg ille té kes vá ro si in té ze tet [R2. 15.  § (1) be kez dés
b) pont]. Ezt köve tõen a vá ro si in té zet ha tá ro zat tal el ren -
de li a vé dõ ol tás ra kö te le zett sze mély ol tá sát [R2. 16.  §
(1) be kez dés f) pont]. A vá ro si in té zet ha tá ro za ta az Eütv2.
vizs gált ren del ke zé se alap ján azon nal vég re hajt ha tó.

A vé dõ ol tás el ren de lé se 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 (a továb biak ban: Ket.) 12.  § (2) be kez dé se
alap ján köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy nek mi nõ sül, mi vel a
vá ro si in té zet mint köz igaz ga tá si ha tó ság az ügy fe let érin -
tõ kö te les sé get ál la pít meg. A Ket. 98.  § (1) be kez dé se és
99.  § (1) be kez dé se sze rint az ügy fél az el sõ fo kú ha tá ro zat
ellen – a dön tés köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül –
fel leb bez het. A fel leb be zést az R2. 3.  § (1) be kez dé sé nek
meg fele lõen a Szol gá lat me gyei in té ze te bí rál ja el. A Ket.
109.  § (1) be kez dé se biz to sít ja to váb bá, hogy az ügy fél – a
ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül jog sza -
bály sér tés re hi vat ko zás sal – a me gyei in té zet ha tá ro za tá -
nak fe lül vizs gá la tát kér je a köz igaz ga tá si ügyek ben el já ró
ille té kes bí ró ság tól a ha tá ro za tot hozó ha tó ság el le ni ke re -
set in dí tá sá val.

1.3.2. A men te sí té si el já rást az R2. nem sza bá lyoz za
rész le te sen. Mi vel az Eütv2. 58.  § (1) be kez dé se egész ség -
ügyi in dok ból te szi le he tõ vé a men te sí tést, ér te lem sze rû,
hogy az nem ál ta lá nos, vagyis nem az összes vé dõ ol tás ra,
ha nem min dig meg ha tá ro zott vé dõ ol tás ra vagy ol tó anyag -
ra, illetve meg ha tá ro zott ál la pot fenn ál lá sá nak ide jé re
( lázas be teg ség, ter hes ség stb.) vo nat ko zik. A tör vény sza -
bá lya sze rint a men te sí tés – az egész ség ügyi in dok ter mé -
sze té tõl füg gõ en – le het ide ig le nes (,,át me ne ti”) vagy
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meg ha tá ro zott ol tás ra vagy ol tó anyag ra vo nat ko zó an vég -
le ges. Az ide ig le nes men te sí tés rõl a ke ze lõ or vos dönt, a
vég le ges men te sí tés hez a ke ze lõ or vos nak be kell sze rez nie 
az egész ség ügyi ha tó ság (a Szol gá lat vá ro si in té ze te)
„hoz zá já ru lá sát”. Az R2. 11.  § (2) be kez dé sé nek szó hasz -
ná la ta eh hez ké pest pon tat lan, mi vel a ke ze lõ or vos dön té -
sét „or vo si szak vé le mény nek” ne ve zi, míg az egész ség -
ügyi ha tó ság – a dön tés hez ké pest elõ ze tes – „hoz zá já ru lá -
sa” he lyett – utó la gos – „jó vá ha gyást” tar tal maz.

A gya kor lat ban a men te sí tés kap cso lód hat a vé dõ ol tás
el ren de lé sé re vo nat ko zó el já rás hoz, de el is kü lö nül het at -
tól. Ha pél dá ul a ke ze lõ or vos a vé dõ ol tás be adá sa elõt ti
vizs gá lat so rán ész le li az ol tá si kont ra in di ká ci ót, ak kor ér -
te lem sze rû en nem adja be az ol tást. A kö te le zett sze mély
(vagy tör vényes kép vi se lõ je) maga is je lez he ti – a ter ve zett 
ol tás elõtt vagy at tól füg get le nül is – a kont ra in di ká ci ót,
amely rõl a ke ze lõ or vos nak ál lást kell fog lal nia. Az Eütv2.
és az R2. azon ban nem tar tal maz ki fe je zett ren del ke zést a
ke ze lõ or vos dön té sé nek és – vég le ges men te sí tés ese tén –
az egész ség ügyi ha tó ság hoz zá já ru lá sá nak mód já ról és
for má já ról, to váb bá nem ren del ke zik exp li cit mó don a jog -
or vos lat le he tõ sé gé rõl.

1.4. Az Alkot mány bíró ság az 1.2. pont ban idé zett al -
kot má nyos sá gi kö ve tel mé nyek és a vé dõ ol tá sok el ren de -
lé sé vel szem be ni jog or vos la ti rend szer 1.3. pont ban fel so -
rolt ele me i nek össze ve té se alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a
vé dõ ol tás el ren de lé sé re irá nyuló el já rás sza bá lyo zá sa a
for mai fel té te lek nek meg fe lel: a vé dõ ol tást el ren de lõ elsõ
fokú köz igaz ga tá si ha tá ro zat tal szem ben az ügy fél fel leb -
bez het a fe let tes szerv hez, és a má sod fo kú köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ha tá ro zat bí ró ság elõtt meg tá mad ha tó. Az egy fo -
kú köz igaz ga tá si jog or vos lat és a bí rói fe lül vizs gá lat meg -
fe le lõ ke re te ket je len t a ha té kony jog or vos lat hoz.

Ugyan ak kor ér tel me zés re szo rul, hogy a vé dõ ol tás el -
ren de lé sé hez kap cso ló dó – for ma i lag al kot má nyos – jog -
or vos la ti rend szer igény be ve he tõ-e a men te sí té si el já rás
so rán is. Vagyis az Al kot mány bí ró ság nak azt kel lett meg -
vizs gál nia, hogy az Alkot mány hi vat ko zott ren del ke zé sei
mi ként ér vé nye sül nek a men te sí té si dön té si el já rá sok ban
(2. pont). Emel lett az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a – for ma i lag al kot má nyos – jog or vos la ti rend szer
tar tal mi lag kor lá toz za a ha té kony, ér de mi jog or vos lást.
En nek oka, hogy az Eütv2. 58.  § (4) be kez dé sé nek má so -
dik mon da ta sze rint a vé dõ ol tást el ren de lõ elsõ fokú ha tá -
ro zat – jog or vos lat ra te kin tet nél kül – azon nal vég re hajt -
ha tó. Ezért az Alkot mány bíró ság az alap jog-kor lá to zás ál -
ta lá nos fel té te le it ala pul véve meg vizs gál ta, hogy a jog or -
vos lat hoz  való jog nak ez a kor lá to zá sa szük sé ges nek és
ará nyos nak mi nõ sül-e (3. pont).

2.1. Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint el té rõ al -
kot má nyos meg íté lés alá esik, ha a kö te le zett men te sül,
illetve ha nem men te sül a vé dõ ol tás alól. Az Alkot mány
hi vat ko zott ren del ke zé se i bõl nem kö vet ke zik, hogy a jog -
al ko tó nak biz to sí ta nia kell a jog or vos la tot, illetve a bí rói
utat a kö te le zõ vé dõ ol tás aló li ide ig le nes vagy vég le ges

men te sí tés meg adá sá val szem ben. Nem te kint he tõ ugyan is 
jog sé re lem nek, ha a ke ze lõ or vos a vé dõ ol tás be adá sa elõtt
kont ra in di ká ci ót ész lel ve az ol tás el ha lasz tá sá ról dönt, to -
váb bá, ha a kö te le zet tet kont ra in di ká ció  miatt men te sí tik
meg ha tá ro zott vé dõ ol tás be adá sa alól.

2.2.1. A men te sí tés meg ta ga dá sa (el ma ra dá sa) vo nat -
koz hat át me ne ti idõ re vagy a vég le ges men te sí tés re. Az
Eütv2. egyik eset re sem ál la pít meg sza bá lyo kat a dön tés -
ho za tal for má já ról, mód já ról, to váb bá a jog or vos lás le he -
tõ sé gé rõl. Az Alkot mány bíró ság ér tel me zé se sze rint, ha a
ke ze lõ or vos meg ta gad ja az ide ig le nes men te sí tést, ak kor a 
kö te le zett meg te he ti, hogy a vé dõ nõ írás be li megkeresé -
seit köve tõen a Szol gá lat vá ro si in té ze te ál tal ki bo csá tott
ha tá ro zat tal szem be ni fel leb be zés ben hi vat ko zik men te sü -
lé si le he tõ sé gé re. Így a kö te le zett az el ma radt vé dõ ol tás el -
ren de lé sé re vo nat ko zó – Eütv2.-ben és az R2.-ben,
valamint a Ket.-ben sza bá lyo zott – el já rá si rend jog or vos -
la ti esz kö ze it ve he ti igény be. Mi vel a má sod fo kú köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi ha tá ro zat bí ró ság elõtt meg tá mad ha tó, a
kö te le zett ide ig le nes men te sü lé sé rõl vég sõ so ron bí ró ság
dönt het.

Kö vet ke zés kép pen az ide ig le nes men te sí tés meg ta ga -
dá sa ese tén a kö te le zett szá má ra ha té kony jog or vos la ti
rend szer áll ren del ke zés re. Ugyan ak kor eh hez az szük sé -
ges, hogy a kö te le zett ne te gyen ele get a ke ze lõ or vos dön -
té sé nek és a vé dõ nõ meg ke re sé se i nek. Vagyis a kö te le zett
csak az Eütv2.-ben és az R2.-ben fog lalt sza bá lyok for má -
lis meg sze gé se nyo mán él het az Alkot mány 50.  § (2) be -
kez dé sé bõl, valamint az 57.  § (5) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ
jo go sult sá ga i val.

2.2.2. A vég le ges men te sí tés meg ta ga dá sá nak (el ma ra -
dá sá nak) ese te i re az Eütv2. és az R2. sza bá lyai egy ál ta lán
nem al kal maz ha tók. Ha a ke ze lõ or vos – sa ját meg íté lé se
alap ján vagy a Szol gá lat vá ro si in té ze te hoz zá já ru lá sá nak
hi á nya  miatt – nem men te sí ti a kö te le zet tet vég le ge sen va -
la mely vé dõ ol tás alól, ak kor a vég le ges men te sí tés nem
sze rez he tõ meg a köz igaz ga tá si ha tó ság konk rét vé dõ ol tás
be adá sát el ren de lõ ha tá ro za tá val szem be ni jog or vos lat so -
rán. A vég le ges men te sí tés rõl a konk rét kö te le zé sek tõl el -
kü lö nült el já rás ban kell dön te ni. (A kö te lez et tõl nem vár -
ha tó el, hogy fo lya ma to san jog or vos la ti esz kö zö ket ve -
gyen igény be az is mét lõ dõ kö te le zé sek  miatt.)

Az Eütv2. 58.  § (1) be kez dé se „az egész ség ügyi ha tó ság 
hoz zá já ru lá sá tól” te szi füg gõ vé a vég le ges men te sí tést. Az 
Eütv2.-n ala pu ló vé dõ ol tá si kö te le zett ség aló li vég le ges
men te sí tés sel az érin tett jo go sult sá got sze rez arra, hogy ne
tel je sít se az Eütv2.-ben és az R2.-ben fog lalt kö te le zett sé -
ge ket. Az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny -
ség rõl  szóló 1991. évi XI. tör vény 10.  § (1) be kez dé se
alap ján az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv – a fegy ve -
res erõk és a rend vé del mi szer vek ki vé te lé vel – „va la -
mennyi ter mé sze tes és jogi sze mély re, valamint jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ tár sa ság ra ki ter je dõ ha tó sá gi
jog kört gya ko rol”.
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A Ket. 12.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi ügy „min den olyan ügy, amely ben a
köz igaz ga tá si ha tó ság az ügy fe let érin tõ jo got vagy kö te -
les sé get ál la pít meg, ada tot, tényt vagy jo go sult sá got iga -
zol, ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet vagy ha tó sá gi el len õr zést 
vé gez”. Kö vet ke zés kép pen meg ál la pít ha tó, hogy az el já -
rás tár gyát te kint ve a meg ha tá ro zott vé dõ ol tás aló li men te -
sí tés re vo nat ko zó el já rást köz igaz ga tá si ügy nek kell te kin -
te ni. Ugyan ak kor a sza bá lyo zás hi á nyos sá gai  miatt a vég -
le ges men te sí tés re irá nyuló el já rás ra nem al kal maz ha tók a
Ket. ren del ke zé sei. A ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek
alap ján a ke ze lõ or vos nem te kint he tõ a Ket. 44.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti „ér de mi dön tés re jo go sult ha tó ság nak”,
amely a 45.  § (1) be kez dé se alap ján ha tá ro zat ba fog lal ja a
szak ha tó ság hoz zá já ru lá sát vagy annak meg ta ga dá sát.
Ezért a Szol gá lat a men te sí té si el já rás so rán nem a Ket.
44–45.  §-ában sza bá lyo zott szak ha tó sá gi mi nõ ség ben jár
el, és nem al kal maz ha tó a Ket. 45.  § (2) be kez dé se sem,
amely ki mond ja: „A szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ellen kü lön 
fel leb be zés nek nincs he lye, az ügy fél a ha tá ro zat ellen irá -
nyuló fel leb be zés ke re té ben gya ko rol hat ja az ezzel kap -
cso la tos jog or vos la ti jo gát.” Mind ezek  miatt a vé dõ ol tás
aló li vég le ges men te sí tés meg ta ga dá sa (el ma ra dá sa) ese -
tén nincs tör vényes le he tõ ség sem a fe let tes szerv nél tör té -
nõ jog or vos la ti el já rás ra, sem bí ró sá gi fe lül vizs gá lat ra.

2.3. A kö te le zõ vé dõ ol tás aló li ide ig le nes, illetve vég le -
ges men te sí tést el uta sí tó dön té sek kel szem be ni jog or vos -
lat [Alkot mány 57.  § (5) be kez dés] és a bí ró sá gi fe lül vizs -
gá lat [Alkot mány 50.  § (2) be kez dés] al kot mány jo gi szem -
pont ból azért kü lö nös je len tõ sé gû, mert ezek a dön té sek a
sze mé lyi in teg ri tás hoz  való jo got és a dön tés ké pes sze mé -
lyek ön ren del ke zé si jo gát [Alkot mány 54.  § (1) be kez dés]
sú lyo san kor lá to zó, in va zív egész ség ügyi be avat ko zást ír -
nak elõ. Az egész ség ügyi kont ra in di ká ci ón ala pu ló men -
tes ség lé nye ge az, hogy a kö te le zett sze mély éle tét, egész -
sé gét ve szé lyez te tõ ol tást nem sza bad be ad ni. A men tes ség 
in téz mé nye te hát szin tén az Alkot mány 54.  § (1) be kez dé -
sén ala pu ló élet hez és egész ség hez  való jog vé del mét szol -
gál ja.

Az R2. 11.  § (1) be kez dés úgy ren del ke zik, hogy az Or -
szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont éven te ki adott Mód szer -
ta ni Le ve le tar tal maz za a vé dõ ol tá sok el len ja val la ta it. A
Mód szer ta ni Le vél tá jé koz ta tást ad a kö te le zõ és az ön kén -
tes ol tá sok ról, a Szol gá lat tól be sze rez he tõ, valamint a
gyógy szer tá rak ban kap ha tó ol tó anya gok ról, emel lett fel -
so rol ja azo kat az ál la po to kat és be teg sé ge ket, ame lyek ol -
tá si kont ra in di ká ci ó nak mi nõ sül nek.

A Mód szer ta ni Le vél fon tos tá jé koz ta tó a ke ze lõ or vo -
sok és más érin tet tek szá má ra, ugyan ak kor az Alkot mány
és a Jat. alap ján nem kö te le zõ az egész ség ügyi in téz mény -
rend sze ren kí vül ál ló sze mé lyek re és ér te lem sze rû en a bí -
ró sá gok ra sem. El vi leg nem zár ha tó ki, hogy va la ki az ak -
tu á lis Mód szer ta ni Le vél ben nem sze rep lõ kont ra in di ká -
ció  miatt men te sül jön ide ig le ne sen vagy vég le ge sen a vé -
dõ ol tás alól. Pszi chi kai ál la pot és szo ma ti kus be teg ség
egy aránt in do kol hat ja a men te sí tést. Ezen túl me nõ en, a

Mód szer ta ni Le vél ben fel so rolt el len ja val la tok ese té ben is 
ál ta lá ban mér le gel ni kell az egyé ni kö rül mé nye ket a men -
tes ség rõl ho zott dön tés so rán. Egy fe lõl a jár vány ügyi hely -
ze tet és az ol tás sal ki véd he tõ be teg sé get kell figye lembe
ven ni, más fe lõl azt a vár ha tó ká ro so dást, ame lyet az ol tás
be adá sa okoz na a kö te le zett egész sé gé ben. A lá zas be teg -
ség min den vé dõ ol tás ese tén kont ra in di ká ció, ter hes ség
ese tén ki vé te les kö rül mé nyek ese tén in do kolt az ol tás, kü -
lön le ges mér le ge lés szük sé ges a HIV po zi tív sze mé lyek
ese té ben stb.

2.4. Az al kot má nyos de mok rá ci ák ban az alap ve tõ jo gok 
kor lá to zá sá val járó vagy azo kat nyilván valóan ve szé lyez -
te tõ egész ség ügyi el lá tá sok, be avat ko zá sok ese tén spe ci á -
lis jog ér vé nye sí té si, jog or vos la ti in téz mé nyek mû köd nek.
Az ön ma gu kat vagy má so kat ve szé lyez te tõ men tá lis be te -
gek kö te le zõ pszi chi át ri ai ke ze lé sé rõl kü lön le ges ha be as
cor pus el já rá sok ban dön te nek, ame lyek so rán rend kí vül
rö vid idõn be lül bí ró ság ren de li el vagy vizs gál ja fe lül a
ke ze lés in do kolt sá gát. To váb bá a bí ró sá gok ha tás kö ré be
tar to zik az el ren delt gyógy ke ze lé sek meg hosszab bí tá sa,
idõ sza kos fe lül vizs gá la ta, valamint az al kal ma zott esz kö -
zök és mód sze rek in do kolt sá gá nak kont roll ja is. Az Alkot -
mány bíró ság a 36/2000. (X. 27.) AB ha tá ro zat ban (ABH
2000, 241.) fog lal ko zott ezek kel a tar tal mi és el já rá si fel té -
te lek kel, és a ha tá lyos sza bá lyo kat az Eütv2.-nek a Pszi -
chi át ri ai be te gek gyógy ke ze lé se és gon do zá sa címû X. fe -
je ze te tar tal maz za.

Szin tén kü lön le ges, rend kí vül rö vid idõn be lü li jog ér vé -
nye sí té si és ah hoz kap cso ló dó bí ró sá gi el já rá sok biz to sít -
ják az élet fenn tar tó, illetve élet men tõ el lá tá sok vissza uta -
sí tá sá hoz  való jog ér vé nye sü lé sét és a vissza élé sek meg -
elõ zé sét. Az Alkot mány bíró ság a 22/2003. (IV. 28.) AB
ha tá ro zat ban (ABH 2003, 235.) kör vo na laz ta az el lá tás
vissza uta sí tá sá hoz  való jog al kot má nyos alap ja it, és a ha -
tá lyos el já rá si sza bá lyo kat az Eütv2. 20–23.  §-ai tar tal -
maz zák.

Az Alkot mány szin tén meg kö ve te li a jog or vos lat hoz
 való jog és a pár tat lan bí ró sá gi el já rás hoz  való jog ér vé -
nye sí té sét az egyes kö te le zõ vé dõ ol tá sok aló li ide ig le nes
vagy vég le ges men te sí té si el já rás ban. A jog or vos la ti el já -
rás és a kont ra dik tó ri us bí ró sá gi el já rás ke re tei kö zött van
le he tõ ség arra, hogy a vi ta tott ese tek ben az ál ta lá nos sza -
bá lyo kat az egyé ni kö rül mé nyek nek meg fele lõen al kal -
maz zák. A vé dõ ol tás aló li men te sí té si el já rás so rán – ha -
son ló an szá mos pol gá ri és bün te tõ el já rás hoz, valamint az
egész ség ügyi ön ren del ke zé si jog gal össze füg gõ kü lön le -
ges el já rá sok hoz – ál lást kell fog lal ni egész ség ügyi szak -
kér dé sek rõl is. Az Al kot mány nak meg fe le lõ köz igaz ga tá si 
és bí ró sá gi el já rá sok so rán nyíl hat le he tõ ség arra, hogy a
kö te le zet tek szak ér tõk be vo ná sá val meg fe le lõ tu do má -
nyos szín vo na lon je le nít sék meg ál lás pont ju kat a Szol gá -
lat tal szem ben. A jog or vos lás és a pár tat lan bí rói fe lül vizs -
gá lat el en ged he tet len az or vos szak mai kér dé se ken túl me -
nõ szem pon tok, az egyé ni kö rül mé nyek, a konk rét egész -
ség ügyi elõ nyök és hát rá nyok mér le ge lé sé hez is.
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2.5. Az Alkot mány bíró ság a fen ti ek alap ján arra a meg -
ál la pí tás ra ju tott, hogy a kö te le zõ vé dõ ol tás aló li ide ig le -
nes és vég le ges men te sí tés re irá nyuló el já rás ha tá lyos sza -
bá lyo zá sa nem fe le l meg az Alkot mány 50.  § (2) be kez dé -
sé bõl és az 57.  § (5) be kez dé sé bõl fa ka dó kö ve tel mé nyek -
nek. Az alkot mány elle nességet nem az Eütv2. – utó la gos
nor ma kont roll ra vo nat ko zó in dít vány ban ki fo gás olt –
58.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés okoz za, ha nem
a sza bá lyo zás hi á nyos sá ga. Az ide ig le nes men te sí tés meg -
ta ga dá sa ese tén a kö te le zett a vé dõ ol tás el ren de lé sé hez
kap cso ló dó jog or vos la ti esz kö zö ket ve he ti igény be, de
csak ak kor, ha elõ ze tesen meg sze gi az Eütv2.-ben és az
R2.-ben fog lalt sza bá lyo kat. A vég le ges men te sí tés meg ta -
ga dá sá val (el ma ra dá sá val) szem ben pe dig egy ál ta lán
nincs tör vényes le he tõ ség sem a fe let tes szerv nél tör té nõ
jog or vos la ti el já rás ra, sem bí ró sá gi fe lül vizs gá lat ra. A jog -
al ko tó nem tet te le he tõ vé, hogy a kö te le zett a Ket. jog or -
vos la ti rend sze rét vagy spe ci á lis jog or vos la ti esz kö zö ket
igény be véve él hes sen a jog or vos lat hoz és a bí ró sá gi fe lül -
vizs gá lat hoz  való jo gá val.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a men te sí té si
el já rás so rán a jog ér vé nye sí tés és jog or vos lás ak kor te kint -
he tõ ha té kony nak, ha a vé dõ ol tás ra kö te le zett a jog sza bá -
lyi ren del ke zé sek meg ke rü lé se vagy fi gyel men kí vül ha -
gyá sa nél kül for dul hat olyan jog or vos la ti fó rum hoz, amely 
a vé dõ ol tás be adá sa elõtt, ér dem ben tud dön te ni az ide ig le -
nes vagy vég le ges men te sí tés rõl. Más fe lõl az el já rás ha té -
kony sá ga össze függ a köz egész ség ügyi, jár vány ügyi cé -
lok kal is: fer tõ zõ dés köz vet len ve szé lye vagy jár vány ve -
szély kü lö nö sen in do kolt tá te he ti, hogy a men te sí té si el já -
rás rö vid idõn be lül be fe je zõd jön.

Az Abtv. 49.  § (1) be kez dé se sze rint – hi va tal ból vagy
in dít vány alap ján – mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra ak kor ke rül het sor, ha a
jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból szár ma zó
jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta, és ezzel alkot mány elle -
nességet idé zett elõ. A jog al ko tó szerv jog sza bály-al ko tá si 
kö te le zett sé gé nek konk rét jog sza bá lyi fel ha tal ma zás nél -
kül is kö te les ele get ten ni, ha azt ész le li, hogy a ha tás- és
fel adat kö ré be tar to zó te rü le ten jog sza bá lyi ren de zést
igény lõ kér dés me rült fel. Az Alkot mány bíró ság mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet ál la pít meg,
ha alap ve tõ jog ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges ga ran ci ák
 hiányoznak, illetve, ha a hi á nyos sza bá lyo zás alap ve tõ jog
ér vé nye sí té sét ve szé lyez te ti. [22/1990. (X. 16.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1990, 83, 86.; 37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, 
ABH 1992, 227, 232.] Mi vel az Al kot mány bí ró ság nak –
az Abtv. pre am bu lu má ban is meg fo gal ma zott – el sõd le ges 
fel ada ta az Al kot mány ban biz to sí tott alap jo gok vé del me, a 
tes tü let szük ség ese tén hi va tal ból el jár va ál la pít meg mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet.
[30/1990. (XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 128.]

Je len eset ben az Alkot mány bíró ság mind a mu lasz tást,
mind az alkot mány elle nes hely zet be kö vet kez tét meg ál la -
pí tot ta. Ezért az Alkot mány bíró ság – hi va tal ból el jár va –
meg ál la pí tot ta: az Alkot mány 50.  § (2) be kez dé sét és az

57.  § (5) be kez dé sét sér tõ, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nes hely zet jött lét re annak kö vet kez té ben,
hogy az Or szág gyû lés nem biz to sí tott ha té kony jog or vos -
la ti esz közt az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vény 58.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott, a kö te le zõ vé -
dõ ol tás aló li men te sí tés meg ta ga dá sá val szem ben. Az
Alkot mány bíró ság fel hív ta az Or szág gyû lést, hogy jog al -
ko tá si fel ada tá nak 2008. már ci us 31-ig te gyen ele get.

Az Alkot mány bíró ság az Eütv2. 58.  § (1) be kez dé se
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyuló in dít ványt el uta sí tot ta.

3. Az Alkot mány bíró ság kü lön vizs gál ta, hogy az
Eütv2. 58.  § (4) be kez dé sé nek az azon na li vég re hajt ha tó -
ság ról ren del ke zõ má so dik mon da ta a jog or vos lat hoz  való
jog szük sé ges és ará nyos kor lá to zá sá nak mi nõ sül-e.

3.1. Az Alkot mány bíró ság az alap jog-kor lá to zás al kal -
mas sá gá nak és szük sé ges sé gé nek vizs gá la ta kor ab ból in -
dult ki, hogy a je len ha tá ro zat in do ko lá sá nak V.3–4. pont -
ja i ban elem zett jár vány ügyi köz ér dek meg fe le lõ al kot má -
nyos cél a kö te le zõ vé dõ ol tá sok in téz mé nye sí té sé re,
valamint a vé dõ ol tá sok be adá sát biz to sí tó jogi fel té te lek
ki ala kí tá sá ra. Ezzel össz hang ban mond ja ki a Ket. 101.  §
(3) be kez dé sé nek g) pont ja, hogy a ha tá ro zat ak kor nyil vá -
nít ha tó fel leb be zés re te kin tet nél kül azon nal vég re hajt ha -
tó nak, ha azt tör vény – egye bek mel lett – köz egész ség -
ügyi, jár vány ügyi ok ból le he tõ vé te szi.

To váb bá, az Alkot mány bíró ság az Eütv2. 58.  § (4) be -
kez dé sé nek al kot má nyos sá gi vizs gá la ta kor ki in du ló pont -
nak te kin tet te a jog or vos lat hoz  való jog ra vo nat ko zó, a je -
len ha tá ro zat in do ko lá sá nak VI. 1.2. pont já ban össze fog -
lalt al kot mány bí ró sá gi gya kor la tot. Az Alkot mány bíró ság
ál lás pont ja sze rint je len ügy ben irány adó a 39/1997.
(VII. 1.) AB ha tá ro zat tal kez dõ dõ al kot mány ér tel me zé si
gya kor lat, amely sze rint az Alkot mány 50.  § (2) be kez dé -
sé bõl, valamint az 57.  § (5) be kez dé sé bõl fa ka dó kö ve tel -
mény a for má lis fe lül vizs gá la tot meg ha la dó, ér de mi, ha té -
kony jog or vos lat biz to sí tá sa.

Az Alkot mány bíró ság ér tel me zé se össz hang ban áll az
Em ber i Jo gok Euró pai Bí ró sá gá nak fel fo gá sá val, amely
sze rint az em ber i jo gok és az alap ve tõ sza bad sá gok vé del -
mé rõl Ró má ban, 1950. no vem ber 4-én kelt egyez mény ha -
té kony jog or vos lat hoz  való jo got el is me rõ 13. cik ké nek lé -
nye gi ele me az anya gi ér te lem ben vett ha té kony ság (re me -
di al and ma te ri al ef fec ti ve ness). Esze rint a jog or vos lat nak
nem csu pán elvi le he tõ ség nek kell len nie, ha nem a gya kor -
lat ban ér vé nye sü lõ, a jo go sult ál tal tény le ge sen igény be
ve he tõ, és ér de mi fe lül vizs gá lat le he tõ sé gét ma gá ban hor -
do zó el já rás nak.

3.2. A ha té kony jog or vos lat hoz  való jog kor lá to zá sá nak 
ará nyos sá gát vizs gál va az Alkot mány bíró ság figye lembe
vet te, hogy az Eütv2. 58.  § (4) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta az ügy fe let a jog or vos lat hoz  való jog alap ján
meg il le tõ fel leb be zé si jog leg lé nye ge sebb ele mét kor lá -
toz za, mi vel a Ket. 101.  § (1) be kez dé se alap ján a fel leb be -
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zés nek a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra ha lasz tó ha tá lya van, ki -
vé ve, ha a ha tó ság a ha tá ro za tot a fel leb be zés ha lasz tó ha -
tá lyá nak ki zá rá sá val vég re hajt ha tó nak nyil vá ní tot ta.
Vagyis fõ sza bály sze rint a fel leb be zés be nyúj tá sá nak leg -
fon to sabb jogi kö vet kez mé nye az, hogy meg aka dá lyoz za
az elsõ fokú köz igaz ga tá si ha tá ro zat ban fog lalt ren del ke -
zé sek vég re hajt ha tó sá gát.

Az Eütv2. 58.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
alap ján az elsõ fokú ha tó ság nak mér le ge lés nél kül azon nal 
vég re hajt ha tó nak kell nyil vá ní ta nia a vé dõ ol tást el ren de lõ
ha tá ro za tát. A Ket. 101.  § (4) be kez dé se alap ján az elsõ
fokú ha tó ság nak a ha tá ro zat ban kü lön ki kell mon da ni, és
meg kell in do kol ni a fel leb be zés re te kin tet nél kü li vég re -
hajt ha tó sá got. Az in do ko lá si kö te le zett ség je len eset ben
nem több az Eütv2. jog ala pot biz to sí tó 58.  § (4) be kez dé -
sé nek má so dik mon da tá ra tör té nõ hi vat ko zás nál. Ha a ha -
tá ro zat ban az elsõ fokú ha tó ság tel je sí té si ha tár idõt ál la pí -
tott meg, a vég re haj tás el ren de lé sé re csak e ha tár idõ ered -
mény te len el tel te után ke rül het sor. Te hát a vé dõ ol tás be -
adá sát el ren de lõ ha tá ro zat vég re hajt ha tó sá ga nem függ at -
tól, hogy mi ként mér le gel az elsõ fokú ha tá ro za tot hozó
szerv, be nyúj tott-e az ügy fél fel leb be zést, le telt-e a fel leb -
be zé si ha tár idõ.

Az azon na li vég re hajt ha tó ság el ren de lé se al kot má nyo -
san in do kolt, ha má sok alap ve tõ jo ga i nak meg óvá sa vagy
al kot má nyos köz ér dek ér vény re jut ta tá sa azt fel tét le nül
meg kö ve te li, és a kí vánt cél más mó don nem ér he tõ el. A
Ket. 101.  § (3) be kez dé se alap ján az elsõ fokú köz igaz ga -
tá si ha tó ság fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó nak 
nyil vá nít hat ja a ha tá ro za tát – pél dá ul – élet ve széllyel vagy 
sú lyos kár ral fe nye ge tõ hely zet meg elõ zé se, el há rí tá sa ér -
de ké ben; fon tos köz rend vé del mi ok ból; je len tõs vagy
hely re hoz ha tat lan kár el há rí tá sa cél já ból. A fel so rolt ese -
tek ben a ha tó ság az egye di ügy kö rül mé nye it, kü lö nö sen
az el ér ni kí vánt cél ér de ké ben oko zott jog kor lá to zás nagy -
sá gát mér le gel ve dönt het. Az Eütv2. 58.  § (4) be kez dé sé -
nek má so dik mon da ta ezzel szem ben nem írja elõ, és nem
is te szi le he tõ vé sem mi fé le konk rét szem pont (pél dá ul: a
jár vány ve szély nagy sá ga, a vé dõ ol tás faj tá ja, a kö te le zett
egyé ni kö rül mé nyei) mér le ge lé sét, így a fo lya mat ban lévõ
men te sí té si el já rás sem aka dá lya a vé dõ ol tás be adá sá nak.
Ön ma gá ban a ha tá ro zat tár gya (a vé dõ ol tás be adá sá ra  való 
kö te le zés) in do kol ja az azon na li vég re haj tást.

Az Alkot mány bíró ság mind ezek alap ján hang sú lyoz za,
hogy rend kí vü li jár vány ve szély in do kol hat kü lön le ges
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rást, és ilyen eset ben je len tõ -
sebb alap jog-kor lá to zás is el fo gad ha tó le het, hi szen az ará -
nyos sá gi mér le ge lés nél rend kí vül nyo mós köz ér de ket kell
te kin tet be ven ni. Ezért az azon na li vég re haj tás szem pont -
já ból el té rõ al kot má nyos sá gi meg íté lés alá es nek az élet -
kor hoz kö tött vé dõ ol tá sok és a jár vány ki tö ré se, vagy
annak konk rét ve szé lye  miatt el ren delt vé dõ ol tá sok. Az
Eütv2. és az R2. sza bá lyo zá sa kü lönb sé get tesz az élet kor -
hoz kö tött és a meg be te ge dé si ve szély ese tén be adan dó ol -
tá sok kö zött. Ugyan ak kor az azon na li vég re haj tás ról  szóló 
ren del ke zés min den eset re ki ter jesz ti a lé nye gé ben csak

jár vány ve szély ide jén in do kol ha tó be avat ko zást, a kö te le -
zõ azon na li vég re haj tást.

A vé dõ ol tást el ren de lõ köz igaz ga tá si ha tá ro zat má sik
sa já tos sá ga, hogy a vég re haj tás a vé dõ ol tás be adá sát je len -
ti, amely vissza for dít ha tat lan be avat ko zás. A Ket. 130.  §
(1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta alap ján, ha a ha tó ság a 
dön tés fel leb be zés re te kin tet nél kü li vég re haj tá sát ren de li
el, a vég re haj tás ról és a fo ga na to sí tás mód já ról a dön tést
tar tal ma zó ha tá ro zat ban vagy vég zés ben kell ren del kez ni.
A 140.  § (1) be kez dés e) pont ja sze rint, ha a vég re haj tás
meg ha tá ro zott cse lek mény el vég zé sé re vagy meg ha tá ro -
zott ma ga tar tás ra irá nyul, a tel je sí tés el ma ra dá sa ese tén a
vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv a rend õrség köz re mû kö dé -
sé vel kény sze rít he ti ki a meg ha tá ro zott cse lek ményt.
Emel lett az ered mé nyes vég re haj tást el já rá si bír ság is biz -
to sít ja. A 141.  § (2) be kez dé se ki mond ja: „Az el já rá si bír -
ság is mé tel ten ki szab ha tó, ha a kö te le zett a meg ha tá ro zott
cse lek ményt a bír sá got ki sza bó vég zés ben meg ál la pí tott
újabb ha tár idõ alatt nem tel je sí tet te, to váb bá ha a meg ha tá -
ro zott ma ga tar tás ra vo nat ko zó ren del ke zést is mé tel ten
meg sze gi.” Kö vet ke zés kép pen a Ket. kény szer cse lek mé -
nyek és is mé tel he tõ el já rá si bír ság le he tõ sé gé vel is biz to -
sít ja, hogy az elsõ fokú ha tá ro za tot a le he tõ leg ha ma rabb
vég re hajt sák.

A sza bá lyo zás alap ján min den fel té tel adott ah hoz, hogy 
a má sod fo kú ha tó ság el já rá sá nak, majd a ha tá ro zat bí ró sá -
gi fe lül vizs gá la tá nak, illetve a men te sí té si ké re lem el bí rá -
lá sá nak ide jé re az el ma radt vé dõ ol tást már be ad ják. Ezért
az eset le ge sen jog sér tõ elsõ fokú ha tá ro zat meg ho za ta lát
köve tõen a jog or vos la ti el já rás so rán már nem ál lít ha tó
hely re a jog sze rû ál la pot. A vé dõ ol tás azon na li be adá sa
 miatt nincs je len tõ sé ge annak sem, hogy ha a köz igaz ga tá -
si per ben el já ró bíró in do kolt nak lát ja a meg tá ma dott köz -
igaz ga tá si ha tá ro zat vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sét, azt a
pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény 332.  §
(3) be kez dé sé nek meg fele lõen – ké re lem alap ján – bár mi -
kor el ren del he ti [2/2006. Köz igaz ga tá si jog egy sé gi ha tá -
ro zat, MK 2006/49.; 1/2007. (I. 18.) AB ha tá ro zat, ABK
2007. ja nu ár, 10.].

3.3. Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság úgy fog lalt 
ál lást, hogy az Eütv2. 58.  § (4) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta arány ta la nul kor lá toz za az Alkot mány 57.  §
(5) be kez dé sé ben el is mert jog or vos lat hoz  való jo got, mert
a konk rét kö rül mé nyek re és a be avat ko zás vissza for dít ha -
tat lan sá gá ra te kin tet nél kül azon nal vég re hajt ha tó nak mi -
nõ sí ti a vé dõ ol tás be ada tá sát el ren de lõ elsõ fokú ha tá ro za -
tot. Ezért az Alkot mány bíró ság az Eütv2. 58.  § (4) be kez -
dé sé nek má so dik mon da tát a je len ha tá ro zat köz zé té te lé -
nek nap já val meg sem mi sí tet te.

Mi vel az Alkot mány bíró ság a vizs gált ren del ke zés al -
kot mány el len sé gét az Alkot mány 57.  § (5) be kez dé se
alap ján meg ál la pí tot ta, az in dít vá nyok ban fel hí vott to váb -
bi al kot má nyi ren del ke zé sek kel fenn ál ló el len té tet – ál lan -
dó gya kor la tá nak meg fele lõen – már 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.;
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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.]

4. Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint az Eütv2. 58.  §
(3) be kez dé se el len té tes az Alkot mány 57.  § (5) be kez dé -
sé ben biz to sí tott jog or vos lat hoz  való jog gal, valamint a
70/D.  §-ában biz to sí tott egész ség hez  való jog gal. Az in dít -
vá nyo zók azt ki fo gás ol ták, hogy a vé dõ ol tás ra kö te le zett
sze mély ér te sí té sé rõl  szóló ren del ke zés nem te szi egy ér tel -
mû vé, hogy a kö te le zet tet meg il le ti-e az Eütv2.
13–14.  §-ában biz to sí tott tá jé koz ta tás hoz  való jog. A vizs -
gált ren del ke zés ki mond ja: „A vé dõ ol tás mód já ról, cél já -
ról, he lyé rõl és ide jé rõl a vé dõ ol tás ra kö te le zett sze mélyt,
illetve tör vényes kép vi se lõ jét ér te sí te ni kell. A vé dõ ol tás ra 
kö te le zett kis ko rú sze mély meg je le né sé rõl a tör vényes
kép vi se lõ kö te les gon dos kod ni.”

4.1. Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta sze rint az Eütv2.
13–14.  §-ában meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás hoz  való jog az
Alkot mány 54.  § (1) be kez dé sé ben el is mert em ber i mél tó -
ság hoz  való jog ból szár ma zik. [Elõ ször: 36/2000. (X. 27.)
AB ha tá ro zat, ABH 2000, 241.; 56/2000. (XII. 19.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2000, 527, 529–530.]. A dön tés ké pes sze -
mé lyek ön ren del ke zé si jo gá nak rész e, hogy meg fe le lõ tá -
jé koz ta tás nyo mán sza ba don dönt het nek a sa ját egész ség -
ügyi el lá tá suk kal kap cso la tos kér dé sek ben. Al kot mány bí -
ró sá gi ha tá ro za tok hoz fû zött kü lön vé le mé nyek az Alkot -
mány 54.  § (1) be kez dé sé re hi vat koz va már meg fo gal maz -
ták, hogy az egész ség ügyi el lá tás ala nya ak kor tud fe le lõ -
sen dön te ni ar ról, hogy igény be vesz-e egész ség ügyi el lá -
tást, és ha igen, ak kor mi lyet, ha tá jé ko zott – egye bek mel -
lett – sa ját egész ség ügyi ál la po tá ról, a ke ze lés nél kü li
prog nó zis ról, és a szó ba jövõ be avat ko zá sok elõ nye i rõl és
hát rá nya i ról (in for med con sent). [684/B/1997. AB ha tá ro -
zat, ABH 2002, 813, 828.; 43/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2005, 536, 560.]

Az Eütv2. 13. és 14.  §-a szé les kö rû en el is me ri, és rész -
le tes sza bá lyok kal biz to sít ja a tá jé koz ta tás hoz  való jo got.
A je len ügy ben vizs gált kér dés szem pont já ból alap ve tõ je -
len tõ sé gû a 14.  § (3) be kez dé se, amely ki mond ja: „A tá jé -
koz ta tás joga a be te get ak kor is meg il le ti, ha be le egye zé se
egyéb ként nem fel té te le a gyógy ke ze lés meg kez dé sé nek.”
[Az Eütv2. 3.  § a) pont ja sze rint a tör vény al kal ma zá sá ban
„be teg: az egész ség ügyi el lá tást igény be vevõ vagy ab ban
ré sze sü lõ sze mély”.] Az ál ta lá nos sza bállyal össz hang ban
az Eütv2. 56.  § (3) be kez dé se kü lön ki mond ja: „Kö te le zõ
jár vány ügyi in téz ke dés fo ga na to sí tá sá hoz nincs szük ség a
be teg be le egye zé sé re, azon ban a be te get – az eset kö rül -
mé nye i hez ké pest – ek kor is meg il le ti a tá jé koz ta tás hoz
 való jog.” Az Eütv2. 13.  § (5) be kez dé se így ren del ke zik:
„A cse lek võ kép te len és kor lá to zot tan cse lek võ ké pes be -
teg nek is joga van a ko rá nak és pszi chés ál la po tá nak meg -
fe le lõ tá jé koz ta tás hoz.” A (8) be kez dés sze rint „a be teg -
nek joga van arra, hogy szá má ra ért he tõ mó don kap jon tá -
jé koz ta tást, fi gye lem mel élet ko rá ra, is ko lá zott sá gá ra, is -

me re te i re, lel ki ál la po tá ra, e te kin tet ben meg fo gal ma zott
kí ván sá gá ra (...)”.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a nem dön tés -
ké pes sze mé lyek – élet ko ruk nak és egyéb kö rül mé nye ik -
nek meg fe le lõ – tá jé koz ta tás hoz  való joga az Alkot mány
54.  § (1) be kez dé sén ala pu ló sze mé lyi in teg ri tás hoz  való
jog ból kö vet ke zik. Emel lett a tá jé koz ta tás a ha té kony,
ered mé nyes egész ség ügyi el lá tás elõ fel té te le is, mi vel a
kel lõ is me re tek kel ren del ke zõ sze mély na gyobb bi za lom -
mal te kint a ke ze lés ben részt ve võk re, és job ban tud ja tel je -
sí te ni az or vo si ja vas la to kat.

4.2. A fen ti ek bõl kö vet ke zik, hogy az élet kor hoz kö tött
vé dõ ol tá sok ese tén is ér vé nye sül az Eütv2. 13–14.  §-ában
sza bá lyo zott tá jé koz ta tás hoz  való jog. Ezt az Eütv2. 56.  §
(3) be kez dé se kü lön is el is me ri. Az Alkot mány 54.  §
(1) be kez dé se szem pont já ból lé nye ges, hogy a tá jé koz ta -
tás hoz  való jog nem csak a tör vényes kép vi se lõt (a szü lõt)
il le ti meg, ha nem – élet ko rá nak meg fele lõen – a vé dõ ol -
tás ra kö te le zett gyer me ket is. A tá jé koz ta tás tar tal mát
meg ha tá ro zó 13.  § (2)–(6) be kez dé sé ben fog lal tak ér te -
lem sze rû en irány adók a vé dõ ol tá sok ese té ben.

Az Eütv2. 58.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta alap ján
a vé dõ ol tás ra kö te le zett sze mélyt, illetve tör vényes kép vi -
se lõ jét ér te sí te ni kell a vé dõ ol tás mód já ról, cél já ról, he lyé -
rõl és ide jé rõl. Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint
– te kin tet tel az Eütv2. 14.  § (3) be kez dé sé re és az 56.  §
(3) be kez dé sé re – ez a ren del ke zés nem ér tel mez he tõ a tá -
jé koz ta tás ál ta lá nos kö ve tel mé nye it fe lül író kü lön le ges
sza bály nak. Az 58.  § (3) be kez dé se a vé dõ ol tás mint kö te -
le zõ egész ség ügyi el lá tás sa já tos sá gá ból kö vet ke zik: a kö -
te le zet tet (tör vényes kép vi se lõ jét) elõ ze tesen ér te sí te ni
kell ar ról, hogy mi kor, hol és mi lyen mó don kell ele get
ten nie kö te le zett sé gé nek. Ez az ér te sí té si kö te le zett ség az
elõ fel té te le annak, hogy az érin tet tek tel je sít hes sék kö te le -
zett sé gü ket és gya ko rol has sák jo go sult sá ga i kat. Az ér te sí -
tés szük sé ges pél dá ul ah hoz, hogy meg valósulhassanak az
58.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban fog lal tak: „A 
vé dõ ol tás ra kö te le zett kis ko rú sze mély meg je le né sé rõl a
tör vényes kép vi se lõ kö te les gon dos kod ni.” Te hát az
Eütv2. 58.  § (3) be kez dé se nem he lyet te sí ti, ha nem ki egé -
szí ti az Eütv2. 13. és 14.  §-ából kö vet ke zõ tá jé koz ta tá si
kö te le zett sé get.

Kö vet ke zés kép pen az Alkot mány bíró ság nem osz tot ta
az in dít vá nyo zó nak azt az ál lás pont ját, hogy a vizs gált ren -
del ke zés el len té tes az Alkot mány 57.  § (5) be kez dé sé ben
biz to sí tott jog or vos lat hoz  való jog gal, valamint a
70/D.  §-ában biz to sí tott egész ség hez  való jog gal. A tá jé -
koz ta tás hoz  való jog az Alkot mány 54.  § (1) be kez dé sé bõl
kö vet ke zik, ezért az Eütv2. 58.  § (3) be kez dé se az in dít -
vány ban fog lal tak alap ján nem hoz ha tó össze füg gés be az
Alkot mány 70/D.  §-ával. Emel lett a tá ma dott ren del ke zés
nem kor lá toz za az Alkot mány 57.  § (5) be kez dé sé ben el is -
mert jog or vos lat hoz  való jo got, ha nem el len ke zõ leg: a kö -
te le zett sé gek tel je sí té sé hez és a jo go sult sá gok ér vé nye sí -
té sé hez szük sé ges in for má ci ók meg is me ré sét biz to sít ja az
érin tet tek szá má ra.
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5.1. Az in dít vá nyo zók az Eütv2. 58.  § (1), (3) és (4) be -
kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg -
sem mi sí té sét kez de mé nye zõ In dít vány2.-ben az Eütv2. és
az R2. to váb bi ren del ke zé se i vel kap cso lat ban is meg fo gal -
maz tak al kot má nyos sá gi ag gá lyo kat. Ezek egy ré szé ben
nem je löl ték meg, hogy ál lás pont juk sze rint a ki fo gás olt
sza bá lyo zás az Alkot mány me lyik ren del ke zé sé be üt kö -
zik, má sik ré szé ben pe dig nem kez de mé nyez ték az alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét. Az
In dít vány2.-nek ezek az ele mei nem fe lel nek meg az Abtv. 
22.  § (2) be kez dé sé nek, amely ki mond ja: „Az in dít vány -
nak 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.” Az Alkot mány bíró -
ság, te kin tet tel az Abtv. 22.  § (2) be kez dé sé re és az Ügy -
rend 29.  § d) pont já ra, e te kin tet ben az in dít ványt vissza -
uta sí tot ta.

5.2. Az in dít vá nyo zók kez de mé nyez ték to váb bá, hogy
az Alkot mány bíró ság ál la pít son meg al kot má nyos kö ve -
tel ményt az Eütv2. egyes ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá -
val össze füg gés ben. Az Abtv. nem biz to sí t in dít vá nyo zá si
jo got al kot má nyos kö ve tel mény meg fo gal ma zá sá ra. Az
Alkot mány bíró ság az Ügy rend 29.  § c) pont ja sze rint
vissza uta sít ja az in dít ványt, ha meg ál la pít ha tó, hogy az el -
já rás in dít vá nyo zá sá ra az in dít vá nyo zó nak nincs jo go sult -
sá ga. [292/B/2001. AB vég zés, ABH 2001, 1591–1592.]
Ezért az Alkot mány bíró ság az al kot má nyos kö ve tel mény
meg ál la pí tá sá ra elõ ter jesz tett in dít ványt vissza uta sí tot ta.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tot az Abtv. 41.  §-a
alap ján tet te köz zé a Ma gyar Köz löny ben.

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

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1418/D/1996.

Dr. Ko vács Pé ter alkot mány bíró kü lön vé le mé nye

I.

Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé -
nek az egész ség ügy rõl  szóló 1972. évi II. tör vénynek a jár -
vány ügy re vo nat ko zó ren del ke zé sei vég re haj tá sá ról  szóló
9/1972. (VI. 27.) EüM ren de let (a továb biak ban: R1.) 4.  §
(2) be kez dé se alkot mány elle nességét meg ál la pí tó 2. pont -
já val, az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
58.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tát meg sem mi sí tõ
1. pont já val, valamint a vé dõ ol tá sok kap csán a mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet meg ál la pí tó
4. pont já val és nem ér tek egyet az in do ko lás nak azok kal az 
ele me i vel, ame lyek a ren del ke zõ rész fen ti pont ja it alá tá -
maszt ják.

Egyet ér tek a ren del ke zõ rész nek a töb bi in dít vá nyi ele -
met il le tõ en el uta sí tó, illetve vissza uta sí tó pont ja i val és az
azok hoz fû zött in do ko lás sal.

A vé dõ ol tá sok ha tá lyos ma gyar or szá gi rend szer e meg -
íté lé sem sze rint olyan be avat ko zást je len t az em ber i jo -
gok ba, ami nem lépi túl sem a szük sé ges ség (amit a több sé -
gi ha tá ro zat is el is mer), sem az ará nyos ság ke re te it.

A köz igaz ga tá si jog or vos la ti rend szer kri té ri u ma i nak az 
or vo si be avat ko zá sok ra  való me cha ni kus vo nat koz ta tá sá -
val nem ér tek egyet. Meg íté lé sem sze rint jól le het az or vos -
szak mai gya kor lat sem le het (és nincs is) ki von va a jog
ural ma alól, azon ban a jog nak, a jogi sza bá lyo zás nak tar -
tóz kod nia kell at tól, hogy sa ját ka te gó ri á it meg ha tá ro zó
fon tos sá gú nak mi nõ sít se ezen alap ve tõ en nem jogi jel le gû
és kü lön le ges is me re te ket és szak ér tel met igény lõ, az or -
vos és a pá ci ens kö zöt ti bi zal mon ala pu ló te rü le ten, ahol
te hát a jog al ko tás szá má ra in kább a vissza fo gott ság, mint -
sem a for ma li zá lás erõl te té se a kí vá na tos, és a rend szer
mû kö dõ ké pes sé gét gyen gít he ti a túl zott sza bá lyo zás.

II.

Az Alkot mány bíró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az
alap jog kor lá to zá sa ak kor ará nyos, ha az el ér ni kí vánt cél
fon tos sá ga és az en nek ér de ké ben oko zott alap jog sé re lem
sú lya meg fe le lõ arány ban van nak egy más sal, to váb bá a
tör vényhozó a kor lá to zás so rán kö te les az adott cél el éré -
sé re al kal mas leg eny hébb esz közt al kal maz ni [30/1992.
(V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167, 171.].

Ma gyar or szá gon az or szág la kos sá gá nak 99%-a im mu -
ni zált nak te kint he tõ az Eu ró pát ko ráb ban súj tó ha lá los ki -
me ne te lû, gyer mek ko ri jár vá nyo kat il le tõ en. (A hi ány zó
1% rész ben a sta tisz ti kai hi ba ha tár, illetve az ol tá sok
egyéb be teg sé gek  miatti ha lasz tá sá nak figye lembevétele,
a gya kor lat ban pe dig min de nek elõtt a mig rá ci ó val együtt
járó koc ká zat, valamint a tár sa da lom ban mar gi na li zá ló dott 
cso por tok egy ré szé nek el ér he tet len sé ge a köz egész ség -
ügy ha gyo má nyos esz kö ze i vel. 100%-os im mu ni zált sá got
en nek meg fele lõen az or szá gok ele ve nem je len te nek, és
nem je lent het nek.) A WHO a 95%-os im mu ni zált sá got
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tûz te ki cé lul és en nek ér de ké ben a 2007. áp ri lis 16–22-e
kö zöt ti euró pai im mu ni zá lá si hét a nyu gat-eu ró pai or szá -
gok ban is emel ni kí ván ta az ol tott sá got. A WHO/Uni cef
prog ra mok je len le gi cél ja az im mu ni zá lás fenn tar tá sa és
erõ sí té se (lásd Glo bal Im mu ni za ti on Vi si on and Stra tegy
WHO 2005 Ge ne va; Sta te of the World’s Vac ci nes and
Im mu ni za ti on, WHO 2002 Ge ne va.) En nek alap ve tõ in do -
kolt sá ga a pusz ta egész ség ügyi meg fon to lá so kon túl az is,
hogy bi zo nyít ha tó an jó val ke ve seb be ke rült a meg elõ zés,
mint a jár vá nyok ke ze lé se.

Az egyes or szá gok ban az im mu ni zá lá si prog ra mo kat
több té nye zõ be fo lyá sol ja: (i) a ve szé lyez te tett ség, ille tõ -
leg a be teg ség föld raj zi lo ka li zált sá ga; (ii) az im mu ni zá lás
anya gi költ sé gei, ezek fe de ze té re ren del ke zés re álló ha zai
vagy nem zet kö zi for rá sok mér té ke; (iii) a ko ráb ban tény le -
ge sen ta pasz talt jár vá nyok sú lya, em lé ke; (iv) a be ol tan dó
po pu lá ció mér té ke, el ér he tõ sé ge, egész ség ügyi kul tú rá ja;
(v) a ren del ke zés re álló or vo si struk tú ra mér té ke, akció -
képessége, mû köd tet he tõ sé ge; (vi) az ál lam és az egyén
viszo nya, az egyé ni au to nó mia fel fo gá sa, a tár sa da lom
tag ja i nak föld raj zi és a mo dern köz igaz ga tás esz köz rend -
sze re i vel  való el ér he tõ sé ge.

A WHO sta tisz ti kai ada tai sze rint a vak ci ná ci ó ra vissza -
mu ta tó egész ség ügyi ká ro so dás esé lye nem csak el enyé szõ
(1:1 mil lió), de ezt az zal össze füg gés ben is kell szem lél ni,
hogy mi lyen nagy (1:20) az esé lye a fer tõ zõ dés nek az im -
mu ni zált ság hi á nya ese té ben (lásd Sta te of the World’s
Vac ci nes and Im mu ni za ti on).

Arra is te kin tet tel, hogy a vé dõ ol tá sok kal meg elõ zött
gyer mek be teg sé gek je len tõs rész e nem tûnt el (sem ná -
lunk, sem má sutt), ha nem le foj tás ra ke rült, kór oko zó it il le -
tõ en azon ban ve lünk élõ nek te kint he tõ, azaz nem pusz tán
a be hur co lás ered mé nyez het fel lob ba nást, ön ma gá ban
nem az a kér dés, hogy meg von ha tó-e va la mi lyen kri ti kus
szint, amely alá az el ért ol tott sá gi arány ve szé lyez te tett ség
vál la lá sa nél kül nem csök ken het, ha nem az, hogy egy ki -
ala kult, zárt, e vo nat ko zás ban igen jól mû kö dõ, tár sa dal -
mi lag el fo ga dott, nem zet kö zi szin ten el is mert és sze ren -
csés nek te kin tett rend szer bõl kö vet ke zõ kor lá to zás a cél lal 
ará nyos, ek ként al kot má nyos-e? Ál lás pon tom sze rint a vé -
dõ ol tá sok je len le gi rend szer e ezt a kö ve tel ményt ki elé gí ti.

E te kin tet ben em lé kez te tek arra, hogy a szlo vén al kot -
mány bí ró ság nak a több sé gi ha tá ro zat ban idé zett
U-I–127/01 szá mú, 2004. feb ru ár 12-ei ha tá ro za ta a ma -
gyar meg ol dás ra sok ban em lé kez te tõ szlo vén sza bá lyo zást 
 valójában össze egyez tet he tõ nek ta lál ta az ará nyos ság kö -
ve tel mé nyé vel.

III.

A mûvi med dõ vét étel rõl  szóló 43/2005. (XI. 14.) AB
ha tá ro zat hoz (ABH 2005, 536, 558.) fû zött kü lön vé le mé -
nyem is arra mu ta tott vissza, hogy az em ber i jo gok tisz te -
let ben tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem je lent he ti azt, hogy a
fo lya ma tos abszt rak ci ók ré vén az em ber i jogi meg kö ze lí -

tés ön ma gá ért  valóvá vá lik, és más meg fon to lá so kat alá -
becsül.

Mind azon ál tal az em ber i jogi fo gó dzó kat il le tõ en is
fon tos nak tar tom, hogy az or vo si be avat ko zá sok meg íté lé -
sét il le tõ en az Em ber i Jo gok Euró pai Bí ró sá gá nak gya kor -
la tá ból nem iga zán ve zet he tõ le, hogy az egész ség ügyi be -
avat ko zá sok so rán egy a pri o ri be kap csolt jog or vos la ti
rend szer nek meg kell elõz nie az in va zív or vo si be avat ko -
zá so kat. Az or vo si dön té sek fe lül bí rál ha tó sá ga, em ber i
jogi szem pon tú el len õr zé se  valóban ben ne van az Em ber i
Jo gok Euró pai Bí ró sá gá nak a jog gya kor la tá ban, azon ban
jel lem zõ en nem a jog or vos la ti jo got tár gya ló cik kek
( Emberi Jo gok Euró pai Egyez mé nyé nek 6. és 13. cik kei)
kap csán, ha nem az 5. cikk 1. e), illetve a ha be as cor pus
sza bály [5. cikk (4) be kez dés], az egyén sze mé lyi in teg ri -
tá sa, ma gán éle té nek tisz te let ben tar tá sá hoz (8. cikk), eset -
leg a val lá si, lel ki is me re ti sza bad ság hoz (9. cikk) kap -
csolódva. Ese ten ként az em ber te len, meg alá zó bá nás mód
ti lal ma (3. cikk) is fo gó dzót je len tett.

Az or vo si dön tés ex post fac to bí rói fe lül vizs gá la ta ti pi -
ku san az el me gyógy in té ze ti el he lye zé sek kel össze füg gés -
ben me rült fel. (Em ber i Jo gok Euró pai Bí ró sá gá nak a Win -
ter werp c. Hol lan dia 1979. ok tó ber 24-ei íté let, As hing da -
ne c. Egye sült Ki rály ság ügy ben ho zott 1985. má jus 25-ei
íté let, Her czeg fal vy c. Auszt ria ügy ben ho zott 1992. szep -
tem ber 24-ei íté let, újab bak kö zül a Fi lip c. Ro má nia ügy -
ben ho zott 2007. már ci us 14-ei íté let stb.)

A fair bí rói el já rás, a jog or vos la ti rend szer is in kább
olyan össze füg gé sek ben me rült fel, ami ép pen for dí tott ja
az in dít vá nyo zó ál tal igé nyelt nek. Így pél dá ul ab ban az an -
gol eset ben, amely nek jogi hát te ré ben az állt, hogy ha az
or vos meg íté lé se sze rint szük sé ges lé pés hez a cse lek võ -
kép te len gyer mek hoz zá tar to zó ja ala pos ok nél kül nem
adja be le egye zé sét, ilyen kor az or vos a bí ró ság tól esz kö -
zöl he ti ki a hi ány zó aka rat nyi lat ko zat pót lá sát. Kény sze rí -
tõ szük ség nél kül azon ban nem mel lõz he ti e fó rum meg ke -
re sé sét, kü lö nö sen ak kor nem, ha az or vo si be avat ko zás
for má ját il le tõ en al ter na tí vák van nak. (Glass c. Egye sült
Ki rály ság ügy, 2004. már ci us 9-én ho zott íté let. 80–84.  §)
Egy or vo si mû hi ba per el hú zó dá sa érin tet te a 6. és 13. cik -
ket (D.M. c. Len gyel or szág ügy ben 2003. ok tó ber 14-én
ho zott íté let 38–39.  §). A vé dõ ol tás sal össze füg gés ben be -
kö vet ke zett egész ség ká ro so dás nyo mán az ál lam és a
gyer mek szü lei kö zött a kár té rí tés kap csán lét re jött bé kés
meg egye zés utó la gos mó do sí tá sá ra irá nyuló per el hú zó dá -
sa lép te túl az éssze rû idõ tar ta mot (Kell ner c. Ma gyar or -
szág ügy ben, 2004. szep tem ber 28-ai íté let 22–24.  §).
A Pretty c. Egye sült Ki rály ság ügy ben ho zott 2002. áp ri lis
29-ei íté let eu ta ná zia irán ti ké re lem tár gyá ban szü le tett,
amely ben a pa na szos – az õt ha lál ba se gí te ni nem haj lan dó
or vo sok kal szem ben – az em ber te len bá nás mód ti lal mát,
illetve a ma gán élet tisz te let ben tar tá sát és a val lá si, lel ki is -
me re ti meg gyõ zõ dés tisz te let ben tar tá sát és a diszk ri mi ná -
ció ti lal mát ex po nál ta, de nem a jog or vos la ti jo got. Egy
olasz ügy ben a kö te le zõ vé dõ ol tás ra vissza ve ze tett ká ro so -
dás  miatt in dí tott kár té rí té si per ben az Em ber i Jo gok Euró -
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pai Bí ró sá ga ki je len tet te, hogy maga a kö te le zõ vé dõ ol tás
in téz mé nye a ma gán élet tisz te let ben tar tá sá val össze füg -
gés ben ér tel mez he tõ (Sal vet ti c. Olasz or szág, 2002. jú li us
9-ei dön tés). Ez össz hang ban volt az X. c. Egye sült Ki rály -
ság ügy ben még az Em ber i Jo gok Euró pai Bi zott sá ga ál tal
ho zott 1978. jú li us 12-i dön tés sel, amely ben ép pen vé dõ -
ol tá sok ügyé ben a Bi zott ság azt a té telt is ki fej tet te, hogy
„jog sze rû, ha az ál lam úgy véli, hogy a szak or vos meg íté -
lé sé re kell hagy ni az ar ról  való meg gyõ zõ dést, hogy van-e
kont ra in di ká ció”.

Min den nek nem mon da nak el lent az Euró pa Ta nács nak
az em ber i lény em ber i jo ga i nak és mél tó sá gá nak a bi o ló gia 
és az or vos tu do mány al kal ma zá sá ra te kin tet tel tör té nõ vé -
del mé rõl  szóló, Ovi e dó ban, 1997. áp ri lis 4-én kelt egyez -
mé nye, az em ber i jo gok ról és a bio me di ci ná ról  szóló
egyez mény (ki hir det ve a 2002. évi VI. tör vény ben),
valamint en nek ki egé szí tõ jegy zõ köny vei sem.

Az ovi de oi egyez mény Be le egye zés al cí mû 5. cik ke
sze rint „Egész ség ügyi be avat ko zás csak az után hajt ha tó
vég re, ha abba az érin tett sze mély sza ba don és tá jé ko zott -
sá gon ala pu ló be le egye zé sét adta. En nek a sze mély nek
elõ ze tesen meg fe le lõ tá jé koz ta tást kell kap nia a be avat ko -
zás cél já ról és ter mé sze té rõl, valamint kö vet kez mé nye i rõl
és koc ká za ta i ról. Az érin tett sze mély be le egye zé sét bár mi -
kor sza ba don vissza von hat ja”. A gyer mek vé dõ ol tá so kat
il le tõ en azon ban re le váns a Be le egye zé si ké pes ség gel nem 
ren del ke zõ sze mé lyek vé del me al cí mû 6. cikk is: „1. A 17.
és 20. cik kek fenn tar tá sa [kí sér le tek és szerv át ül te tés –
KP] mel lett, be le egye zé si ké pes ség gel nem ren del ke zõ
sze mé lyen csak sa ját köz vet len ja vát szol gá ló be avat ko zás 
hajt ha tó vég re. 2. Ab ban az eset ben, ami kor a tör vény sze -
rint, egy kis ko rú nem ren del ke zik a be avat ko zás ba  való
be le egye zés ké pes sé gé vel, a be avat ko zást csak kép vi se lõ -
je, ha tó ság vagy a tör vény ál tal ki je lölt sze mély vagy tes tü -
let en ge dé lyé vel le het vég re haj ta ni.”

Azaz a nem zet kö zi jogi sza bá lyo zás az „in for med con -
sent” elv ér vé nye sí té se so rán sem ab szo lu ti zál ja a szü lõi
aka ra tot, és annak fe lül bí rál ha tó sá gát il le tõ en ál ta lá ban
véve ha tó ság ról (au to ri té/aut ho rity) szól, azaz nem köve -
teli meg a bí rói ter mé sze tû jog or vos la tot.

IV.

A több sé gi ha tá ro zat nak az R1. alkot mány elle nessége
meg ál la pí tá sa a mód szer ta ni le ve lek, út mu ta tók és ha son ló 
do ku men tu mok jogi re le van ci á já nak az Alkot mány bíró -
ság ál tal szá mos al ka lom mal tár gyalt prob le ma ti ká já hoz
kap cso ló dik.

A ha tá ro zat maga is idé zi a 45/1991. (IX. 10.) AB ha tá -
ro zat ból, hogy „1. A jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör -
vény (a továb biak ban: Jat.) 61.  § (2) be kez dé se sze rint:
»E tör vény nem érin ti a ha tály ba lé pé se elõtt al ko tott jog -
sza bály, ha tá ro zat, uta sí tás, szab vány, ár meg ál la pí tás és
jogi irány mu ta tás ha tá lyát.« A sza kasz hoz fû zött in do ko -
lás a tör vényalkotói szán dé kot a kö vet ke zõ képp fo gal maz -

za meg: »E ren del ke zés cél ja az, hogy a tör vény al kal ma -
zá sa ne okoz zon za vart a jog élet ben. A tör vény ren del ke -
zé se it a ha tály ba lé pé se elõtt ki bo csá tott jog sza bá lyok, ha -
tá ro za tok, uta sí tá sok, jogi irány mu ta tá sok vo nat ko zá sá ban 
fo lya ma to san, azok fe lül vizs gá la ta so rán kell át vin ni a
gya kor lat ba.« Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a
Jat. ezen sza bá lya nem sér ti az Alkot mány egyet len ren del -
ke zé sét sem. El len ke zõ leg, össz hang ban áll az Al kot -
mány nak a Ma gyar Köz tár sa ság jog ál la mi sá gát dek la rá ló
2.  § (1) be kez dé sé vel. A jog ál la mi ság egyik fon tos tar tal mi 
ele me a jog biz ton ság, amely nek meg õr zé sét cé loz za a Jat.
ren del ke zé se.” (ABH 1991, 206, 207.)

A ha tá ro zat lo gi kai le ve ze té se azon ala pul, hogy a mód -
szer ta ni le ve lek olyan in for má ci ó kat is tar tal maz tak, ame -
lyek nem pusz ta or vo si szak kér dé se ket je len tet tek, ha nem
ame lyek érin tet ték az egyé nek bi zo nyos jo ga it.

Az in dít vá nyo zó azt ál lí tot ta, hogy „leg in kább a jár -
vány ügyi ha tó sá gok gya kor la tá ból” le he tett ér te sül ni a
egyes vé dõ ol tá sok be adá sá nak meg fe le lõ élet kor ról, az is -
ko lai ol tá si kam pá nyok ese té ben nem volt biz to sí ték az
idõ pont ról, a mód ról és a vár ha tó kö vet kez mé nyek rõl  való
tá jé koz ta tást il le tõ en. Va ló já ban azon ban az ún. vé dõ nõi
há ló zat tény le ges mû kö dé se, az ol tá si könyv, az is ko lai tá -
jé koz ta tás in téz mény rend sze re az én meg íté lé sem sze rint
az alap ve tõ in for má ci ó kat, szer ve zett rend szer ben meg ad -
ta. Ezért én nem tu do m osz ta ni az in dít vá nyo zó nak a több -
sé gi ha tá ro zat ban is el fo ga dott ál lí tá sát, de kö vet ke zés kép -
pen az erre épü lõ kö vet kez te té se ket sem, hogy a tá jé koz ta -
tó ban, a mód szer ta ni le ve lek ben az egyé ni jo gok ér vé nye -
sí té sé vel, egyé ni kö te le zett sé gek tel je sí té sé vel ér de mi
össze füg gés ben levõ, új in for má ci ók je len tek vol na meg.

Így azon ban a 45/1991. (IX. 10.) AB ha tá ro zat hi vat ko -
zott rész e mu ta tis mu tan dis a több sé gi ha tá ro zat tal el len té -
tes konk lú zi ót is alá tá maszt ja.

V.

A vég le ges men te sí tés irán ti ké re lem el uta sí tá sa ese tén
az azon na li vég re hajt ha tó ság el ren de lé se meg íté lé sem
sze rint a vé dõ ol tá sok ese té ben azért nem azo no sít ha tó, az
azon nal, min den kö rül mé nyek kö zöt ti vég re haj tan dó ság -
gal, mi vel ha az adott idõ pont ban az ide ig le nes men te sí tés
im pe ra tív ala po kai (lá zas be teg ség, stb.) fenn áll nak, úgy a
be avat ko zás ra ma gát az egész ség ügyi tör vényt, illetve az
or vo si, szak mai sza bá lyo kat figye lembe véve nem ke rül -
het sor, ha nem idõ pont ki tû zés tör té nik.

Nem vi tat va a vég le ges men te sí tés elvi jog sze rû sé gét,
azt csak evi dens or vo si in do kok alap ján tar tom al kal maz -
ha tó nak: pél dá ul a ha lá los be teg ség ben szen ve dõ és a tu -
do mány mai ál lá sa sze rint rö vi de sen a vég stá di um ba ke rü -
lõ be teg ese té ben nyilván valóan nincs ér tel me erõl tet ni a
vak ci ná ci ót. Bi zo nyos im mun hi á nyos be teg sé gek rit ka
faj tái szin tén or vo si ok ként szol gál nak. Ilyen ese tek ben
azon ban az or vos nak a passzív im mu ni zá lást kell el ér nie,
bi zo nyos glo bu lin-anya gok be adá sa ré vén. Te kin tet tel
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arra, hogy a vég le ges men te sí tés or vo si szem pont ból te hát
csak igen rit kán elõ for du ló kö rül mé nyek egy be esé se ese -
tén, az adott sze mély egész sé gi ál la po tá nak sa já tos sá gai
 miatt kép zel he tõ el, így a je len sza bá lyo zás né ze tem sze -
rint meg fe lel a fen ti ek ben érin tett, a köz- és a ma gán ér dek
egyez te té se kö ve tel mé nyé nek.

En nek meg fele lõen te hát maga az in dít vány ban fel ve tett 
prob lé ma nem te kint he tõ olyan sú lyú nak, mint ami in do -
kol hat ná a je len le gi sza bály rend szer át fo gó fe lül vizs gá la -
tát, illetve azon be lül va la mi lyen pa ra dig ma vál tást.

VI.

Ez azért is kü lö nö sen fon tos, mi vel na gyon sok egyéb
jog sza bály és jogi hely zet kap cso ló dik az ol tá si könyv né -
hány éve be ve ze tett új for má ja sze rint az élet ko ri sá von -
ként is pon to san a szü lõ tu do má sá ra ho zott ol tott ság meg -
tör tén té hez. Ilyen min de nek elõtt a gyer me kek be is ko lá zá -
sa. Ál lam pol gár ként, szü lõ ként szem be sü lünk a kö vet ke zõ 
sza bállyal: „Gyer mek kö zös ség be, to váb bá al só- és kö zép -
fo kú ok ta tá si in téz mény be csak az elõ írt ol tá sok kal ren del -
ke zõ gyer me kek ve he tõk fel.” Ez a köz is mert té tel szin tén
csak mód szer ta ni le vél ben (lásd pl. Jo han Béla Or szá gos
Epi de mi o ló gi ai Köz pont Mód szer ta ni le ve le a 2005. évi
vé dõ ol tá sok ról, EPINFO 12. évf. 1. kü lön szám, 2005. ja -
nu ár 27.) sze re pel – nem vi tat ha tó, hogy a köz ok ta tás ról
 szóló tör vény ben len ne a he lye. Jog for rás ta ni szem pont ból 
azon ban va la me lyest ja vít a hely ze ten, hogy a te le pü lé sek
ön kor mány za tai he lyi ren de le te ik be tar tal mi lag – vagy ép -
pen szó sze rint – át ve ze tik. Ab ban az eset ben, ha a men te -
sí tés irán ti ké re lem el uta sí tá sa kap csán egy jog or vos la ti
vita fó ru ma i nak be já rá sá ra ke rül sor, va jon en nek jog erõs
el dõ lé sé ig a gyer mek be is ko láz ha tó-e vagy sem? Ha igen
(vö. e sza bály nak a nor ma hi e rar chi á ban el fog lalt igen
prob le ma ti kus po zí ci ó ját), ak kor to váb bi kér dé sek me rül -
nek fel a ha tá lyos ren del ke zés alkot mány elle nessé nyil vá -
ní tá sa  miatt, ide ért ve az adott hely ség ben az is ko la szék,
szü lõk, ÁNTSZ stb. tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét, a fel me -
rü lõ prob lé mák ke ze lé sét stb.

Az ok ta tás ügy sa já tos sá gai  miatt a vég le ges men te sí tés,
illetve az adott kor ban ese dé kes vé dõ ol tá sok be adá sá nak
az eset le ges jog or vos la ti út be já rá sá ra te kin tet tel tör té nõ
el ha laszt ga tá sa egyéb szem pont ból is gon do kat okoz. A
mai is ko lás kor osz tály ban az is ko lá val, illetve a szü lõk kel
 való kül föld re uta zás min den na pi je len ség. A ha zai
99%-os le fe dett ség a nem ol tott szá má ra bi zo nyos biz ton -
sá got je len t, de az en nél ala cso nyabb im mu ni zált sá gú or -
szá gok ba  való be lé pés az im mu ni zált ság gal nem ren del ke -
zõ gyer mek szá má ra jó val na gyobb koc ká za tot je len t. Az
adat vé del mi sza bá lyok kap csán pe dig az a kér dés me rül
fel, hogy az egész ség ügyi ál la pot ra vo nat ko zó ada tok fo -
ko zott vé dett sé ge ho gyan szem be sül a pe da gó gus nak a rá -

bí zott vé dett ség gel ren del ke zõ, illetve vé dett ség gel nem
ren del ke zõ gyer me kek irán ti fe le lõs sé gé vel.

A je len le gi a sza bá lyo zás hoz lo gi ku san kap cso lód nak a
köz egész ség ügy nek a mig rá ci ó val, me ne kült jog gal össze -
kap cso ló dó ve tü le te it érin tõ jog sza bá lyok a ma guk szi go -
rá val. Így a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör -
vény a 16.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rint a me ne kült kén ti
el is me ré sét kérõ „egész ség ügyi szû rés nek, gyógy ke ze lés -
nek, jog sza bály ban kö te le zõ en elõ írt, valamint az ille té kes
egész ség ügyi ha tó ság ál tal meg be te ge dé si ve szély ese tén
el ren delt hi ány zó vé dõ ol tá sok pót lá sá nak kö te les ma gát
alá vet ni”. [A 19.  § (2) be kez dés b) pont ja ugyan ezt írja elõ
a me ne dé kes re.] A kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá -
sá ról  szóló 2001. évi XXXIX. tör vény 4.  § (1) be kez dés
e) pont ja a be uta zás és a le te le pe dés aka dá lyá nak te kin ti,
ha az il le tõ a Ma gyar Köz tár sa ság köz egész ség ügyi ér de -
ke it ve szé lyez te ti.

E je len le gi sza bá lyo kon tör té nõ la zí tás meg ne he zí ti
ezek nek a sza bá lyok nak az ér vé nye sí té sét. Hi szen nem -
csak a ma gyar ál lam pol gár szá má ra szû nik meg az „azon -
na li vég re hajt ha tó ság” elve. Ha le he tõ vé tesszük vé dõ ol tá -
sok meg kö ve tel he tõ sé gé vel szem ben a jog or vos la ti jo got,
ak kor a me ne kült jog ha tá lyos sza bá lyai sze rint ugyan az
– ti. az im mu ni zá lás ra vo nat ko zó sza bá lyok két ség be vo -
ná sa, in conc re to vég le ges men te sí tés igény lé se – az ál -
lam te rü let re be lé põ, me ne dé kért fo lya mo dót is meg il le ti.

VII.

Vé ge ze tül pe dig azt kí vá nom hang sú lyoz ni, hogy meg -
íté lé sem sze rint nem le het úgy be épí te ni a vé dõ ol tá so kat
il le tõ en egy olyan, a be avat ko zás elõt ti jog or vos la ti meg -
ol dást, hogy az ne imp li kál ná ál ta lá ban véve, gya kor la ti lag 
min den or vo si be avat ko zás ra vo nat ko zó an a ha tá lyos sza -
bá lyok át tö ré sét. Ha son ló kép pen, ha al kot má nyos sá gi
szem pont ból a mód szer ta ni le ve lek, irány mu ta tók te kin te -
té ben vet he tõ is fel kri ti ka, né ze tem sze rint a köz egész ség -
ügy mû kö dõ ké pes sé gé nek meg óvá sa azt kö ve te li, hogy a
jogi for ma li zált ság ne ke re ked hes sen az or vo si tu do má -
nyok, az or vo si de on to ló gia és a szak ma i ság, ope ra ti vi tás
kö ve tel mé nyei fölé. En nek meg fele lõen te hát a ha tá lyos
sza bá lyok sze rin ti ex post fac to kont rollt, a vé dõ ol tá sok
mai rend sze ré nek biz to sí té ki, kár ta la ní tá si sza bály komp -
le xu mát elég sé ges nek és al kot má nyos nak tar tom.

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
alkot mány bíró

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

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
alkot mány bíró
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Az Alkotmánybíróság
40/2007. (VI. 20.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé re,
to váb bá mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vá nyok alap ján
– dr. Bragyov a And rás, dr. Kiss Lász ló, dr. Ku ko rel li Ist -
ván, dr. Lé vay Mik lós és dr. Tró csá nyi Lász ló al kot mány -
bí rók kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és
igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI. tör vény 29.  § (1) be -
kez dés a) pont ja, 30.  § (1) és (2) be kez dé se, illetve a
III. Fe je zet egé sze alkot mány elle nességének meg ál la pí tá -
sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít ványt el uta sít ja.

2. Az Alkot mány bíró ság a bün te tõ el já rás ról  szóló
1998. évi XIX. tör vény 439.  § (1) be kez dés a) pont ja,
441.  § (2)–(3) és (4) be kez dé sei, 442.  § (1) be kez dé se
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyuló in dít ványt el uta sít ja.

3. Az Alkot mány bíró ság el uta sít ja azon mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá -
nyuló in dít ványt, amely sze rint az Or szág gyû lés hi á nyo -
san sza bá lyoz ta a jog egy sé gi el já rás el já rá si rend jét.

4. Az Alkot mány bíró ság el uta sít ja azt az in dít ványt,
amely mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
meg ál la pí tá sát azért kez de mé nyez te, mert a pol gá ri, gaz -
da sá gi, mun ka ügyi, köz igaz ga tá si ügy sza kok ra vo nat ko -
zó an a jog egy sé gi el já rás sza bá lya it kü lön-kü lön tör vény -
ben kell meg ál la pí ta ni.

5. Az Alkot mány bíró ság a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és
igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI. tör vény 27.  § (2) be -
kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyuló el já rást meg szün te ti.

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

INDOKOLÁS

I.

1. A leg fõbb ügyész az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény 1.  § b) pont ja és az ügyész ség rõl

 szóló 1972. évi V. tör vény 5.  § (2) be kez dés j) pont ja alap -
ján utó la gos nor ma kont roll irán ti ké rel met ter jesz te tett elõ
a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi
LXVI. tör vény (a továb biak ban: Bsz.) 29.  § (1) be kez dés
a) pont já nak elsõ for du la ta, to váb bá a 30.  § (1) és (2) be -
kez dé sei, valamint ezzel össze füg gés ben a bün te tõ el já rás -
ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.)
439.  § (1) be kez dés a) pont já nak elsõ for du la ta, valamint
441.  § (2) és (3) be kez dé sei alkot mány elle nességének
vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé re. A leg fõbb ügyész
ugyan ezen in dít vá nyá ban kez de mé nyez te a Be. 51.  §
(1) be kez dé sé nek és 53.  § (1) be kez dé sé nek a pót ma gán -
vád ló ra vo nat ko zó sza bá lyai alkot mány elle nességének
utó la gos vizs gá la tát és meg sem mi sí té sét, illetve a 3/2004.
BJE. szá mú jog egy sé gi ha tá ro zat vizs gá la tát is. Az Alkot -
mány bíró ság a Be. 51.  § (1) be kez dé se és 53.  § (1) be kez -
dé se, valamint a 3/2004. BJE. szá mú jog egy sé gi ha tá ro zat
vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vá nyi ré sze ket el kü lö ní tet te, s
azt a 42/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro zat ban bí rál ta el. (ABH
2005, 504.)

A je len el já rás alap já ul szol gá ló leg fõbb ügyé szi in dít -
vány a Bsz. 29.  § (1) be kez dés a) pont já nak elsõ for du la tát
és a Be. 439.  § (1) be kez dés a) pont já nak elsõ for du la tát
azért tar tot ta al kot mány sér tõ nek, mert ál lás pont ja sze rint a 
„jog gya kor lat to vább fej lesz té se” – mint a jog egy sé gi el já -
rás alap já ul szol gá ló ok – az Alkot mány 47.  § (2) be kez dé -
sé vel és 50.  § (3) be kez dé sé vel el len té tes. Az in dít vá nyo zó 
ki fej tet te, hogy az Alkot mány alap ján a Leg fel sõbb Bí ró -
ság „nem ka pott al kot má nyos ha tal mat arra, hogy pre ven -
tív mó don kö te lez ze a bí rá kat a sa ját bel sõ meg gyõ zõ dé -
sük kel el len té tes dön té sek re”. Utalt arra, hogy „e ren del -
ke zés bi zony ta lan sá ga azt sem zár ja ki, hogy a jog egy sé gi
ha tá ro za tok az Alkot mány ren del ke zé se i vel össze nem
férõ tar tal mat vagy célt tu laj do ní ta nak a jog sza bá lyok -
nak”.

Az in dít vá nyo zó a Bsz.-nek a jog egy sé gi ta nács meg -
ala kí tá sá ra vo nat ko zó 30.  § (1)–(2) be kez dé se it, illetve a
Be. ha son ló tar tal mú 441.  § (2)–(3) be kez dé se it is vizs gál -
ni kér te. Az Alkot mány 47.  § (2) be kez dés alap ján ki fo gás -
ol ta, hogy a jog egy sé gi el já rás ban nem ka pott sze re pet a
Leg fel sõbb Bí ró ság tel jes ülé se, illetve a szak mai tes tü le -
tek sem hoz hat nak jog egy sé gi ha tá ro za tot, hol ott – mint
ki fej tet te – az Al kot mány ból nem kö vet ke zik, hogy csak a
jog egy sé gi ta ná csok hoz hat nak jog egy sé gi ha tá ro za tot.
Ál lás pont ja sze rint to váb bá a jog egy sé gi ta nács tag jai ki -
vá lasz tá sá nak – a vizs gál ni kért tör vényekben sza bá lyo -
zott – rend je, a jog egy sé gi ta nács kis lét szá mú (öt, illetve
hét tagú) össze té te le is sér ti az Alkot mány je lölt ren del ke -
zé sét. Vé gül – utó la gos nor ma kont roll in dít vá nyá ban –
fel ve tet te, hogy sza bá lyo zat lan a jog egy sé gi ha tá ro za tok
meg vál toz ta tá sá nak, ha tá lyon kí vül he lye zé sé nek in téz -
mé nye sí tett le he tõ sé ge.

2. Ma gán sze mély in dít vá nyo zó is ké rel met ter jesz tett
elõ a Bsz. és a Be. jog egy sé gi el já rást érin tõ egyes ren del -
ke zé sei vizs gá la tá ra. Ál lás pont ja sze rint a Bsz. 27.  §
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(2) be kez dé se el len té tes az Alkot mány 2.  § (1) és 47.  §
(2) be kez dé sé vel: az elvi bí ró sá gi ha tá ro za tok köz zé té te lé -
nek le he tõ sé ge alkot mány elle nesen bõ ví ti a jog gya kor lat
egy sé ge sí té sé nek esz köz tá rát, az elvi ha tá ro za tok fo gal ma
a jog biz ton sá got sér ti. El len té tes az Al kot mánnyal a Bsz.
29.  § (1) be kez dés a) pont já nak és a 439.  § (1) be kez dés
a) pont já nak egé sze. Az in dít vá nyo zó sze rint nem csak a
„jog gya kor lat to vább fej lesz té se”, ha nem a nor ma szö veg -
ben sze rep lõ „elvi kér dés” is bi zony ta lan jog fo ga lom.
Ezen in dít vá nyo zó is ké rel met ter jesz tett elõ a Bsz. 30.  §
(1)–(2) be kez dé sei, illetve a Be. 441.  § (2)–(3) be kez dé sei, 
to váb bá a Be. 441.  § (4) és 442.  § (1) be kez dé sé nek al kot -
má nyos sá gi vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé re. A jog egy -
sé gi ta nács össze té te lé re, a jog egy sé gi el já rás ra vo nat ko -
zó an a fen ti ek ben is mer te tett in dít vány hoz ha son ló ki fo gá -
so kat fo gal ma zott meg az zal, hogy az in dít vá nya ki ter jedt
a Be. 441.  § (4) be kez dé sé nek vizs gá la tá ra, mert e sza bály
– vé le mé nye sze rint – ele ve le he tet len né te szi, hogy az el -
len té tes bí rói ál lás pont a jog egy sé gi ta nács ko zás so rán
meg je len jen, valamint a Be. 442.  § (1) be kez dé sé re is,
amely ki mond ja, hogy a jog egy sé gi el já rást a ta nács el nö -
ke ké szí ti elõ, és az ügyet ta nács ülés re vagy ülés re tûzi ki.
Az in dít vá nyo zó alap ve tõ en a jog biz ton ság sé rel mét ve tet -
te fel.

Ugyan ezen in dít vá nyo zó mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség vizs gá la tát is kez de mé nyez te két
szem pont sze rint. Egy részt, ha az Alkot mány bíró ság utó -
la gos nor ma kont roll in dít vá nyá nak nem adna helyt, úgy
in dít vá nyoz ta annak meg ál la pí tá sát, hogy az Or szág gyû lés 
hi á nyo san sza bá lyoz ta a jog egy sé gi el já rás el já rá si rend -
jét. Más részt et tõl füg get le nül is kér te mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát, mert a
pol gá ri, gaz da sá gi, mun ka ügyi, köz igaz ga tá si ügy sza kok -
ra vo nat ko zó an a jog egy sé gi el já rás sza bá lya it külön-
 külön tör vény nem ha tá roz za meg.

3. Újabb in dít vá nyo zó a Bsz. III. – „Az ítél ke zés egy sé -
gé nek biz to sí tá sa” címû – Fe je ze te egé szé nek kéri az al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tát és meg sem mi sí té sét. Ál lás -
pont ja sze rint a Bsz.-nek a jog egy sé gi el já rás ra vo nat ko zó
ren del ke zé sei az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó
jog biz ton ság kö ve tel mé nyét sér tik. Ki fej tet te to váb bá,
hogy a Bsz. III. Fe je ze té be fog lalt sza bá lyok az Alkot -
mány 32/A.  § (1) be kez dé sé vel is el len té te sek „mi vel a
Leg fel sõbb Bí ró ság nor ma tív jel le gû ha tá ro za ta it ki von ja
a jog rend szer ben fenn ál ló al kot má nyos sá gi ellen õr zés
alól”.

4. Újabb in dít vá nyo zó – az utó la gos abszt rakt nor ma -
kont roll és az al kot mány jo gi pa nasz ha tás kö rö ket egy aránt 
meg je löl ve – ké rel met ter jesz tett elõ a Bsz. 29–33.  §-ai (lé -
nye gé ben a Bsz. III. fe je ze té nek) al kot má nyos sá gi vizs gá -
la tá ra. Ki fej tet te, hogy a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi
XI. tör vény ér tel mé ben a jog egy sé gi ha tá ro zat nem jog sza -
bály, ezzel szem ben az ál lam pol gá rok ra jo go kat és kö te le -
zett sé ge ket ha tá roz meg. Ez sér ti a jog biz ton sá got. Szin tén 

a jog biz ton ság gal el len té tes – in dít vá nyo zó sze rint – az,
hogy jog egy sé gi ha tá ro zat tal meg le het vál toz tat ni a ki ala -
kult ítél ke zé si gya kor la tot. A tör vényi elõt ti egyen lõ ség
sé rel mét is ab ban lát ja az in dít vá nyo zó, hogy a ki hir de tett
jog egy sé gi ha tá ro za tot kö ve tõ és a ki hir de tést meg elõ zõ
ügyek el té rõ el bí rá lás ban ré sze sül het nek, mert a jog egy sé -
gi ha tá ro zat mó do sít ja az ítél ke zés tar tal mát.

Az in dít vá nyo zó mind eze ken túl kér te, meg fo gal ma zá -
sa sze rint: „az EBH 2001. 408. Jog egy sé gi dön tés meg -
sem mi sí té sét”. Az in dít vá nyo zó al kot mány jo gi pa na szá -
nak alap já ul a Leg fel sõbb Bí ró ság Pfv. V. 22.420/2006/3.
és a Pfv. V. 21.841/2006/5. szá mú dön té sé it je löl te meg.
Az Alkot mány bíró ság az al kot mány jo gi pa naszt és az
EBH vizs gá la tá ra irá nyuló ké rel met el kü lö ní tet te és kü lön
el já rás ban bí rál ta el.

5. Az Alkot mány bíró ság a Bsz.-t és Be.-t érin tõ in dít -
vá nyo kat tár gyuk rész be ni azo nos sá gá ra te kin tet tel egye -
sí tet te, és egy el já rás ban bí rál ta el.

II.

1. Az Alkot mány fel hí vott ren del ke zé sei sze rint:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„32/A.  § (1) Az Alkot mány bíró ság fe lül vizs gál ja a jog -

sza bá lyok al kot má nyos sá gát, ille tõ leg el lát ja a tör vénnyel
ha tás kö ré be utalt fel ada to kat.

(2) Az Alkot mány bíró ság alkot mány elle nesség meg ál -
la pí tá sa ese tén meg sem mi sí ti a tör vényeket és más jog sza -
bá lyo kat.

(3) Az Alkot mány bíró ság el já rá sát tör vény ben meg ha -
tá ro zott ese tek ben bár ki kez de mé nyez he ti.

(...)”
„47.  § (1) A Leg fel sõbb Bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság

leg fõbb bí ró sá gi szer ve.
(2) A Leg fel sõbb Bí ró ság biz to sít ja a bí ró sá gok jog al -

kal ma zá sá nak egy sé gét, jog egy sé gi ha tá ro za tai a bí ró sá -
gok ra kö te le zõ ek.”

„50.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság bí ró sá gai vé dik és biz -
to sít ják az al kot má nyos ren det, a ter mé sze tes sze mé lyek, a 
jogi sze mé lyek és a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve ze tek jo ga it és tör vényes ér de ke it, bün te tik a bûn -
cse lek mé nyek el kö ve tõ it.

(2) A bí ró ság ellen õr zi a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok tör -
vényességét.

(3) A bí rák füg get le nek és csak a tör vénynek van nak
alá ren del ve. A bí rák nem le het nek tag jai párt nak és po li ti -
kai te vé keny sé get nem foly tat hat nak.

(4) A bí ró sá gok igaz ga tá sát az Or szá gos Igaz ság szol -
gál ta tá si Ta nács vég zi, az igaz ga tás ban bí rói ön kor mány -
za ti szer vek is köz re mû köd nek.

(5) A bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról, to váb bá
a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló tör vény el -
fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har -
ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”
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2. A Bsz. érin tett sza bá lyai ér tel mé ben:
„27.  § (1) A bí ró sá gi jog al kal ma zás egy sé gé nek biz to sí -

tá sa a Leg fel sõbb Bí ró ság fel ada ta.
(2) A Leg fel sõbb Bí ró ság az (1) be kez dés ben meg ha tá -

ro zott fel ada tá nak el lá tá sa kö ré ben jog egy sé gi ha tá ro za to -
kat hoz, és elvi bí ró sá gi ha tá ro za to kat tesz köz zé.”

„29.  § (1) Jog egy sé gi el já rás nak van he lye, ha
a) a jog gya kor lat to vább fej lesz té se vagy az egy sé ges

ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben elvi kér dés ben
jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta la szük sé ges,

b) a Leg fel sõbb Bí ró ság va la mely ta ná csa jog kér dés -
ben el kí ván tér ni a Leg fel sõbb Bí ró ság má sik ítél ke zõ ta -
ná csá nak ha tá ro za tá tól.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett eset ben a Leg -
fel sõbb Bí ró ság ta ná csa kez de mé nye zi a jog egy sé gi el já -
rást, és a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá ig az el já rást
fel füg gesz ti.

Jogegységi tanács

30.  § (1) A Leg fel sõbb Bí ró sá gon bün te tõ, pol gá ri, gaz -
da sá gi, mun ka ügyi és köz igaz ga tá si szak ágú jog egy sé gi
ta nács mû kö dik. A jog egy sé gi ta ná csot az el nök, az el nök -
he lyet tes, a kol lé gi um ve ze tõ vagy a kollégiumvezetõ-
 helyettes ve ze ti. A jog egy sé gi ta nács 5 tag ból áll, tag ja it a
ta nács el nö ke vá laszt ja ki.

(2) Ha a jog egy sé gi el já rás ban ho zan dó dön tés több
szak ág ügy kö rét érin ti, a ta nács el nö ke az el já ró jog egy sé -
gi ta ná csot az érin tett szak ág ban el já ró bí rák kö zül ará nyo -
san je lö li ki. E ta nács 7 tag ból áll, el nö ke a Leg fel sõbb
 Bíróság el nö ke vagy el nök he lyet te se.

31.  § (1) Jog egy sé gi el já rást kell le foly tat ni,
a) ha azt Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke vagy kol lé gi um ve -

ze tõ je, ille tõ leg – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kör -
ben – a leg fõbb ügyész in dít vá nyoz za, to váb bá

b) a 29.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban em lí tett
 esetben.

(2) A leg fõbb ügyész jog egy sé gi el já rást in dít vá nyoz hat 
bün te tõ el já rás ban, to váb bá pol gá ri el já rás ban ak kor, ha az
el já rás meg in dí tá sá ra vagy az ab ban való rész vé tel re kü lön 
jog sza bály fel jo go sít ja.

32.  § (1) A jog egy sé gi ha tá ro zat ho za ta lá ra irá nyuló in -
dít vány ban az in dít vá nyo zó nak meg kell je löl nie, hogy
mi lyen kér dé sek ben és mely okok ból kéri a jog egy sé gi ta -
nács ha tá ro za tá nak meg ho za ta lát.

(2) Az in dít vány alap ján a jog egy sé gi ta nács el nö ke tûzi
ki az ülés ha tár nap ját. A jog egy sé gi ta nács ülé sé re az in dít -
vá nyo zót és a leg fõbb ügyészt meg kell hív ni.

(3) Az ülést az el nök ve ze ti, az in dít vá nyo zó és a leg -
fõbb ügyész fel szó lal hat.

(4) Az in dít vány alap ján a jog egy sé gi ta nács ha tá ro za tot 
hoz. A jog egy sé gi ha tá ro za tát „A Ma gyar Köz tár sa ság
 nevében” hoz za és azt a Ma gyar Köz löny ben köz zé kell
ten ni.

(5) A Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ha tá ro za tát és a
jog egy sé gi ta nács ál tal ki vá lasz tott elvi bí ró sá gi ha tá ro za -
tot hi va ta los gyûj te mé nyé ben köz zé te szi.

(6) A jog egy sé gi ha tá ro zat nak – ha tör vény ki vé telt nem 
tesz – a fe lek re ki ter je dõ ha tá lya nincs.

(7) A Tör vé ny a jog egy sé gi el já rás ra vo nat ko zó an to -
váb bi sza bá lyo kat ál la pít hat meg.

(8) A jog egy sé gi el já rás ra vo nat ko zó ügy vi te li ren del -
ke zé se ket a Leg fel sõbb Bí ró ság ügy vi te li sza bály za ta ál la -
pít ja meg.”

„105.  § Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ho -
zott irány el vek, elvi dön té sek és kol lé gi u mi ál lás fog la lá -
sok az el té rõ irány mu ta tást tar tal ma zó jog egy sé gi ha tá ro -
zat meg ho za ta lá ig al kal maz ha tók.”

3. A Be. je len ügy ben irány adó ren del ke zé sei sze rint:

„XIX. Fejezet
JOGEGYSÉGI ELJÁRÁS

439.  § (1) Jog egy sé gi el já rás nak van he lye, ha
a) a jog gya kor lat to vább fej lesz té se vagy az egy sé ges

ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben elvi kér dés ben
jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta la szük sé ges,

b) a Leg fel sõbb Bí ró ság va la mely ta ná csa jog kér dés -
ben el kí ván tér ni a Leg fel sõbb Bí ró ság má sik ítél ke zõ ta -
ná csá nak ha tá ro za tá tól.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja alap ján az egy sé ges ítél ke -
zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben jog egy sé gi el já rás nak 
van he lye kü lö nö sen ak kor, ha az íté lõ táb la, a me gyei bí ró -
ság vagy a he lyi bí ró ság elvi kér dés ben ko ráb ban ho zott
jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat tól el té rõ jog erõs ha tá ro za tot ho -
zott, és a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke vagy a leg fõbb
ügyész az elvi kér dés el dön té sét szük sé ges nek tart ja.

440.  § (1) Jog egy sé gi el já rást kell le foly tat ni,
a) ha azt a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke vagy a bün te tõ

kol lé gi u má nak ve ze tõ je, ille tõ leg a leg fõbb ügyész in dít -
vá nyoz za, to váb bá

b) a 439.  § b) pont ja ese tén.
(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban írt ok  miatt a Leg fel -

sõbb Bí ró ság ta ná csa in dít vá nyoz za a jog egy sé gi el já rást.
(3) Ha a jog egy sé gi el já rás ered mé nye a Leg fel sõbb

 Bíróság elõtt fo lya mat ban lévõ más rend kí vü li jogorvos -
lati el já rás ra ki ha tás sal le het, a Leg fel sõbb Bí ró ság a rend -
kí vü li jog or vos la ti el já rást a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho -
za ta lá ig fel füg gesz ti.

441.  § (1) A jog egy sé gi in dít vány ban meg kell je löl ni az 
el bí rá lan dó elvi kér dést (jog kér dést) és az in dít vány elõ ter -
jesz tõ jé nek ja vas la tát annak mi kén ti el dön té sé re. Az in dít -
vány hoz mel lé kel ni kell az in dít vánnyal érin tett bí ró sá gi
ha tá ro za tok ki ad má nyát.

(2) A jog egy sé gi in dít ványt a Leg fel sõbb Bí ró ság öt hi -
va tá sos bí ró ból álló jog egy sé gi ta ná csa bí rál ja el.

(3) A jog egy sé gi ta nács el nö ke a Leg fel sõbb Bí ró ság el -
nö ke vagy bün te tõ kol lé gi u má nak ve ze tõ je. A jog egy sé gi
in dít vány elõ ter jesz tõ je nem le het a jog egy sé gi ta nács el -
nö ke vagy tag ja.

(4) A jog egy sé gi ta nács tag ja nem le het az, aki a jog egy -
sé gi in dít vánnyal érin tett bí ró sá gi ha tá ro zat meg ho za ta lá -
ban részt vett.
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442.  § (1) A jog egy sé gi el já rást a ta nács el nö ke ké szí ti
elõ, és az ügyet ta nács ülés re vagy nyil vá nos ülés re tûzi ki.

(2) A jog egy sé gi ta nács ta nács ülé sen dönt, ha
a) a tör vény ben ki zárt vagy az arra nem jo go sult tól

szár ma zó in dít ványt ér de mi el bí rá lás nél kül el uta sít ja,
b) a jog egy sé gi in dít vány vissza vo ná sa  miatt a jog egy -

sé gi el já rást meg szün te ti.
(3) Ha a jog egy sé gi ta nács az in dít ványt ér dem ben el bí -

rál ja, nyil vá nos ülé sen ha tá roz. A jog egy sé gi ha tá ro zat ho -
za ta lá ra irá nyuló in dít ványt – ha azt nem a leg fõbb ügyész
nyúj tot ta be – a ta nács el nö ke a jog egy sé gi in dít vánnyal
érin tett bí ró sá gi ha tá ro zat ki ad má nyá val együtt meg kül di
a leg fõbb ügyész nek. A leg fõbb ügyész az in dít vány kéz -
be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül meg kül di a jog -
egy sé gi in dít vány ra tett nyi lat ko za tát a Leg fel sõbb Bí ró -
ság nak.

(4) A nyil vá nos ülést a ta nács el nö ke ve ze ti, az el já rás -
ban egy vagy két elõ adó bí rót je löl het ki.

(5) A nyil vá nos ülés meg nyi tá sa után az elõ adó bíró
össze fog lal ja a jog egy sé gi in dít ványt, illetve az el bí rá lan -
dó elvi kér dés lé nye gét. Ezt köve tõen az in dít vá nyo zó fel -
szó lal hat. Ha nem a leg fõbb ügyész a jog egy sé gi in dít vány 
elõ ter jesz tõ je, ak kor a leg fõbb ügyész az in dít vá nyo zó fel -
szó la lá sát köve tõen fel szó lal hat.

(6) A fel szó la lá so kat köve tõen a jog egy sé gi ta nács ha tá -
ro zat meg ho za ta la cél já ból ta nács ülés re vissza vo nul. A
jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tát ta nács ko zás után sza va zás -
sal hoz za meg. Ha a sza va zás nem egy han gú, a ha tá ro za tot
a több sé gi sza va zat dön ti el.

(7) A ta nács ko zás és a sza va zás tit kos. A ta nács ko zá son
és a sza va zás nál a jog egy sé gi ta nács el nö kén és tag ja in kí -
vül csak jegy zõ könyv ve ze tõ le het je len.

(8) A nyil vá nos ülést a jog egy sé gi ta nács fon tos ok ból
el na pol hat ja.

443.  § (1) A jog egy sé gi ta nács a nyil vá nos ülé sen ha tá -
ro za tot hoz. A jog egy sé gi ta nács a jog egy sé gi ha tá ro za tot
„A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN” hoz za, és
azt nyil vá no san hir de ti ki.

(2) A jog egy sé gi in dít vány nak helyt adó ha tá ro zat ren -
del ke zõ rész e tar tal maz za a jog egy sé gi el já rás tár gyá ul
szol gá ló, illetve az zal szo ro san össze füg gõ elvi kér dés ben
adott irány mu ta tást.

(3) Ha az elvi kér dés ben adott irány mu ta tás ból kö vet ke -
zõ en a jog egy sé gi ha tá ro zat tal érin tett jog erõs bí ró sá gi ha -
tá ro zat nak a ter helt bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét meg ál la pí tó
ren del ke zé se tör vénysértõ, a jog egy sé gi ta nács a tör -
vénysértõ ren del ke zést ha tá lyon kí vül he lye zi, és a ter hel -
tet fel men ti, illetve az el já rást meg szün te ti. Ha a ter helt
fog va van, a fog va tar tást is meg szün te ti.

(4) A jog egy sé gi ha tá ro zat in do ko lá sa tar tal maz za,
hogy a jog egy sé gi in dít ványt ki ter jesz tet te elõ, az in dít -
vány mire irá nyul, és mely bí ró sá gi ha tá ro za to kat érint. Is -
mer te ti az el bí rá lan dó elvi kér dés ben ki ala kult el té rõ ál lás -
pon to kat, szük ség ese tén az in dít vánnyal érin tett bí ró sá gi
ha tá ro za tok ban meg ál la pí tott tény ál lás lé nye gét, szá mot
ad a ren del ke zõ rész ben adott irány mu ta tás in do ka i ról. A

ha tá ro zat in do ko lá sa tar tal maz za a ter helt fel men té sé nek
és az el já rás meg szün te té sé nek in do ka it is.

444.  § A jog egy sé gi ta nács el uta sít ja a jog egy sé gi in dít -
ványt, ha jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta la nem szük sé -
ges. A ha tá ro zat in do ko lá sa az el uta sí tás okát tar tal maz za.

445.  § (1) A jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tát nyom ban
ki hir de ti, ezt köve tõen ti zen öt na pon be lül írás ban köz li az
in dít vány elõ ter jesz tõ jé vel és – ha az elõ ter jesz tõ nem a
leg fõbb ügyész volt – a leg fõbb ügyésszel is. A ha tá ro za tot 
kö zöl ni kell az zal a ter helt tel is, akit fel men tet tek vagy aki -
vel szem ben az el já rást meg szün tet ték. Ha az alap el já rás -
ban a vá dat ma gán vád ló vagy pót ma gán vád ló kép vi sel te, a 
ha tá ro za tot vele is kö zöl ni kell.

(2) A ta nács el nö ke gon dos ko dik a jog egy sé gi ha tá ro -
zat nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lé rõl.”

III.

Az in dít vá nyok az aláb bi ak sze rint meg ala po zat la nok.

1. Az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyok alap ján el sõ -
ként azt vizs gál ta, hogy a Bsz. 29.  § (1) be kez dés a) pont ja
és az e ren del ke zés sel szó sze rint meg egye zõ Be. 439.  §
(1) be kez dés a) pont ja sér ti-e az Alkot mány 2.  § (1) be kez -
dé sét, 47.  § (2) be kez dé sét, és 50.  § (3) be kez dé sét. Az in -
dít vá nyo zók ál tal fel ve tett al kot má nyos sá gi prob lé mák lé -
nye ge, hogy

– a vizs gál ni kért sza bá lyok le he tõ vé te szik – ahogy az
in dít vá nyo zók fo gal maz nak – pre ven tív jog egy sé gi ha tá -
ro zat meg ho za ta lát, ami szem ben áll a jog egy sé gi ha tá ro -
zat al kot má nyos funk ci ó já val, sér ti a bí rói füg get len sé get;

– ,,a jog gya kor lat to vább fej lesz té se” és az „elvi kér -
dés” – mint a jog egy sé gi el já rás alap já ul szol gá ló okok –
tör vényi meg fo gal ma zás ho má lyos, ér tel mez he tet len,
ezért el len tét ben áll a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé vel.

1.1. Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint a Bsz.
29.  § (1) be kez dés a) pont já ból [és a Be. 439.  § (1) be kez -
dés a) pont já ból] nem kö vet ke zik, hogy e ren del ke zé sek a
Leg fel sõbb Bí ró sá got olyan jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho -
za ta lá ra is fel ha tal maz zák, amely a tör vényértelmezés bí -
ró sá gi gya kor la tát meg elõz ve, elõ ze tes ma gya rá zat tal
szol gál a tör vény al kal ma zá sát il le tõ en.

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá nak mó do sí tá sá ról
 szóló 1997. évi LIX. tör vényt (a továb biak ban: Alk mód.)
meg elõ zõ en az Alkot mány 47.  §-a a kö vet ke zõ ren del ke -
zést tar tal maz ta: „A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró -
sá ga elvi irá nyí tást gya ko rol az összes bí ró sá gok bí rói mû -
kö dé se és ítél ke zé se fö löt t. A Leg fel sõbb Bí ró ság irány el -
vei és elvi dön té sei a bí ró sá gok szá má ra kö te le zõk.” Ez a
sza bály a Leg fel sõbb Bí ró ság al kot má nyos fel ada ta ként az 
elvi irá nyí tást ha tá roz ta meg, amely nek esz kö zei az irány -
elv és az elvi dön tés vol tak. Az Alk mód. a Leg fel sõbb Bí -
ró ság ra vo nat ko zó al kot má nyi ren del ke zést meg vál toz tat -
ta. Az Alkot mány 47.  § (1) be kez dé sé ben rög zí tet te, hogy
a Leg fel sõbb Bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb bí rói
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szer ve, a 47.  § (2) be kez dés pe dig a Leg fel sõbb Bí ró ság al -
kot má nyos fel ada ta ként a bí ró sá gok jog al kal ma zá sa egy -
sé ges sé gé nek biz to sí tá sát je löl te meg, amely nek esz kö ze a
jog egy sé gi ha tá ro zat. Az Alk mód.-al egy idõ ben lé pett ha -
tály ba (a je len ügy ben vizs gált) Bsz., így e sza bá lyok
együt te sen ha tá roz ták (ha tá roz zák) meg a bíró szer ve zet új 
rend jét. Az Alk mód. ha tály ba lé pé sét kö ve tõ al kot mány -
szö veg – az Alkot mány 47.  §-a – alap ján egy ér tel mû, hogy
a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta la a Leg fel sõbb Bí ró ság
al kot má nyos funk ci ó já hoz kap cso ló dik, ne ve ze te sen: az
Alkot mány a jog al kal ma zás – azaz az élõ jog gya kor lat –
egy sé ges sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben ha tal maz za fel a
Leg fel sõbb Bí ró sá got jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá -
ra. Az Alkot mány te hát a már ki ala kult jog gya kor lat egy -
sé ge sí té sé rõl, s nem pe dig ún. elõ ze tes egy sé ge sí tés rõl
szól. Mind ezek alap ján el sõ ként az ál la pít ha tó meg, hogy a 
Bsz. (valamint a Be.) vizs gált sza bá lya al kal ma zá sá nak
ke re te it maga az Alkot mány je lö li ki, e tör vényi ren del ke -
zé sek az Al kot mánnyal – ben ne a Leg fel sõbb Bí ró ság al -
kot má nyos funk ci ó já val – együtt ér tel me zen dõ ek.

A Bsz. 29.  § (1) be kez dés a) pont ja [illet ve a Be. 439.  §
(1) be kez dés a) pont ja] a jog egy sé gi el já rás alap já ul szol -
gá ló okok kö zött em lí ti a jog gya kor lat to vább fej lesz té sét,
illetve az egy sé ges ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké -
ben az elvi kér dé sek el dön té sét. Az Alkot mány bíró ság ál -
lás pont ja, hogy a vizs gált tör vényi ren del ke zé sek nem lép -
nek túl az Alkot mány szö ve gén. Azok csu pán – az Alkot -
mány vég re haj tá sa ként – a jog al kal ma zás jog egy sé gi ha tá -
ro zat tal való egy sé ge sí té sé nek eset kö re it rész le te zik. A
jog gya kor lat to vább fej lesz té se, mint ok ré vén a Leg fel -
sõbb Bí ró ság nak le he tõ sé ge nyí lik va la mely jog sza -
bály-ér tel me zé si gya kor lat (te hát a nor má hoz „ta padt” ítél -
ke zés) alap ján dön te ni az ítél ke zé si gya kor lat új irá nyá ról.
Ebbe az eset kör be tar toz hat a Bsz. 29.  § (1) be kez dés
b) pont ja alap ján in du ló jog egy sé gi el já rás is. A jog gya -
kor lat to vább fej lesz té se fo ga lom ba így két ség kí vül be le -
ért he tõ, hogy a „to vább fej lesz tés” az egy sé ges gya kor lat -
hoz ké pest el té rõ ér tel me zé si irány meg fo gal ma zá sát is je -
lent he ti, mind er re azon ban – ahogy a Bsz. fo gal maz – csak
jog gya kor lat alap ján van le he tõ ség, amely ele ve ki zár ja
azt, hogy még nem ér tel me zett nor má hoz ún. „pre ven tív”
jog egy sé gi ha tá ro zat kap cso lód jon. Az elvi kér dé sek jog -
egy sé gi ha tá ro zat tal való el dön té se pe dig – az elõ zõ ek kel
össz hang ban – a nor ma al kal ma zá sa so rán fel me rült kü -
lön bö zõ (ál ta lá nos ér vénnyel meg fo gal ma zott) ér tel me zé -
sek egy sé ge sí té sé nek esz kö ze. Az Alkot mány bíró ság sze -
rint a Bsz. 29.  § (1) be kez dés a) pont ja [illet ve a Be. 439.  §
(1) be kez dés a) pont ja] e te kin tet ben kö ve ti az Alkot mány
47.  § (2) be kez dé sé nek nor ma tar tal mát.

Az Alkot mány bíró ság több ha tá ro za tá ban fog lal ko zott
a bí ró sá gi jog ér tel me zés és a bí rói füg get len ség kap cso la -
tá val. En nek ke re té ben rá mu ta tott: „A „jo got” vé gül is a
bí ró sá gok sa ját ér tel me zé sük sze rint ál la pít ják meg. [...] A
csak a tör vényeknek való alá ve tett ség nem csak a má sik két 
ha tal mi ág be fo lyá sát zár ja ki te hát az ítél ke zés re, ha nem –
az Alkot mány ha tá rai és kö ve tel mé nyei kö zött ma ra dó –

füg get len, fo lya ma tos és rend szer kép zõ tör vény értel -
mezés és jog al kal ma zás ré vén is biz to sít ja a bí rói füg get -
len sé get.” [38/1993. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1993,
256, 262.]. Ezen ér tel me zést ala pul véve a 42/2004.
(XI. 9.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy „[a] jog al kal -
ma zás egy sé ges sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben több fé le al -
kot má nyos meg ol dás le het sé ges az igaz ság szol gál ta tás
rend sze rén be lül. Ön ma gá ban az zal a ténnyel nem sé rül a
jog al ko tói ha ta lom, ben ne a tör vényhozói ha tal mi ág al -
kot má nyos jog kö re, hogy a bí rói ha ta lom a jog sza bá lyok -
nak egy sé ge sen al kal ma zan dó tar tal mat ad.” (ABH 2004,
551, 571.) A 42/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro zat pe dig kü lö -
nös hang súlyt he lye zett „a bí rói (a Leg fel sõbb Bí ró ság-i)
ön ál ló jog sza bály-ér tel me zés – és ezen ke resz tül a bí rói
füg get len ség – al kot mány bí ró sá gi vé del mé re” (ABH
2005, 504, 513.). Az idé zett ha tá ro za tok ban az Alkot -
mány bíró ság el is mer te, hogy a jo gal kal ma zói jog ér tel me -
zés ön ál ló rend szer ként ta pad hat a nor má hoz; e rend sze ren 
be lül pe dig a jo gal kal ma zói gya kor lat egy sé ges sé gét a
Leg fel sõbb Bí ró ság nak nem csak le he tõ sé ge, ha nem al kot -
má nyos kö te le zett sé ge is biz to sí ta ni. Az Alkot mány bíró -
ság ál lás pont ja sze rint en nek eset kö re it sza bá lyoz za a Bsz.
(és a Be.) vizs gált ren del ke zé se, ami kor ki mond ja, hogy
jog egy sé gi el já rás le foly ta tá sá ra ala pul szol gál hat a jog -
gya kor lat to vább fej lesz té se, illetve az egy sé ges ítél ke zé si
gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben az elvi kér dé sek ben való
dön tés. E ren del ke zé sek bõl te hát nem kö vet ke zik, hogy a
Leg fel sõbb Bí ró sá got „pre ven tív” – még nem al kal ma zott
tör vény ér tel me zé sé re irány adó – jog egy sé gi ha tá ro zat
meg ho za ta lá ra jo go sít ják fel. Ezért az in dít vány nak az
Alkot mány 50.  § (3) be kez dé se sé rel mé re ala po zott ké rel -
me nem te kint he tõ meg ala po zott nak.

Az Alkot mány bíró ság a jog egy sé gi ha tá ro zat al kot má -
nyos sá gi fe lül vizs gá la tát meg te rem tõ 42/2005. (XI. 14.)
AB ha tá ro za tá ban rá mu ta tott: „Az Alkot mány bíró ság
meg íté lé se sze rint az Alkot mány 47.  § (2) be kez dé sé ben
ne ve sí tett jog egy sé gi ha tá ro zat – a Leg fel sõbb Bí ró ság ön -
ál ló jog sza bály-ér tel me zé se foly tán (amely re a jog gya kor -
lat egy sé ge sí té se ér de ké ben al kot má nyos fel ha tal ma zá sa
van) – adott eset ben az ala pul fek võ jog sza bály tar tal mát
bõ ví tet he ti, szû kí tet he ti, vagy ép pen az ér tel me zés sel jog -
hé za got tölt het ki. ... A jog egy sé gi ha tá ro zat az Alkot mány 
32/A.  § (1) be kez dé se alap ján vá lik az al kot má nyos sá gi
vizs gá lat tár gyá vá.” (ABH 2005, 504, 514.) E ha tá ro zat a
bí rói füg get len ség gel össze füg gés ben rá mu ta tott: az Abtv. 
38.  §-a alap ján az el já ró bíró, a szá má ra kö te le zõ va la -
mennyi nor ma, így a jog egy sé gi ha tá ro zat al kot má nyos sá -
gi vizs gá la tát is kér he ti. En nek je len ügy ben azért van re le -
van ci á ja, mert az Al kot mány bí ró ság hoz for du lás le he tõ sé -
ge nyil ván va ló an fenn áll va la mennyi bí ró nak ab ban az
eset ben is, ha olyan nor mát kell al kal maz nia, ame lyet az
adott szerv nem az al kot má nyos funk ci ó já val össz hang ban 
(al kot má nyos fel ha tal ma zá sát túl lép ve) ho zott meg. Mind -
ez biz to sí té ka a Bsz. 29.  § (1) be kez dés a) pont ja és a Be.
439.  § (1) be kez dés a) pont ja al kot mánnyal össz hang ban
tör té nõ al kal ma zá sá nak is.
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A fen ti ek alap ján az Alkot mány bíró ság az Alkot mány
47.  § (2) be kez dé se, és 50.  § (3) be kez dé se sé rel mé re ala pí -
tott in dít ványt el uta sí tot ta. Meg ál la pí tot ta, hogy a Bsz. és a 
Be. vizs gált szö veg e ön ma gá ban nem ad ala pot olyan ér -
tel me zés re, amely „pre ven tív” jog egy sé gi ha tá ro zat meg -
ho za ta lá ra ha tal maz za fel a Leg fel sõbb Bí ró sá got, illetve
nyo ma té ko sí tot ta en nek al kot má nyos biz to sí té kát: az al -
kot mány bí ró sá gi vé de lem sze re pét eset le ges el té rõ ér tel -
me zés ese tén.

1.2. Az egyik in dít vá nyo zó a „a jog gya kor lat to vább -
fej lesz té se” és az „elvi kér dés” tör vényi meg ha tá ro zá sát a
nor ma vi lá gos ság kö ve tel mé nyé vel is el len té tes nek vél te.

A 26/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta: „Az
Alkot mány bíró ság elvi él lel mu tat rá arra, hogy a vi lá gos,
ért he tõ és meg fele lõen ér tel mez he tõ nor ma tar ta lom a nor -
ma szö veg gel szem ben al kot má nyos kö ve tel mény. A jog -
biz ton ság – amely az Alkot 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 veg e 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, 142.]

Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint a vi lá gos, ért -
he tõ és meg fele lõen ér tel mez he tõ nor ma tar ta lom al kot má -
nyos kö ve tel mé nyé nek a Bsz. 29.  § (1) be kez dés a) pont já -
ban [és a Be. 439.  § (1) be kez dés a) pont já ban] sze rep lõ
nor ma szö veg meg fe lel. Mint ahogy fen tebb ki fej tés re ke -
rült, a Leg fel sõbb Bí ró ság jog al kal ma zás egy sé ges sé gét
biz to sí tó funk ci ó já hoz kap cso ló dik a „jog gya kor lat to -
vább fej lesz té se”, amely nor ma szö veg ele ve már meg lé võ
gya kor la tot fel té te lez. A jog egy sé gi ha tá ro zat nem a jog al -
kal ma zá si gya kor la tot meg in dí tó, ha nem a jog al kal ma zá si
gya kor lat ra te kin tet tel meg ho zott dön tés. A jog egy sé gi el -
já rás meg in dí tá sá nak ezen oka te hát pusz tán nyelv ta ni ér -
tel me zés alap ján (fo gal mi lag) is min den ki szá má ra ért he tõ
és ér tel mez he tõ. Az ítél ke zé si gya kor lat egy-egy prob lé -
má já nak eset leg új meg kö ze lí té sek alap ján tör té nõ ren de -
zé se, a tör vény szó hasz ná la ta sze rint: „to vább fej lesz té se”
ala pot ad hat jog egy sé gi el já rás meg in dí tá sá ra.

A vizs gált tör vényszöveg sze rint: „az egy sé ges ítél ke zé -
si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben elvi kér dés ben” is he lye
van jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá nak. E tör vényi sza -
bály – csak úgy mint az elsõ for du lat ban sze rep lõ „jog gya -
kor lat” ki fe je zés – ítél ke zé si gya kor la tot fel té te lez. Az elvi 
kér dés, mint fo ga lom a Bsz.-nek nem csak az itt vizs gált
sza bá lyá ban, ha nem egyéb ren del ke zé sei kö zött is sze re -
pel [pl. 28.  § (3) be kez dés]. Az Alkot mány bíró ság sze rint
az „elvi kér dés” a jo gal kal ma zói gya kor lat ban (a bí rói jog -
ér tel me zés so rán) szé les kör ben is mert és al kal ma zott ki fe -
je zés: az egy sé ges jog al kal ma zás (elvi ál lás fog la lás) igé -
nyét meg ala po zó prob lé ma fel ve tés. Az Alkot mány bíró ság 
a 12/2001. (V. 14.) AB ha tá ro za tá ban vizs gál ta a Bsz. azon 
ren del ke zé sét, amely fel jo go sít ja a Leg fel sõbb Bí ró sá got,
hogy elvi bí ró sá gi ha tá ro za tot is köz zé te gyen. Az Alkot -
mány bíró ság e dön té sé ben tény ként ke zel te, hogy a bí ró -
sá gi jog al kal ma zás so rán fel me rül het nek olyan elvi kér dé -
sek, ame lye ket a bí ró sá gok nak, vég sõ so ron az Alkot mány 

alap ján erre fel jo go sí tott Leg fel sõbb Bí ró ság nak kell el -
dön te ni. (ABH 2001, 163, 173.) A jo gal kal ma zói gya kor -
lat ban fel me rült elvi kér dé sek el dön té sé nek rend sze ré be
kap cso ló dik be a Bsz. 29.  § (1) be kez dés a) pont ja [és a Be. 
439.  § (1) be kez dés a) pont ja] má so dik for du la ta: elvi kér -
dé sek egy sé ge sí té se ese tén is van he lye jog egy sé gi el já rás
meg in dí tá sá nak.

Az Alkot mány bíró ság a 36/1997. (VI. 11.) AB ha tá ro -
za tá ban utalt arra, hogy csak a jog al kal ma zás szá má ra ele -
ve ér tel mez he tet len jog sza bály sér ti a jog biz ton sá got
(ABH 1997, 222, 227–228.). Az Alkot mány bíró ság je len
ügy ben, a fen ti in do kok alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a
vizs gált ren del ke zés a jog al kal ma zók szá má ra – meg fe le lõ 
pon tos ság gal – fel is mer he tõ nor ma tar tal mat hor doz, így az 
Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mé re ala pí tott in dít -
ványt sem ta lál ta meg ala po zott nak.

Az 1.1. és 1.2. pon tok ban ki fej tett in do kok alap ján az
Alkot mány bíró ság a Bsz. 29.  § (1) be kez dés a) pont ja és a
Be. 439.  § (1) be kez dés a) pont ja alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló 
in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

2. Az in dít vá nyo zók vizs gál ni és meg sem mi sí te ni kér -
ték a Bsz. jog egy sé gi ta nács ra vo nat ko zó 30.  § (1) és
(2) be kez dé se it, illetve a Be. 441.  § (2)–(3) be kez dé se it az
Alkot mány 2.  § (1) be kez dé se és 47.  § (2) be kez dé se alap -
ján. A Bsz. és a Be. sza bá lya i nak tar tal mi ha son ló sá gá ra
– és a vizs gál ni kért al kot má nyos sá gi prob lé ma azo nos sá -
gá ra – te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a Bsz. 30.  § (1) és
(2) be kez dé sét, illetve a Be. 441.  § (2) (3) be kez dé sei al -
kot má nyos sá gát együtt bí rál ta el. Az in dít vá nyok lé nye ge
sze rint e ren del ke zé sek al kot mány sér tõk mert:

– Az Al kot mány ból nem kö vet ke zik, hogy jog egy sé gi
ha tá ro za tot csak a jog egy sé gi ta nács hoz hat, a Bsz. a Leg -
fel sõbb Bí ró ság tel jes ülé sé nek az ítél ke zé si gya kor lat elvi
irá nyí tá sá val kap cso la to san nem ad ha tás kört, a szak mai
tes tü le tek, a kol lé gi u mok sem hoz hat nak jog egy sé gi ha tá -
ro za tot;

– a jog egy sé gi ta nács tag ja it nem ügyen ként, ha nem
ese ti jel leg gel vá laszt ja ki a ta nács el nö ke, amely ki ha tás -
sal le het a dön tés re;

– a jog egy sé gi ta nács öt tag ból áll, több szak ág ügy kö -
rét érin tõ en hét tag ból, így a tör vény „a leg ma ga sabb ítél -
ke zé si fó rum leg fon to sabb fel adat kör ének gya kor lá sát
cse kély szá mú ad-hoc tes tü let re bíz za”;

– sza bá lyo zat lan a jog egy sé gi ha tá ro za tok meg vál toz -
ta tá sá nak, ha tá lyon kí vül he lye zé sé nek in téz mé nye sí tett
le he tõ sé ge.

2.1. Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint helyt ál ló
az az in dít vá nyo zói ál lí tás, mely sze rint az Al kot mány ból
nem kö vet ke zik, hogy jog egy sé gi ha tá ro za tot csak jog egy -
sé gi ta nács hoz hat. Az Alkot mány 47.  § (2) be kez dé se a
jog egy sé gi ha tá ro zat fo gal mát csu pán a Leg fel sõbb Bí ró -
ság al kot má nyos fel adat el lát ásá val kap cso la tos szö veg -
össze füg gés ben em lí ti, a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta -
lá ra vo nat ko zó an to váb bi ren del ke zé se ket nem tar tal maz.
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Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint ezért az Al kot -
mány ból nem kö vet ke zik olyan sza bály, amely irány adó
len ne arra néz ve, hogy a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta -
lá ra a Leg fel sõbb Bí ró sá gon be lül mely tes tü let jo go sult,
így nem kö vet ke zik az sem, hogy a jog egy sé gi ta ná cson
kí vül a Leg fel sõbb Bí ró ság más fó ru ma it (tel jes ülé sét,
szak mai kol lé gi u ma it) is fel kell jo go sí ta ni. Annak a kér -
dés nek az el dön té sé ben te hát, hogy az Alkot mány 47.  §
(2) be kez dé sé ben ne ve sí tett jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho -
za ta lá ra a Leg fel sõbb Bí ró ság mely bí rói tes tü le te jo go -
sult, a tör vényhozó – az Alkot mány ke re tei kö zött – vi -
szony lag nagy sza bad sá got él vez. Az Alkot mány 50.  §
(5) be kez dé se fel ha tal ma zást ad arra, hogy mi nõ sí tett
több ség gel el fo ga dan dó tör vény ha tá roz za meg a bí ró sá -
gok szer ve ze tét és igaz ga tá sát. Míg az igaz ga tás vo nat ko -
zá sá ban az Alkot mány konk rét ren del ke zé se ket tar tal maz
[az 50.  § (4) be kez dés ki mond ja, hogy ezt az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si ta nács vég zi], ad dig ilyen jel le gû ren -
del ke zést nem fog lal ma gá ban a jog egy sé gi ha tá ro zat
meg ho za ta la fel ada tá hoz kap cso ló dó an, csu pán annyit
mond: a Leg fel sõbb Bí ró ság „jog egy sé gi ha tá ro za tai”.
Mind eb bõl kö vet ke zik, hogy nem al kot mány sér tõ [nem
sér ti a jog biz ton sá got és az Alkot mány 47.  § (2) be kez dé -
sét] a tör vényhozás azon vá lasz tá sa, amely a jog egy sé gi
ha tá ro zat meg ho za ta lá ra a – spe ci á li san e cél ból ala kí tan -
dó – jog egy sé gi ta ná csot jo go sít ja fel. Az Alkot mány bíró -
ság hang sú lyoz za, hogy a tör vényhozás dönt he tett vol na
ak ként is – mint ahogy az in dít vá nyo zó fel ve tet te –, hogy a
Leg fel sõbb Bí ró ság más bí rói tes tü le te i nek (pl. tel jes ülé -
sé nek) ér de mi sze re pet, eset leg dön té si jog kört biz to sí t.
Vi szont nem üt kö zik az Al kot mány ba a Bsz.-ben sza bá -
lyo zott jog egy sé gi ta nács nak a jog egy sé gi ha tá ro za tok
meg ho za ta lá ban meg ha tá ro zott sze re pe sem.

2.2. Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint nem sér -
tik az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sét és 47.  § (2) be kez dé -
sét azok a sza bá lyok, ame lyek a jog egy sé gi ta nács ve ze té -
sé re, tag jai ki vá lasz tá sá ra vo nat koz nak.

Az Alkot mány bíró ság e kér dés kap csán el sõ ként át te -
kin tet te azo kat a nem zet kö zi meg ol dá so kat, ame lyek (az
abszt rakt jog ér tel me zést vég zõ) bí rói ta ná csok össze té te -
lé nek a meg ál la pí tá sát érin tik. A ma gyar jog egy sé gi el já -
rás hoz ha son ló ér tel me zé si mód, fõ ként a kö zép-ke let
euró pai or szá gok ban is mert. A hor vát bí ró sá gi tör vény
34.  § és 36.  §-a alap ján a Leg fel sõ Bí ró ság összes bí rá já ból 
álló köz gyû lés dönt a jog egy sé gi kér dé sek ben. A Cseh
Köz tár sa ság ban jog egy sé ge sí tés re irá nyuló ér tel me zõ
dön té se ket (sta no vis ka) a Leg fel sõ Bí ró ság és Leg fel sõ
Köz igaz ga tá si Bí ró ság hoz hat. Az el já rás ban az adott (pol -
gá ri, köz igaz ga tá si, bün te tõ) ügy szak összes bí rá ja részt
vesz (a bí ró sá gok ról  szóló tör vény, No vem ber 30, 2001
no. 6/2002 Sb.). Len gyel or szág ban a Leg fel sõ Bí ró ság ról
 szóló tör vény 60.  §-ának (1) be kez dé se sze rint az ér tel me -
zõ dön tést hozó ta nács a Leg fel sõ Bí ró ság hét bí rá já ból áll, 
de más for má ban is el jár hat a leg fõbb len gyel ren des bí rói
tes tü let. Amennyi ben ki emelt fon tos sá gú jog kér dés rõl kell 
dön tést hoz ni, vagy a jog kér dés több ügy szak ítél ke zé sét

érin ti, a hét ta gú tes tü let az adott ügy sza kok hoz tar to zó
összes bí ró ból álló tes tü let elé is utal hat ja a kér dést, sõt a
Leg fel sõ Bí ró ság összes bí rá ja is tag ja le het az ér tel me zõ
dön tést hozó tes tü let nek. A len gyel Leg fel sõ Bí ró ság mû -
kö dé sé rõl  szóló, leg fel sõ bí ró sá gi bí rák köz gyû lé se ál tal
2003. de cem ber 1-jén ho zott ha tá ro zat 99.  §-a alap ján az
ér tel me zõ dön tést hozó ta nács el nö ke a Leg fel sõ Bí ró ság
el nö ke vagy va la mely kol lé gi um ve ze tõ je.

A Bsz. 30.  § (1) be kez dés sze rint a jog egy sé gi ta ná csot
az el nök, az el nök he lyet tes, a kol lé gi um ve ze tõ vagy a kol -
lé gi um ve ze tõ-he lyet tes ve ze ti, tag ja it a ta nács el nö ke vá -
laszt ja ki. A Bsz. 30.  § (2) be kez dés ér tel mé ben a több
szak ág ügy kö rét érin tõ hét tagú ta nács el nö ke a Leg fel -
sõbb Bí ró ság el nö ke vagy el nök he lyet te se. A Be. – je len
ügy ben szin tén vizs gált – 441.  § (3) be kez dé se pe dig ki -
mond ja, hogy a (bün te tõ) jog egy sé gi ta nács el nö ke a Leg -
fel sõbb Bí ró ság el nö ke vagy bün te tõ kol lé gi u má nak ve ze -
tõ je. E sza bá lyok azt tük rö zik, hogy az öt ta gú jog egy sé gi
ta nács ve ze té sét (s ez ál tal a jog egy sé gi ta nács tag ja i nak ki -
vá lasz tá sát) a tör vény alap ve tõ en a Leg fel sõbb Bí ró ság
adott kol lé gi um ve ze tõ jé re vagy kol lé gi um ve ze tõ-he lyet -
te sé re bíz za, míg a több szak ág ügy kö rét érin tõ hét tagú
jog egy sé gi ta nács ve ze té sét a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ké re 
vagy el nök he lyet te sé re. A jog egy sé gi ta nács tag ja i nak ki -
vá lasz tá sá nál figye lembe ve en dõ to váb bá a Bsz. 30.  §
(1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta is, amely meg ha tá roz za:
bün te tõ, pol gá ri, gaz da sá gi, mun ka ügyi és köz igaz ga tá si
szak ágak ban mû kö dik jog egy sé gi ta nács. E sza bá lyok a
jog egy sé gi ta nács tag jai ki vá lasz tá sá nak szak mai szem -
pont ja it messze me nõ en tük rö zik. Te hát ha nem is ügyen -
ként (mint ahogy azt az in dít vá nyo zó fel ve ti), de tar tal maz
a Bsz. a ta nács tag ja i nak ki vá lasz tá sá ra vo nat ko zó ren de -
zõ el vet. Ezzel az ér tel me zés sel össz hang ban a Ma gyar
Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tá ról  szóló – több ször mó do sí tott –
3/2000. szá mú el nö ki uta sí tás 10.  § (2) be kez dé se ki mond -
ja „A jog egy sé gi ta nács öt tag ból áll, tag ja it a ta nács el nö -
ke vá laszt ja ki. Ha a jog egy sé gi el já rás ban ho zan dó dön tés
több szak ág ügy kö rét érin ti, a ta nács el nö ke a hét tagú jog -
egy sé gi ta ná csot az érin tett szak ág ban el já ró bí rók kö zül
ará nyo san je lö li ki.” A 10.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben pe -
dig „A bün te tõ szak ágú jog egy sé gi ta ná csot a bün te tõ kol -
lé gi um ve ze tõ je, a köz igaz ga tá si szak ágú jog egy sé gi ta ná -
csot a köz igaz ga tá si kol lé gi um ve ze tõ je, míg a pol gá ri,
gaz da sá gi, illetve mun ka ügyi szak ágú jog egy sé gi ta ná csot 
a pol gá ri kol lé gi um ve ze tõ je, vagy he lyet te se ve ze ti. A
szak ági jog egy sé gi ta ná cso kat a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö -
ke és el nök he lyet te se is ve zet he ti, míg a több szak ágat is
érin tõ kér dé sek ben dön tõ hét tagú jog egy sé gi ta nács ve ze -
té sé re ki zá ró lag õk jo go sul tak....” Az Alkot mány bíró ság
ál lás pont ja sze rint a Bsz. és a Be. fen ti sza bá lyai (illet ve
ezt össze fog la lan dó a Leg fel sõbb Bí ró ság – idé zett – Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta) a jog egy sé gi ta nács ve ze -
té sé re és tag jai ki vá lasz tá sá ra vo nat ko zó an meg fe le lõ ren -
de zõ el ve ket fek tet nek le, a vizs gált tör vényi ren del ke zé -
sek alap ján nem ál lít ha tó, hogy tör vényi kor lá tok nél kü li a
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jog egy sé gi ta nács ve ze té sé nek, tag jai ki vá lasz tá sá nak
rend je.

Az egyik in dít vány ban fel ve tet tek sze rint a Bsz. és a Be. 
ezen sza bá lyai azért al kot mány sér tõk, mert le he tõ sé get
biz to sí ta nak a jog egy sé gi ta nács ve ze tõ jé nek olyan ta nács
össze ál lí tá sá ra, amely vár ha tó an a ta nács ve ze tõ jé vel
egyet ér tés ben ha tá roz majd. Az Alkot mány bíró ság ál lás -
pont ja sze rint ön ma gá ban az zal, hogy a jog egy sé gi ta nács
össze té te lé nek el dön té sé ben a jog egy sé gi ta nács ve ze tõ jé -
nek van (a fent be mu ta tott tör vényi kor lá tok kö zött) meg -
ha tá ro zó sze re pe, nem sé rül sem a jog biz ton ság [Alkot -
mány 2.  § (1) be kez dés], sem a Leg fel sõbb Bí ró ság jog -
gya kor lat egy sé ge sí té sé re fenn ál ló al kot má nyos funk ci ó ja
[Alkot mány 47.  § (2) be kez dés]. A tör vényi sza bá lyo zás
te kin te té ben, annak al kal ma zá si gya kor la tát il le tõ en fel té -
te le zett disz funk ció – cont ra le gem jog gya kor lat ve szé -
lye – ön ma gá ban nem le het tár gya az al kot mány bí ró sá gi
vizs gá lat nak.

2.3. Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint a tör -
vényhozói mér le ge lés kö ré be tar to zik a jog egy sé gi ta nács
tag jai szá má nak meg ha tá ro zá sa. Az Al kot mány ból – mint
e ha tá ro zat már utalt rá – csu pán az kö vet ke zik, hogy a
Leg fel sõbb Bí ró ság hi va tá sos bí rá i ból álló va la mely tes tü -
let dön té si kom pe ten ci á ja a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho -
za ta la. Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a jog egy -
sé gi ta nács tag jai szá má nak tör vényhozói meg ha tá ro zá sa,
csak szél sõ ese tek ben vet het fel al kot má nyos sá gi prob lé -
mát. A Bsz. 30.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, illetve a Be.
441.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott öt, illetve hét tag ból 
álló jog egy sé gi ta nács tör vényi elõ írása nem ilyen szél sõ
eset, így az nincs össze füg gés ben, ez ál tal nem is sér ti az
Alkot mány 2.  § (1) és 47.  § (2) be kez dé se it.

2.4. Az in dít vá nyo zók a Bsz. 30.  § (1) és (2) bekezdé -
seivel és a Be 441.  § (2)–(3) be kez dé sé vel kap cso lat ban
fel vet ték, hogy nem tar tal maz nak elõ írást a jog egy sé gi ha -
tá ro za tok meg vál toz ta tá sá nak, ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
nek in téz mé nye sí tett rend jé re vo nat ko zó an.

A Bsz. 105.  §-a sze rint „Az e tör vény ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en ho zott irány el vek, elvi dön té sek és kol lé gi u -
mi ál lás fog la lá sok az el té rõ irány mu ta tást tar tal ma zó jog -
egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá ig al kal maz ha tók.” E ren -
del ke zés a ko ráb bi szak mai irány mu ta tá sok és a jog egy sé -
gi ha tá ro za tok kap cso la tát fo gal maz za meg, s va ló ban
– mint ahogy az in dít vá nyo zó ál lít ja – sem a Bsz. ezen sza -
bá lya, sem más ren del ke zé se nem szól az azo nos vagy ha -
son ló tárgy ban szü le tett jog egy sé gi ha tá ro za tok egy más -
hoz való vi szo nyá ról. E sza bá lyo zá si hi ány  miatt azon ban
nem ál la pít ha tó meg a vizs gál ni kért ren del ke zé sek alkot -
mány elle nessége. Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze -
rint a jog egy sé gi ha tá ro za tok – ki zá ró lag e vizs gált prob lé -
ma szem szö gé bõl – ha son lí ta nak az al kot mány bí ró sá gi ha -
tá ro za tok hoz. Míg az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat az
Alkot mány, ad dig a jog egy sé gi ha tá ro za tok a tör vények
(és egyéb jog sza bá lyok) kö te le zõ ér tel me zé sé nek esz kö -
zei. Amennyi ben tar tal má ban is meg vál to zik az ér tel me -

zett jog (más lesz az Alkot mány, más a tör vények tar tal -
ma), úgy az szük ség kép pen ki hat az ér tel me zés re is. Jog -
egy sé gi ha tá ro zat tal ér tel me zett tör vényi ren del ke zés ha -
tály vesz té se, mó do su lá sa ese tén a jog egy sé gi ha tá ro zat is
csak azok ra az ese tek re irány adó, ami kor a „régi jo got”
még al kal maz ni kell. A Bsz. pe dig nem tar tal maz kor lá to -
zást arra néz ve, hogy az el já ró jog egy sé gi ta nács ha tá ro za -
tá ban ko ráb bi jog egy sé gi ha tá ro za tok al kal maz ha tó sá gát
il le tõ en is ren del kez zen. [Így pl. a 2/2007. Köz igaz ga tá si
és Pol gá ri jog egy sé gi ha tá ro zat annak meg ál la pí tá sá ról
szól, hogy a 2/2005. KJE jog egy sé gi ha tá ro zat 2007. már -
ci us 29-étõl nem al kal maz ha tó.] Az Alkot mány bíró ság
meg íté lé se sze rint az in dít vány ban je lölt prob lé ma nem éri
el azt a szin tet, amely alap ján a jog biz ton ság, és az in dít vá -
nyo zók ál tal fel hí vott más al kot má nyi ren del ke zé sek sé -
rel me meg ál la pít ha tó len ne.

A 2.1–2.4. pon tok ban ki fej tett in do kok alap ján az
Alkot mány bíró ság a Bsz. 30.  § (1) és (2) be kez dé sei,
illetve a Be. 441.  § (2)–(3) be kez dé sei alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló 
in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

3. Az egyik in dít vá nyo zó ké rel met ter jesz tett elõ a Bsz. 
III. Fe je zet egé szé nek, míg egy má sik in dít vá nyo zó a Bsz.
29.  §-a, illetve eh hez kap cso lód va a 30–33.  §-ai (lé nye gé -
ben a Bsz. III. Fe je ze te) al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra és
meg sem mi sí té sé re mert ál lás pont juk sze rint:

– a jog egy sé gi el já rás sér ti a jog biz ton sá got, kü lö nö sen 
azért, mert a jog egy sé gi ha tá ro zat nem jog sza bály, még is
ki hat hat az ál lam pol gá rok ra, illetve mert a jog egy sé gi ha -
tá ro zat meg is vál toz tat hat ja az ítél ke zé si gya kor la tot;

– sé rül to váb bá az Alkot mány bíró ság al kot má nyos fel -
adat el lát ása, mert a jog egy sé gi ha tá ro zat al kot má nyos sá gi
el len õr zé sé re a Bsz. alap ján nincs le he tõ ség.

3.1. Az Alkot mány bíró ság e ha tá ro zat III/1–III/2. pont -
ja i ban (és az ezek hez tar to zó al pon tok ban) rész le te sen
vizs gál ta a Bsz.-ben ta lál ha tó jog egy sé gi el já rás egyes sza -
bá lya i nak al kot má nyos sá gát az Alkot mány 2.  § (1) be kez -
dé sé be fog lalt jog ál la mi ság ból ere dõ jog biz ton ság alap -
ján. Mind eh hez ké pest más in dít vá nyi elem, hogy a jog -
egy sé gi ha tá ro zat azért sér ti a jog biz ton sá got, mert nem
sze re pel a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény ben
(a továb biak ban: Jat.) mint jog sza bály, még is ki hat az ál -
lam pol gá rok ra. Meg ál la pít ha tó, hogy a jog egy sé gi ha tá ro -
zat va ló ban nem sze re pel a Jat. ren del ke zé se i ben, vi szont – 
mint a Leg fel sõbb Bí ró ság ál tal ki ad ha tó jog egy sé ge sí té si
esz köz – meg je le nik az Alkot mány 47.  § (2) be kez dé sé be
fog lalt sza bály ban. Az Alkot mány bíró ság a jog egy sé gi ha -
tá ro zat ál lam pol gá rok ra ki ha tó vol tát – épp az Alkot mány
47.  § (2) be kez dé se alap ján – már több ha tá ro za tá ban vizs -
gál ta. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tá sa i nak lé nye ge
sze rint az ítél ke zé si te vé keny ség bõl szük ség kép pen kö vet -
ke zik, hogy a jog egy sé gi ha tá ro zat a bí rói jog al kal ma zás
út ján ki hat a fe lek re is, al kot mány sér tés pusz tán e  miatt
nem ál la pít ha tó meg [lásd: 12/2001. (V. 14.) AB ha tá ro za -
tot, ABH 2001, 163, 171.; 42/2004. (XI. 9.) AB ha tá ro zat,
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ABH 2004, 551, 575–576.; 70/2006. (XII. 13.) AB ha tá ro -
zat 2006, de cem ber 1042, 1048.]. Az Alkot mány bíró ság
meg íté lé se sze rint – a fen ti ér ve lés sel össz hang ban – je len
ügy ben a Bsz. vizs gált ren del ke zé se i nek az Alkot mány
2.  § (1) be kez dé sé vel való el len té te sem ál la pít ha tó meg.

Az in dít vá nyo zó azt is ki fo gás ol ta, hogy jog biz ton ság
és a tör vény elõt ti egyen lõ ség sé rül a  miatt, mert a jog egy -
sé gi ha tá ro zat tal meg vál toz tat ha tó az ítél ke zé si gya kor lat.
Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint mind ez a jog egy -
sé gi ha tá ro zat funk ci ó já ból ered. Az Alkot mány 47.  §
(2) be kez dé se ér tel mé ben a jog egy sé gi ha tá ro zat a jog al -
kal ma zás egy sé ge sí té se ér de ké ben hoz ha tó, amely bõl kö -
vet ke zik a jog egy sé gi ha tá ro zat jog gya kor la tot ala kí tó, be -
fo lyá so ló vol ta. Ezért az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
nek, de a tör vény elõt ti egyen lõ ség sé rel me sem ál la pít ha tó 
meg. Ahogy egy új jogi sza bá lyo zás is meg vál toz tat ja a
ko ráb bi jogi hely ze tet, úgy a bí ró sá gok ra kö te le zõ jog egy -
sé gi ha tá ro zat ki hir de té se is nyil ván va ló an hat a bí ró sá gok
ítél ke zé sé re (hi szen a cél ja is ez).

Mind er re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a fen ti in dít -
vá nyo kat el uta sí tot ta.

3.2. Az in dít vá nyo zó a Bsz. III. Fe je ze té nek azért is
kér te az al kot má nyos sá gi vizs gá la tát, mert sé rül az Alkot -
mány 32/A.  § (1) be kez dé se az ál tal, hogy a Bsz. „a Leg fel -
sõbb Bí ró ság nor ma tív jel le gû ha tá ro za ta it ki von ja a jog -
rend szer ben fenn ál ló al kot má nyos sá gi ellen õr zés alól”.
Az Alkot mány bíró ság a 42/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro za tá -
ban az Alkot mány 32/A.  § (1) be kez dé se és az Al kot mány -
bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény ren del ke zé sei
– s nem a Bsz. alap ján – ál la pí tot ta meg ha tás kö rét a jog -
egy sé gi ha tá ro zat al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra (ABH
2005, 504.). Kö vet ke zés kép pen [el há rult annak a ve szé -
lye, hogy a jog egy sé gi ha tá ro zat ki ke rül(ne) az al kot má -
nyos sá gi ellen õr zés alól] – az in dít vá nyo zó ál tal fel ve tett
al kot má nyos sá gi prob lé ma meg ol dást nyert. Erre te kin tet -
tel az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta a Bsz. III. Fe je ze té -
nek – az Alkot mány 32/A.  § (1) be kez dé se alap ján tör té nõ
– vizs gá la tá ra irá nyuló in dít ványt is.

4. Az egyik in dít vá nyo zó ké rel met ter jesz tett elõ a Be.
441.  § (4) be kez dé sé nek és 442.  § (1) be kez dé sé nek meg -
sem mi sí té sé re. Ál lás pont ja sze rint az Alkot mány 2.  §
(1) be kez dé sé bõl ere dõ jog biz ton sá got sér ti, hogy

– a Be. 441.  § (4) be kez dé se a jog egy sé gi dön tés meg -
ho za ta lá nak fo lya ma tá ból ki zár ja azt a bí rót aki részt vett a 
jog egy sé gi in dít vánnyal érin tett bí ró sá gi ha tá ro zat meg ho -
za ta lá ban. Ezzel a Be. ele ve le he tet len né te szi, hogy az el -
len té tes ál lás pont a jog egy sé gi ta nács ko zás so rán meg je -
len jen;

– illetve a Be. 442.  § (1) be kez dé se ami kor ki mond ja,
hogy a jog egy sé gi el já rást a ta nács el nö ke ké szí ti elõ, és az
ügyet ta nács ülés re vagy ülés re tûzi ki.

4.1. Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a Be.
441.  § (4) be kez dé se az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sét
nem sér ti. A tá ma dott ren del ke zés csu pán a jog egy sé gi ta -

nács össze té te lé re vo nat ko zó an fo gal maz meg egy szem -
pon tot, ne ve ze te sen: egy ki zá ró okot. E ren del ke zés vi lá -
gos, ért he tõ, meg fele lõen ér tel mez he tõ. A jog biz ton ság és
azon to váb bi in dít vá nyo zói érv kö zött pe dig nincs össze -
füg gés, mely sze rint a Be. ezen ren del ke zé se ele ve le he tet -
len né te szi, hogy az el len té tes ál lás pont a jog egy sé gi ta -
nács ko zás so rán meg je len jen.

4.2. Az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel a Be. 442.  §
(1) be kez dé se sem áll el len tét ben. A Be. 442.  § (1) be kez -
dé sét – az in dít vány be nyúj tá sát köve tõen – 2006. jú li us
1-jei ha tállyal mó do sí tot ta a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998.
évi XIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LI. tör -
vény 215.  §-a. A Be. mó do sí tott 442.  § (1) be kez dé se
(illet ve a mó do sí tás sal érin tett 442.  § egé sze) az „ülés” he -
lyett a „nyil vá nos ülés” in téz mé nyét ve ze ti be. A Be.
442.  § (1) be kez dé sé nek a ta nács ülés re, illetve a nyil vá nos
ülés re vo nat ko zó ren del ke zé sei te hát nem ön ma guk ban,
ha nem a Be. 442.  § to váb bi sza bá lya i val együtt ér tel me -
zen dõk. A Be. 442.  § (2) be kez dé se ugyan is pon to san
meg ha tá ro zott oka it adja annak, hogy a jog egy sé gi ta nács
mi kor dönt ta nács ülé sen, a 442.  § (3) be kez dés pe dig azt,
hogy mely eset ben ha tá roz nyil vá nos ülé sen (a 442.  § to -
váb bi el já rá si sza bá lyo kat is rög zít). A Be. 442.  §-a a jog -
egy sé gi ta nács el nö ké nek nem biz to sí t mér le ge lé si jo got a
te kin tet ben, hogy mi kor, mi lyen for má ban (ta nács ülés
vagy nyil vá nos ülés) kell el jár ni. A 442.  § (3) be kez dés
elsõ mon da ta sze rint: „Ha a jog egy sé gi ta nács az in dít -
ványt ér dem ben el bí rál ja, nyil vá nos ülé sen ha tá roz”.
Mind emel lett a Be. to váb bi sza bá lyai (a bí ró sá gi sza kasz ra 
vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek kö zött) a ta nács ülés és
nyil vá nos ülés mi ben lé té rõl is ren del kez nek. Így nem
meg ala po zott az in dít vá nyo zó nak az a fel ve té se, hogy
ezen el já rá si for ma a jog biz ton sá got sér ti.

A 4.1. és 4.2. pon tok ban fog lalt in do kok alap ján az
Alkot mány bíró ság a Be. 441.  § (4) és 442.  § (1) be kez dé se
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyuló in dít ványt el uta sí tot ta.

5. Az Alkot mány bíró ság az egye sí tett ügyek kap csán
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet is
vizs gált:

– az egyik in dít vá nyo zó má sod la gos ké rel mé ben ki fej -
tet te, hogy ha az Alkot mány bíró ság az utó la gos nor ma -
kont roll ra irá nyuló in dít vá nyát el uta sít ja, ak kor ál la pít son
meg mu lasz tást, mert a tör vényhozás nem a jog biz ton ság
és a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nye i nek meg fele lõen
sza bá lyoz ta a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá nak jogi
rend jét;

– az in dít vá nyo zó a nor ma kont roll ered mé nyé tõl füg -
get le nül to váb bi mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nesség meg ál la pí tá sát is kér te, mert – te kin tet tel a Bsz.
32.  § (7) be kez dé sé re is – a tör vényhozás nem sza bá lyoz ta
a jog egy sé gi el já rás le foly ta tá sá nak kö ve tel mény rend sze -
rét a pol gá ri, gaz da sá gi, mun ka ügyi, köz igaz ga tá si ügy -
sza kok ese tén.
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Az Abtv. 49.  §-a sze rint a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra ak kor ke rül het sor,
ha a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból szár -
ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta, és ezzel alkot -
mány elle nességet idé zett elõ. Az Alkot mány bíró ság ál lan -
dó gya kor la ta ér tel mé ben a jog al ko tó szerv jog al ko tá si kö -
te le zett sé gé nek konk rét jog sza bá lyi fel ha tal ma zás nél kül
is kö te les ele get ten ni, ha az alkot mány elle nes hely zet – a
jogi sza bá lyo zás irán ti igény – annak nyo mán ál lott elõ,
hogy az ál lam jog sza bá lyi úton avat ko zott bi zo nyos élet vi -
szo nyok ba, és ez ál tal az ál lam pol gá rok egy cso port ját
meg fosz tot ta al kot má nyos jo gai ér vé nye sí té sé nek le he tõ -
sé gé tõl [22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat ABH 1990, 83,
86.]. Az Alkot mány bíró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nességet ál la pít meg ak kor is, ha alap jog ér -
vé nye sü lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi ga ran ci ák hi á nyoz -
nak [37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat ABH 1992, 227,
231.].

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

5.1. Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint nem áll
fenn mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség a
jog egy sé gi el já rás el já rá si rend jé nek sza bá lyo zat lan sá ga
 miatt. A jog egy sé gi ha tá ro zat ra vo nat ko zó sza bá lyo zás
„négy szin tû”. Egy részt az Alkot mány 47.  § (2) be kez dé se
szól er rõl: a jog egy sé gi ha tá ro za tot a Leg fel sõbb Bí ró ság
hoz za. A sza bá lyo zás má so dik szint je az Alkot mány 50.  §
(3) be kez dé sé nek fel ha tal ma zá sa alap ján mi nõ sí tett szó -
több ség gel el fo ga dott Bsz., amely nek má so dik rész III. fe -
je ze te az ítél ke zés egy sé ges sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben
fo gal maz meg a jog egy sé gi el já rás ra és a jog egy sé gi ha tá -
ro zat meg ho za ta lá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat. A Bsz. a sza -
bá lyo zás to váb bi szint jé re, egy sze rû szó több ség gel el fo -
gad ha tó tör vényre utal, ami kor a 32.  § (7) be kez dé sé ben
ki mond ja, hogy „tör vény a jog egy sé gi el já rás ra vo nat ko -
zó an to váb bi sza bá lyo kat ál la pít hat meg.” E kör be tar toz -
nak a je len ügy ben vizs gált Be.-be li ren del ke zé sek, de ide
von ha tó pl. a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vények a fe lül vizs gá la ti el já rás és a jog egy sé gi el já -
rás kap cso la tát sza bá lyo zó ren del ke zé sei [Pp. 274.  §
(5) be kez dés] is. A sza bá lyo zás ne gye dik szint jé re szin tén
a Bsz. ad fel ha tal ma zást, a 32.  § (8) be kez dés ki mond ja:
„A jog egy sé gi el já rás ra vo nat ko zó ügy vi te li ren del ke zé se -
ket a Leg fel sõbb Bí ró ság ügy vi te li sza bály za ta ál la pít ja
meg”. A Leg fel sõbb Bí ró ság nak te hát tör vényi fel ha tal ma -
zá sa van, hogy az ön sza bá lyo zás kö ré ben a jog egy sé gi el -
já rást érin tõ en maga is ren del kez zen; az ön sza bá lyo zás
kör be tar to zik – e ha tá ro zat III/2.2. pont já ban már idé zett – 
a Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Szer ve ze ti 

és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló – több ször mó do sí tott –
3/2000. szá mú el nö ki uta sí tás is.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint ab ban a kér -
dés ben, hogy fenn áll-e mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá -
nak el já rá si rend je te kin te té ben, nem csu pán a Bsz.-t, ha -
nem e négy sza bá lyo zá si szin tet együtt kell figye lembe
ven ni. Nem meg ala po zott így az in dít vá nyo zó nak az az ál -
lí tá sa, hogy a jog egy sé gi el já rás jog in téz mé nye mö gül
csak nem tel jes egé szé ben hi á nyoz nak az el já rá si sza bá -
lyok.

Meg ál la pít ha tó to váb bá, hogy a Bsz. a jog egy sé gi el já -
rás ga ran ci á lis ren del ke zé se it tar tal maz za. Meg ha tá roz za a 
bí rói gya kor lat ban fel me rü lõ elvi kér dé sek egy sé ge sí té sé -
nek rend jét (28.  §), meg ha tá roz za a jog egy sé gi el já rás in -
dít vá nyo zá sá ra jo go sul tak kö rét (31.  §), ren del ke zést tar -
tal maz a jog egy sé gi ha tá ro zat ho za ta lá ra irá nyuló in dít -
vány kel lé ke it il le tõ en [32.  § (1) be kez dés], meg ha tá roz za
a jog egy sé gi ta nács ülé sé re meg hí van dók kö rét [32.  §
(2) be kez dés], elõ írást fo gal maz meg a jog egy sé gi ha tá ro -
zat for mai kö ve tel mé nye, illetve köz zé té te le te kin te té ben
[32.  § (4)–(5) be kez dés] stb. A Bsz.-be li sza bá lyok a jog -
egy sé gi el já rás fõbb vo nu la ta it meg fele lõen ren de zik,
azok ból az el já rás jel le ge min den ki szá má ra meg is mer he -
tõ. Az Alkot mány bíró ság sze rint az Alkot mány 2.  § (1) be -
kez dé se alap ján, de a Bsz. meg al ko tá sá ra fel ha tal ma zást
adó al kot má nyi té tel, az Alkot mány 50.  § (5) be kez dé se
alap ján sem ál la pít ha tó meg mu lasz tás a Bsz. te kin te té ben: 
az Alkot mány e ren del ke zé se i bõl kény sze rí tõ en nem kö -
vet ke zik, hogy a tör vényhozó to váb bi el já rá si sza bá lyo kat
is kö te les fel ven ni a Bsz.-be. Nem ál la pít ha tó meg mu lasz -
tás az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé se és 57.  § (1) be kez dé se
egy más ra vo nat koz ta tá sá ból fa ka dó tisz tes sé ges el já rás -
hoz való jog [lásd: 75/1995. (XII. 21.) AB ha tá ro za tot,
ABH 1995, 376, 382–383.] sé rel me alap ján sem, hi szen a
jog egy sé gi el já rás fen tebb is mer te tett Be.-be li sza bá lyai
meg fe le lõ tör vényi ke re tet biz to sí ta nak arra, hogy a jog -
egy sé gi el já rás ga ran ci ák kal öve zet el já rás ként szol gál ja a
Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé ge sí tés re fenn ál ló al kot má -
nyos funk ci ó ját.

Az in dít vá nyo zó sze rint azért is fenn áll mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló al kot mány sér tés, mert pl. a jegy zõ könyv -
ve ze tés re, a sza va za ti ará nyok nyil vá nos sá gá ra, a res iu di -
ca ta meg ha tá ro zá sá ra, az el uta sí tott jog egy sé gi kez de mé -
nye zés bün te tõ el já rá son kí vü li for má já nak meg ha tá ro zá -
sá ra és más el já rá si kér dé sek re vo nat ko zó an sem tar tal maz 
a Bsz. ren del ke zé se ket. Az Alkot mány bíró ság a 2/2002.
(I. 25.) AB ha tá ro za tá ban – a sa ját ügy rend jé rõl  szóló tör -
vény hi á nya  miatti mu lasz tás vizs gá la ta kap csán – ki tért az 
ön ál ló ha tal mi ágak, al kot má nyos szer vek sa ját el já rá suk ra 
vo nat ko zó bel sõ sza bá lyo zá si au to nó mi á já nak kér dés re
(ABH 2002, 41, 53–54.). Összeg zés képp meg ál la pí tot ta:
„Lát ha tó te hát, hogy va la mennyi, füg get len ség gel ren del -
ke zõ al kot má nyos szerv nél van egy olyan ha tár, ame lyen
be lül a bel sõ sza bá lyo zá si au to nó mia ér vé nye sül, azaz ön -
ma gá ra vo nat ko zó an az adott szerv maga hoz hat ren del ke -

2007/77. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5487



zé se ket. Meg ál la pít ha tó az is, hogy a ha tá lyos jog ban
nincs kü lö nö sebb ren de zõ elv arra néz ve, hogy en nek az
au to nó mi á nak mi lyen mély sé gû nek kell len nie” (ABH
2002, 54.).

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja, hogy a bel sõ sza bá -
lyo zá si au to nó mia kö ré be tar to zó el já rá si ren del ke zé sek
meg ho za ta lá ra le he tõ sé ge van a Leg fel sõbb Bí ró ság nak a
Bsz. 32.  § (8) be kez dé sé be fog lalt fel ha tal ma zás alap ján:
ha szük sé ges nek véli to váb bi, a tá gabb ér te lem be vett ügy -
vi tel kö ré be tar to zó el já rá si kér dé sek is meg ha tá roz hat.
Ön ma gá ban nem ál la pít ha tó meg az Alkot mány 2.  §
(1) be kez dés bõl fa ka dó jog biz ton ság, to váb bá a tisz tes sé -
ges el já rás hoz való jog sé rel me alap ján mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség pusz tán azért, mert a jog -
egy sé gi el já rás ban pl. a jegy zõ könyv ve ze tés re, vagy a res
iu di ca ta meg ha tá ro zá sá ra a Bsz. nem tar tal maz kü lön ren -
del ke zést.

A fen ti ek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta
azt az in dít ványt amely mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát azért kez de mé nyez te, 
mert az Or szág gyû lés hi á nyo san sza bá lyoz ta a jog egy sé gi
el já rás el já rá si rend jét.

5.2. Az in dít vá nyo zó kér te mu lasz tás ban meg nyil vá nu -
ló alkot mány elle nesség vizs gá la tát azért is, mert a tör -
vényhozás nem sza bá lyoz ta a jog egy sé gi el já rás le foly ta -
tá sá nak kö ve tel mény rend sze rét a pol gá ri, gaz da sá gi, mun -
ka ügyi, köz igaz ga tá si ügy sza kok ese tén.

Az Alkot mány bíró ság ezzel kap cso lat ban el sõ ként azt
ál la pí tot ta meg, hogy a Bsz. 32.  § (7) be kez dé sé be fog lalt,
to váb bi tör vényi sza bá lyo zás ra uta ló ren del ke zés nem szól 
min den kép pen meg al ko tan dó tör vényrõl, csu pán azt
mond ja, hogy tör vény to váb bi sza bá lyo kat „ál la pít hat
meg”. A Bsz. 32.  § (7) be kez dé sé bõl azon ban az vég képp
nem kö vet ke zik, hogy szak ágan ként, kü lön-kü lön a bün te -
tõ, pol gá ri, gaz da sá gi, mun ka ügyi, köz igaz ga tá si ügy szak -
ra vo nat ko zó an tör vényhozási kö te le zett ség áll fenn. Meg -
ál la pít ha tó to váb bá, hogy a Bsz. 30.  § (1) be kez dé se sem
kü lön szak ági tör vények meg al ko tá sá ra ad fel ha tal ma zást,
ami kor fel so rol ja a bün te tõ, pol gá ri, gaz da sá gi, mun ka -
ügyi és köz igaz ga tá si ügy sza ko kat. E ren del ke zés a jog -
egy sé gi el já rás Leg fel sõbb Bí ró sá gon be lü li rend jé re, s
nem pe dig a jog ágat érin tõ tör vényi sza bá lyo zá si kö te le -
zett ség re vo nat ko zik. Te hát jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból
ere dõ jog al ko tó fel adat nem áll fenn.

Az Al kot mány bí ró ság nak a mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nesség vizs gá la tá ra irá nyuló – fen tebb
össze fog lalt – gya kor la ta sze rint fel ha tal ma zás hi á nyá ban
is meg ál la pít ha tó a mu lasz tás, ha a sza bá lyo zás el ma ra dá -
sa  miatt alkot mány elle nes hely zet ke let ke zett. Ilyen alkot -
mány elle nes hely zet je len ügy ben nem ál la pít ha tó meg. Az 
Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint ugyan is az Al kot -
mány nak a jog egy sé gi ha tá ro zat ra vo nat ko zó sza bá lyá ból
még a jog egy sé gi ta ná csok szak ágak sze rin ti meg ala ku lá -
sá nak rend je sem kö vet ke zik. Ez nem al kot má nyi, ha nem
tör vényi kö ve tel mény a Bsz. 30.  § (1) be kez dé se alap ján.

Ön ma gá ban pe dig az a kö rül mény, hogy a Be. a bün te tõ
szak ágú jog egy sé gi el já rás ra vo nat ko zó an a Bsz.-n túl is
tar tal maz ren del ke zé se ket, nem ad ala pot arra, mely sze -
rint a töb bi szak ág ban is to váb bi tör vényhozói kö te le zett -
ség áll fenn.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta azt
az in dít ványt, amely mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sát azért kez de mé nyez te, mert 
a pol gá ri, gaz da sá gi, mun ka ügyi, köz igaz ga tá si ügy sza -
kok ra vo nat ko zó an a jog egy sé gi el já rás sza bá lya it kü -
lön-kü lön tör vény ben kell meg ál la pí ta ni.

6. Az in dít vá nyo zó a Bsz. 27.  § (2) be kez dé sé nek is
kér te az al kot má nyos sá gi vizs gá la tát az Alkot mány 2.  §
(1) be kez dé sé nek és 47.  § (2) be kez dé sé nek sé rel me  miatt.
Ki fej tet te, hogy a Bsz. vizs gált ren del ke zé se az elvi bí ró sá -
gi ha tá ro za tok köz zé té te lé nek le he tõ sé gé vel – az Alkot -
mány 47.  § (2) be kez dé sé be rög zí tett jog egy sé gi ha tá ro za -
ton túl – bõ ví ti a jog gya kor lat egy sé ge sí té sé nek esz köz tá -
rát, amely re az Alkot mány nem ha tal maz ta fel a Leg fel -
sõbb Bí ró sá got. Ki fej tet te to váb bá, hogy a Bsz. 27.  §
(2) be kez dé se a Leg fel sõbb Bí ró ság nak ön ké nyes vá lo ga -
tás ra ad le he tõ sé get, ez pe dig az Alkot mány 2.  § (1) be kez -
dé sé be fog lalt jog biz ton sá got sér ti.

Az Alkot mány bíró ság a 12/2001. (V. 14.) AB ha tá ro za -
tá ban már vizs gál ta a Bsz. 27.  § (2) be kez dé sét az Alkot -
mány 47.  § (2) és 2.  § (1) be kez dé sé nek vo nat ko zá sá ban. E 
ha tá ro zat töb bek kö zött ki fej tet te: „Az Alkot mány 47.  §
(2) be kez dé se a Leg fel sõbb Bí ró ság fel ada tá vá te szi annak
biz to sí tá sát, hogy a bí ró sá gok jog al kal ma zá sa egy sé ges le -
gyen. Az Alkot mány e ren del ke zé se nem zár ja ki, hogy a
Leg fel sõbb Bí ró ság ezen al kot má nyos fel adat el lát ása ér -
de ké ben tör vény – a jog egy sé gi ha tá ro za ton kí vül – a fel -
adat el lát ás mód ja it ki egé szít se. Ezt tet te a Bsz., ami kor az
elvi bí ró sá gi ha tá ro za tok köz zé té te lé rõl ren del ke zett. A
Bsz. ren del ke zé sei alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az elvi bí -
ró sá gi ha tá ro za tok köz zé té te lé nek sza bá lyo zá sa le he tõ sé -
get kí ván nyúj ta ni bár me lyik bíró, illetve bí ró ság szá má ra,
hogy be kap cso lód has son a bí ró sá gi jog al kal ma zás egy sé -
gét is szol gá ló jog gya kor lat to vább fej lesz té sé nek leg fel -
sõbb bí ró sá gi fel ada tá ba. Mind ez az Alkot mány 47.  §
(2) be kez dé sé vel nem áll el len tét ben.” (ABH 2001, 163,
173.) Az Alkot mány bíró ság a jog biz ton ság sé rel me alap -
ján sem ál la pí tott meg al kot mány sér tést a Bsz. 27.  § (2) be -
kez dé se te kin tet ben. (ABH 2001, 163, 173–174.)

Az Alkot mány bíró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és annak
köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (a továb biak ban:
Ügy rend) 31.  § c) pont ja ér tel mé ben (ABH 2003, 2065.) az 
Alkot mány bíró ság az el já rást meg szün te ti, ha „az in dít -
vány az Alkot mány bíró ság ál tal ér dem ben már el bí rált
jog sza bállyal azo nos jog sza bály (jog sza bá lyi ren del ke zés) 
fe lül vizs gá la tá ra irá nyul, és az in dít vá nyo zó az al kot -
mány nak ugyan ar ra a §-ára, ille tõ leg al kot má nyos el vé re
(ér té ké re) – ezen be lül – azo nos al kot má nyos össze füg gés -
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re hi vat koz va kéri az al kot mány sér tést meg ál la pí ta ni
(,,ítélt do log”),”.

Az Alkot mány bíró ság a 12/2001. (V. 14.) AB ha tá ro -
zat ra te kin tet tel, az Ügy rend 31.  § c) pont ja alap ján a Bsz.
27.  § (2) be kez dé se alkot mány elle nességének vizs gá la tá ra
és meg sem mi sí té sé re irá nyuló el já rást meg szün tet te.

Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét az ügy je len tõ sé gé re te kin tet tel
ren del te el.

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

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1022/B/2004.

Dr. Bra gyo va And rás alkot mány bíró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat tal, ami ért nem
sem mi sí ti meg a Bsz. 29.  § (1) be kez dés a) pont ját (tel jes
egé szé ben) és a Be. meg fe le lõ ren del ke zé se it [439.  §
(1) be kez dés a) pont]. Ugyan így nem ér tek egyet az zal
sem, hogy az Alkot mány bíró ság nem sem mi sí tet te meg a
Bsz. a jog egy sé gi ta nács meg ala kí tá sát sza bá lyo zó 30.  §
(1) és (2) be kez dé sét to váb bá a Be meg fe le lõ ren del ke zé -
se it [441.  § (2)–(3) be kez dés]. Mind ezek el le né re sok te -
kin tet ben egyet ér tek a több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sá ban
fog lalt fej te ge té sek kel, még ak kor is, ha más kö vet kez te -
tés re ju tot tam a jog egy sé gi el já rás sza bá lyo zá sá nak al kot -
má nyos sá gá ról.

In do ka im a kö vet ke zõk.
Eb ben az ügy ben alap ve tõ en két kér dés re kel lett az Al -

kot mány bí ró ság nak vá laszt ad nia. Az elsõ kér dés annak
meg ha tá ro zá sa, mit je len t a jog gya kor lat egy sé ge és mi
annak al kot má nyos je len tõ sé ge. A má sik kér dés: mi lyen
al kot má nyos esz köz zel biz to sít ha tó a bí ró sá gi szer ve ze ten
be lül a jog al kal ma zás egy sé ge. Az elsõ kér dés a bí rói ha tá -
ro za tok tar tal má ról szól, mert azok „egy sé gét” kí ván ja
meg, míg a má so dik kér dés el já rá si ter mé sze tû. E két kér -
dés vizs gá la tá nak, illetve meg vá la szo lá sá nak a Bsz. 29.  §
(1) be kez dés a) pont ja és 30.  § (1) és (2) be kez dé sei meg -
sem mi sí té sé re kel lett vol na ve zet nie.

1. A jog egy sé gi ha tá ro za tok al kot má nyos alap ja az
Alkot mány 47.  § (2) be kez dé se. Esze rint a Leg fel sõbb Bí -
ró ság „biz to sít ja a bí ró sá gok jog al kal ma zá sá nak egy sé gét,
jog egy sé gi ha tá ro za tai a bí ró sá gok ra kö te le zõ ek”. Az
Alkot mány e ren del ke zé sé nek köz pon ti fo gal ma a „jog al -
kal ma zás egy sé ge”, ame lyet a Leg fel sõbb Bí ró ság bizto -
sít. A „jog al kal ma zás egy sé ge” ki fe je zés azt je len ti, hogy
azo nos jogi kér dé se ket a bí ró sá gok azo nos mó don dön te -
nek el. A „bí ró ság” alatt itt az íté lõ bí rót – vagyis va la mely
jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott ala ki és tar tal mi kel lé kek
figye lembe véte lével elõ ter jesz tett ügy el dön té sé re ha tás -
kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ, és ezért dön tés re kö -
te les, a tör vény sze rint meg ala kí tott ta ná csot vagy egyes -
bí rót – kell ér te ni, mert õk azok, akik a „jo got al kal maz -
zák.”

A jog al kal ma zás egy sé gé nek al kot má nyos alap ja a tör -
vény elõt ti egyen lõ ség, ami azt je len ti, hogy a tör -
vényeknek azo nos nak kell len nie min den ki szá má ra. A
tör vény elõt ti egyen lõ ség – ame lyet a bí ró sá gi el já rás te -
kin te té ben az Alkot mány 57.  § (1) be kez dé se, ál ta lá ban
pe dig az Alkot mány 70/A.  § (1) be kez dé se mond ki – csak
ak kor va ló sít ha tó meg, ha a tör vények min den ki szá má ra
ugyan azok füg get le nül at tól, hogy bün tet nek, vagy vé de -
nek, amint ezt az Em ber és pol gár jo ga i nak nyi lat ko za ta
6. cik ke is tar tal maz za. [,,Elle (la loi) doit Ltre la mL me
pour tous, soit qu ’el le prot ége, soit qu ’el le pu nis se.”]

A jog al kal ma zás egy sé ge a bí rói ha tá ro za tok összes sé -
gé nek tu laj don sá ga, pon to sab ban azo nos tár gyú bí ró sá gi
dön té sek (ha tá ro za tok, íté le tek, vég zé sek) tar tal má nak
egy más hoz való vi szo nya. A jog al kal ma zás ak kor egy sé -
ges, ha nincs el lent mon dás, eset leg ki fe je zett el len tét az
azo nos jogi kér dést el dön tõ bí rói dön té sek kö zött. Ez ak -
kor le het sé ges, ha a jogi nor mák je len té se, ér tel me zé se és
al kal ma zá sa – a nor ma je len té sé nek konk re ti zá lá sa egy
adott eset ben – az egyes bí ró sá gok dön té se i ben azo nos.
Kö vet ke zés kép pen a bí ró sá gok „jog al kal ma zá sá nak egy -
sé gé rõl”, vagy annak hi á nyá ról, csak ak kor le het szó, ha
egy jogi kér dés ben leg alább két egy más nak el lent mon dó,
vagy egy más tól lé nye ge sen el té rõ bí rói dön tés szü le tett.
Kö vet ke zés kép pen a jog al kal ma zás egy sé ge ak kor hi ány -
zik, ha ugyan nak a jogi nor má nak az egyes bí rói ha tá ro za -
tok el té rõ je len tést tu laj do ní ta nak.

A jog al kal ma zás egy sé gét – amely az al kot má nyos
egyen lõ ség ér vé nye sü lé sé nek és a jog ál lam nak is nél kü -
löz he tet len fel té te le – a bí ró sá gok rend sze rint min den kül -
sõ be avat ko zás nél kül biz to sít ják. A bí rák el mé le ti és gya -
kor la ti szak mai kép zett sé ge ha son ló, ezért az ál ta luk el fo -
ga dott szak mai ér ve lé si sza bá lyok – el sõ sor ban a he lyes
jog ér tel me zés mód sze re i rõl val lott fel fo gá suk, jog dog ma -
ti kai fo gal ma ik, az ál ta luk el fo ga dott jogi kö vet kez te té si
és iga zo lá si sza bá lyok – is azo no sak vagy ha son ló ak. Így a
bí rák ál tal el fo ga dott, ál ta lá nos jogi meg gyõ zõ dés sé váló
ál lan dó bí rói gya kor lat, a szak iro da lom és nem utol só sor -
ban a köz zé tett (nem kö te le zõ) bí ró sá gi ha tá ro za tok te kin -
té lye együt te sen a leg több jogi kér dés ben „ma guk tól” lét -
re hoz zák és fenn tart ják a bí rói gya kor lat, azaz „a jog al kal -
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ma zás” egy sé gét. Min den bí rói dön tés szük ség kép pen va -
la mi lyen mó don kap cso ló dik más bí rók dön té se i hez. Igaz
az az ál lí tás, hogy a bí rák szá má ra a he lyes bí rói íté let az a
dön tés, ame lyet a töb bi bíró hoz na ugyan ab ban az ügy ben,
amint Carl Schmitt: Ge setz und Ur te il címû mû vé ben (Ber -
lin, 1912. 71. p.) mond ja: „Eine rich ter li che Ents che i dung
ist he u te dann rich tig, wenn an zu neh men ist, dass ein an -
de rer Rich ter eben so ents chi e den hät te.”

A jog gya kor lat egy sé gé nek biz to sí tá sá ra te hát ak kor
van (és csak ak kor le het) szük ség, ha a jog gya kor lat egy sé -
ge nem ala kul ki az elõbb váz la to san le írt mó don, a bí ró sá -
gok – azaz a bí rói dön té sek – fo lya ma tos ér tel me zõ-jog fej -
lesz tõ te vé keny sé ge ré vén. Ha az egy ség hi á nya az egy -
más tól kü lön bö zõ bí rói ha tá ro za tok alap ján ki de rül, ak kor
(de csak ak kor) va ló ban szük ség van a jog al kal ma zás egy -
sé gé nek biz to sí tá sá ra. A jog egy sé gi el já rás fel té te le i nek
(ese te i nek) sza bá lyo zá sa ezért tar tal mi ok ból nem fe le l
meg az al kot má nyos kö ve tel mé nyek nek, mert le he tõ vé te -
szi – a „jog gya kor lat to vább fej lesz té se” cél já ból – a jog -
gya kor lat ki ala ku lá sa elõt ti „egy sé ge sí tést”. Azért tar tom
te hát alkot mány elle nesnek a Bsz. 29.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ját, mert le he tõ vé te szi a jog al kal ma zás egy sé gé nek 
biz to sí tá sát, ak kor is, ha nin cse nek egy más nak el lent mon -
dó bí rói ha tá ro za tok.

2. De nem csak a jog egy sé gi el já rás fel té te le i nek sza bá -
lyo zá sa alkot mány elle nes, ha nem – rész ben ezzel össze -
füg gés ben, de et tõl füg get le nül is – a jog egy sé gi ha tá ro za -
tok meg ho za ta lá nak el já rá si rend je is.

Az alkot mány elle nesség leg fõbb oka, hogy sér ti az
Alkot mány 57.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott tör vényes
bí ró hoz való jo got. Az Alkot mány 47.  § (1) be kez dé se sze -
rint a Leg fel sõbb Bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság Leg fõbb
bí ró sá gi szer ve. A Leg fel sõbb Bí ró ság az Alkot mány ér tel -
mé ben ter mé sze te sen bí ró ság, ezért ha tás kö re it – köz tük
az Alkot mány sze rint is a leg fon to sab bat: a jog al kal ma zás
egy sé gé nek biz to sí tá sát – al kot má nyo san csa kis bí ró ság -
ként gya ko rol hat ja. A jog al kal ma zás egy sé gé nek biz to sí -
tá sa te hát a Leg fel sõbb Bí ró ság leg fon to sabb bí rói fel ada -
ta, ezért a jog egy sé gi el já rás is csak bí rói el já rás le het,
amely nek meg kell fe lel nie a bí ró sá gi el já rá sok kal szem -
ben al kot má nyo san tá masz tott kö ve tel mé nyek nek.

A jog egy sé gi el já rás je len le gi sza bá lyo zá sá nak al kot -
má nyos sá gát – a fen tebb ki fej tet tek bõl kö vet ke zõ en – a bí -
rói el já rás al kot má nyos kö ve tel mé nyei alap ján kell meg -
ítél ni. A je len eset ben ezek kö zül ele gen dõ az Alkot mány
57.  § (1) be kez dé sét vizs gál ni: esze rint min den ki nek joga
van ah hoz, hogy va la mely per ben jo ga it vagy kötelessé -
geit a „tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len bí ró ság” bí rál ja el. 
En nek alap ján vé le mé nyem sze rint a jog egy sé gi el já rás
sza bá lyo zá sá nak egy rész e alkot mány elle nes. A „tör vény
ál tal fel ál lí tott füg get len bí ró ság” olyan bí ró sá got je len t,
amely nek ha tás kö rét, ille té kességét és össze té te lét tör vény 
ha tá roz za meg. A tör vényes bí ró hoz való jog – aho gyan
ha gyo má nyo san ne ve zik – meg kí ván ja, hogy bár mely,
jog vi ta el dön té sé re kö te les bí ró ság a tör vény alap ján, elõ re 

meg ha tá ro zott abszt rakt – a bí ró sá got al ko tó bí rák kö zöt ti
vá lo ga tást ki zá ró – sza bá lyok alap ján ala kul jon meg. Ezen
elv ér vé nye sü lé sé nek egyik elõ fel te vé se – egy ben a tör -
vény elõt ti egyen lõ ség kor re lá tu ma – a bí rák egyen lõ sé ge.
Az al kot má nyos ál lam bí rói szer ve ze té ben elv ben min den
bíró ké pes min den bí rói fel adat el lá tá sá ra, így el sõ sor ban
bár mely bí rói ha tá ro zat meg ho za ta lá ra. Ezért egy-egy
konk rét ügy ben a dön tést hozó bíró – vagy a bí rói ta ná csok 
ese tén a ta gok – ki vá lasz tá sá nak a bí rák és fe lek egyen lõ -
sé gén kell ala pul nia. Ez az al kot má nyos sza bály a bí ró sá -
go kon be lü li ügyel osz tás ra – és nem csak az egyes bí ró sá -
gok kö zöt ti ügy meg osz tást ren de zõ ha tás kö ri és ille té -
kességi sza bá lyok ra – is áll, aho gyan ezt a Bsz. 11.  §-a is
rög zí ti. A tör vényes bí ró hoz való al kot má nyos jog meg kö -
ve te li, hogy a bí ró sá gi ta ná csok össze té te lét tör vény, vagy
annak alap ján nyil vá nos sza bály elõ re meg ha tá roz za. A
gya kor lat ban a bí rák és az ügyek el osz tá sá nak egyen lõ sé -
gét a vé let len sze rû el osz tás biz to sít ja, mert a vé let len elv -
ben min dig egyen lõ sé get is je len t.

A jog egy sé gi el já rás sza bá lyai en nek a kö ve tel mé nynek
nem tesz nek ele get. A Bsz. 30.  §-a nem tar tal maz sza bályt
a jog egy sé gi ta nács össze té te lé re. A bí ró ság össze té te lén a
jog vi tá ban dön tõ bí ró ság tag jai ki vá lasz tá sát meg ha tá ro zó
sza bályt ér tem, amely alap ján elõ re el dönt he tõ, kik lesz -
nek a ta nács tag jai. Ilyen sza bály egy sze rû en nem lé te zik,
mi vel a Bsz. 30.  § (1) be kez dé se vá lasz tá si le he tõ sé ge ket
so rol fel, ami kor azt mond ja, hogy „[a] jog egy sé gi ta ná -
csot az el nök, az el nök he lyet tes, a kol lé gi um ve ze tõ vagy a
kol lé gi um ve ze tõ-he lyet tes ve ze ti. A jog egy sé gi ta nács
5 tag ból áll, tag ja it a ta nács el nö ke vá laszt ja ki.” A kér dés
nem egy sze rû en a jog egy sé gi ta nács tag ja i nak szá ma, ha -
nem az, hogy mi ként áll össze a ta nács. Sem mi kép pen nem 
fe le l meg az Al kot mány nak, hogy egy bí rói tes tü let össze -
té te lét nem ál ta lá nos sza bály, ha nem a jog egy sé gi ta nács
el nö ké nek ese ti dön té se ha tá roz za meg. A bí rói ta nács tag -
já nak ilyen ki vá lasz tá sa nem biz to sít ja az adott ügy szak ba
be osz tott vagy ép pen az összes Leg fel sõbb Bí ró sá gi bíró
egyen lõ sé gét – és ezzel az jog egy sé gi ügyek ben érin tet tek
tör vényes bí ró hoz való jo gát sem. A Leg fel sõbb Bí ró ság
bí rói ha tás kö re it ugyan is az összes oda be osz tott bíró
egyen lõ en gya ko rol ja – amint ez a tör vényes bí ró hoz való
al kot má nyos jog ból kö vet ke zik.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró

Dr. Lé vay Mik lós és dr. Tró csá nyi Lász ló alkotmány -
bírók kü lön vé le mé nye

Nem ér tünk egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek
1–3. pont ja i val és az azok hoz fû zött in do ko lás sal. Ál lás -
pon tunk sze rint a Bsz. 29.  § (1) be kez dés a) pont ja, illetve
a 30.  § (1)–(2) be kez dé se, valamint a Be. 439.  § (1) be kez -
dés a) pont ja és a 441.  § (2)–(3) be kez dé se alkot mány elle -
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nességét meg kel lett vol na ál la pí ta ni és a tá ma dott ren del -
ke zé se ket meg kel lett vol na sem mi sí te ni. Meg kel lett vol -
na to váb bá ál la pí ta ni azt is, hogy az Or szág gyû lés alkot -
mány elle nes mu lasz tást kö ve tett el, mert nem sza bá lyoz ta
a jog biz ton ság kö ve tel mé nye i nek meg fele lõen a jog egy sé -
gi ha tá ro zat meg ho za ta lá nak rend jét.

1. A ha tá ro zat ban hi vat ko zott Al kot mány mó do sí tást
köve tõen a bí rói jog al kal ma zás egy sé gé nek kö ve tel mé nye
ki fe je zet ten al kot má nyi kö ve tel ménnyé vált, s ezzel elvi és 
tar tal mi szem pont ból is meg vál to zott a Leg fel sõbb Bí ró -
ság sze re pe. Az Alkot mány 47.  § (2) be kez dé se sze rint – az 
ítél ke zés elvi irá nyí tá sa he lyett – a jog egy ség biz to sí tá sa
vált a fel ada tá vá, ami nek egyik esz kö ze a bí ró sá gok ra kö -
te le zõ, s így a dön tés sel érin tet tek re is ki ha tó tar tal mú jog -
egy sé gi ha tá ro zat.

A „jog sza bály” és a bí ró ság vi szo nyá ban meg ha tá ro zó
az, hogy a jog vi szo nyo kat a jog sza bá lyok nak kell ál ta lá -
nos ér vénnyel és a tar tós ság igé nyé vel ren dez ni ük, a jog al -
kal ma zó nak pe dig a jog sza bályt annak he lyes ér tel me sze -
rint kell al kal maz nia. A jog al ko tó a bí rói füg get len ség sé -
rel me nél kül a jog sza bá lyok gya kor la ti al kal ma zá sát nem
„el len õriz he ti”, afö lött be fo lyást nem sze rez het. Az Alkot -
mány ere jé nél fog va a bí rák ra kö te le zõ ér vé nyû jog egy sé -
gi ha tá ro zat az az esz köz, ame lyen ke resz tül az ítél ke zé si
te vé keny ség össze han go lá sá ra fel ha tal ma zott Leg fel sõbb
Bí ró ság di ver gá ló jog gya kor lat ese tén – a jog rend szer
szer ves össze füg gé se i re fi gye lem mel – a jog sza bály he -
lyes ér tel mét ál la pít ja meg, annak meg vál toz ta tá sa, reví -
ziója nél kül.

Eb bõl, valamint a bí ró sá gok nak az Al kot mány ban meg -
ha tá ro zott fel ada tá ból kö vet ke zõ en a jog egy sé gi ha tá ro zat
az ér tel me zõ jog fej lesz tés nek olyan esz kö ze, amely nek al -
kal ma zá sa kor a Leg fel sõbb Bí ró ság egy részt az – bí rói
szer ve ze ten be lül is biz to sí tan dó – ab szo lút al kot má nyos
vé de lem alatt álló bí rói füg get len ség tisz te let ben tar tá sá -
val, más részt a jog al ko tás tól való tar tóz ko dás men tén kö -
te les el jár ni. Al kot má nyo san ez a funk ció csak ak ként lát -
ha tó el, ha en nek so rán a Leg fel sõbb Bí ró ság egy részt nem
ál la pít meg új nor ma tar tal mat, más részt pe dig maga is tisz -
te let ben tart ja a bí rói füg get len ség mind azon kor lá ta it,
ame lyek meg tar tá sa a jog al ko tó val szem ben is kí vá na lom.
Az ítél ke zé si te vé keny ség lé nye gé bõl fa ka dó an az ér tel -
me zé sen ala pu ló jog fej lesz tés va la mennyi bí ró nak kö te -
les sé ge, így a jog egy sé gi el já rás nak nem fel ada ta sem a bí -
rák nak a jog ér tel me zés tõl való te her men te sí té se, sem a
jog al ko tói aka rat re konst ru á lá sa vagy ép pen a jog sza bá -
lyok nak az et tõl el té rõ, új tar ta lom mal való in terp re tá lá sa.
A jog egy sé gi ha tá ro zat funk ci ó ja nem a jog sza bály hoz
hoz zá adott tar ta lom konst ru á lá sa, ha nem csak a ben ne
lévõ (rej lõ) he lyes meg ol dás „ki ol vasz tá sa”, a jog al kal ma -
zás so rán elõ for du ló több fé le ér tel me zé si le he tõ ség kö zül
a jogi nor má val adek vát tar ta lom „ki vá lasz tá sa” le het.

2. A Bsz. 29.  § (1) be kez dés a) pont já nak és a Be.
439.  § (1) be kez dés a) pont já nak nor ma szö ve ge azon ban
bi zony ta lan hely ze tet te remt a jo gal kal ma zói jog ér tel me -
zés ha tá rai te kin te té ben.

A jog egy sé gi el já rás in téz mé nyé nek tör vénybe ik ta tá sát 
az in do kol ta, hogy a jog al ko tó az ítél ke zé si gya kor lat elvi
irá nyí tá sá nak ko ráb bi esz kö ze it: az irány el vet, az elvi dön -
tést, a kol lé gi u mi ál lás fog la lást – azok jog po li ti kai vo ná sai 
 miatt – nem tar tot ta a jog ál la mi kö ve tel mé nyek kel össz -
hang ban ál ló nak. A Bsz.-hez fû zött in do ko lás ból kitû -
nõen, az össz hang zat ta ni hi ányt ép pen ab ban lát ta, hogy
ezek az esz kö zök nem a konk rét bí ró sá gi ha tá ro za tok ban
fel me rü lõ vi tás elvi kér dé sek ben ad nak a bí ró sá gok szá -
má ra kö te le zõ irány mu ta tást.

Tar tal mi lag azon ban a tá ma dott ren del ke zé sek ben az
Alkot mány ko ráb bi, az elvi irá nyí tás ra kon cent rá ló szö -
veg e je le nik meg, mint hogy e sza bá lyok meg en ge dik a
jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát ak kor is, ha azt a Leg -
fel sõbb Bí ró ság a „jog gya kor lat to vább fej lesz té se” ér de -
ké ben tart ja szük sé ges nek. Ez a meg ol dás azon ban le he tõ -
vé te szi a jog egy sé gi ha tá ro zat bí rák ra kö te le zõ ere jé nek
ki ter jesz tõ ér tel me zé sét. A nor ma szö veg meg fo gal ma zá -
sá ból kö vet ke zõ en a Leg fel sõbb Bí ró ság a konk rét ügyek -
ben tény le ge sen fel me rült jog al kal ma zá si prob lé ma hi á -
nyá ban is va la mennyi bí ró ság ra kö te le zõ ér vé nyû, s így a
to váb bi konk rét ese tek meg íté lé sé re ki ha tó ha tá ro za tot
hoz hat. Sem a Bsz., sem más jog sza bály nem ha tá roz za
meg, hogy pon to san mit ta kar ez a fo ga lom, mi kor és mi -
lyen ha tá rok kö zött szük sé ges, le het sé ges vagy in do kolt e
cél ból a leg fel sõbb bí rói fó rum in téz mé nyes be avat ko zá sa
az ítél ke zés fo lya ma tá ba. Nem zár ha tó ki, hogy a gya kor -
la ti prob lé mák hi á nyá ban szü le tett abszt rakt ér tel me zés
kö vet kez té ben – akár vál to zat lan tar tal mú jog sza bá lyi kör -
nye zet ben – az ítél ke zé si gya kor lat egy sé ges sé ge el le né re,
e jog cím annak tel jes meg vál toz ta tá sá ra szol gál jon.
Ugyan így nincs aka dá lya a for dí tott köz re ha tás nak sem;
ilyen mó don a jog sza bá lyok meg vál to zá sa ese tén is élet -
ben tart ha tó a ki ik ta tott jogi nor ma tar tal má hoz ren delt,
annak ér vé nye sü lé sét va ló ban elõ se gí tõ, az új jog sza bály
al kal ma zá sá val azon ban non-kon form jog ér tel me zés.

Az elõ ze tes, ám a jog egy sé gi ha tá ro zat kö te le zõ ere jé -
nél fog va a bíró szá má ra meg ke rül he tet len ha tá lyú „tör -
vénymagyarázatnak” ma gá val a nor má val egyen ér té kû
meg je le né se ugyan ak kor a konk rét eset ben az egyes bí rák -
tól el is von ja a jog ér tel me zés le he tõ sé gét, és meg aka dá -
lyoz hat ja, hogy a jog sza bály a jog al ko tó szán dé ka sze rin ti
tény le ges ha tást fejt se ki. Ezek ben az ese tek ben a jog egy -
sé gi ha tá ro zat olyan szár ma zé kos nor má vá vá lik, amely az
el sõd le ges nor ma kö te le zõ ere jû ér tel me zé sé vel annak tar -
tal mát – az ítél ke zé si gya kor lat tól tény le ge sen füg get le -
nül – elõ ze tesen meg ha tá roz za.

3. A bí ró ság al kot má nyos fel ada ta a jog vi ták el dön té se, 
az ítél ke zés, amely min dig konk rét ese tek hez kö tött. A ha -
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tal mi ágak el vá lasz tá sá nak el vé bõl, a bíró – Al kot mány -
ban is dek la rált – tör vényi alá ve tett sé gé bõl kö vet ke zõ en a
„bíró al kot ta jog” olyan kor lá to zá sok nak alá ve tett, ame -
lyek tõl a – szé les ér te lem ben vett – tör vényhozás men tes.
Szem ben ugyan is a tör vényhozással, a bí ró ság sa ját el ha tá -
ro zá sá ból soha nem jár hat el. Így a jog egy sé gi ha tá ro zat is
csak a bí ró ság ál ta lá nos fel ada tát je len tõ jog ér tel me zés nek 
az ítél ke zé si te vé keny ség hez szo ro san kap cso ló dó olyan
ön kor rek ci ós esz kö ze le het, amely az ítél ke zé si gya kor lat
ano má li á i nak fel ol dá sá ra, a jog biz ton ság ga ran tá lá sá ra
szol gál. Ép pen a jog egy sé gi ha tá ro zat konk rét ese tek hez
kö tött sé ge te rem tet te meg a jog al ko tó szá má ra annak le he -
tõ sé gét, hogy a jog egy sé gi el já rást a bün te tõ el já rás ban az
el já rá si tör vény ben is ne ve sí tet ten és köz vet le nül, a pol gá -
ri el já rás ban pe dig köz vet ve – a Pp. 274.  § (5) be kez dé sé -
nek köz be ik ta tá sá val – rend kí vü li per or vos lat ként is sza -
bá lyoz za.

Ezt a meg kö ze lí tést tá maszt ja alá a jog egy sé gi el já rás
funk ci ó já nak tör té ne ti elem zé se is.

A Kú ri á nak a BHT VI. kö te té be 738. sz. alatt fel vett
jog egy sé gi ha tá ro za ta (J. H. 660/1922.) a kö vet ke zõ ön -
meg ha tá ro zást adta: a jog egy sé gi ha tá ro zat „jogi alap ja
ugyan is oly ál ta lá nos je len tõ sé gû, elvi sú lyú tör vénysértés, 
amely nek meg ha gyá sá val a jog szol gál ta tás egy sé ge ve szé -
lyez tet ve van, amely nek meg szün te té se nél kül az igaz ság -
szol gál ta tás té ves irá nyok ba te re lõ dik, amellyel a bíró tör -
vényalkalmazása a jog ren det sér ti.” A 739. sz. alatt fel vett
jog egy sé gi ha tá ro zat (J. H. 3103/1920.) ki egé szí ti mind ezt 
az zal, hogy a jog egy sé gi el já rás ke re tét az adja, mi sze rint
„a tör vénysértés el von tan és elvi ala pon meg ál la pít tas sék
és ki kü szö böl tes sék.” A konk rét eset nek a jogi ér té ke lé sé -
re a ren des el já rás (ide ért ve a ren des per or vos la tot is) szol -
gál, a jog egy sé gi el já rás ban a konk rét eset kap csán ma ga -
sabb szin tû bí rói te vé keny ség fo lyik: „a tör vény he lyes ér -
tel mé nek meg ál la pí tá sá val egy ál ta lá nos elv mon da tik ki,
amely az tán min den eset re néz ve áll és irány adó.”

A konk rét ügyek ben fo lyó ítél ke zé si te vé keny ség tõl el -
tá vo lo dó, a jog gya kor lat to vább fej lesz té se cél já ból „elõ -
ze tesen” ki bo csá tott jog egy sé gi ha tá ro zat egy részt olyan
„fo gal mi jo gá sza tot” je len t, amely azt a nem lé te zõ hely ze -
tet fel té te le zi, hogy a jog egy sé gi ha tá ro zat ki bo csá tó ja jog -
gya kor lat nél kül is „min den le het sé ges ese tet elõ re el gon -
dol”. Ezzel azon ban – mint hogy a jog egy sé gi ha tá ro zat al -
kal ma zá sa kö te le zõ – (akár a tex tu a liz mus, akár az ori gi -
na liz mus ta la ján áll va, akár mind ezek tõl el sza kad va) meg -
aka dá lyoz za a konk rét ügy höz kap csolt ön ál ló, a füg get len 
bí ró tól el vi tat ha tat lan bí rói jog ér tel me zést ak kor is, ha az
utóbb fel me rü lõ prob lé ma he lyes meg ol dá sa kí vül esik a
jog egy sé gi ha tá ro zat ál tal adott meg ol dás ha tó kö rén. Más -
részt, „to vább fej lesz tés” cím szó alatt a Leg fel sõbb Bí ró -
ság – cél irá nyo san – ak kor is be avat koz hat az ügyek el in -
té zé sé be, ha sem az ítél ke zé si gya kor lat nem di ver gál, sem
a jogi kör nye zet nem vál to zik. Ez pe dig ki fe je zet ten a jog -

egy sé gi ha tá ro zat cél já val el len té tes, mint hogy ép pen a
jog biz ton ság ér vé nye sü lé se ellen hat.

4. A jog egy sé gi ta ná csok lét re ho zá sá ra és el já rá sá ra
vo nat ko zó ren del ke zé sek sem fe lel nek meg az Alkot mány
kö ve tel mé nyé nek. Az Alkot mány bíró ság a 62/2003.
(XII. 15.) AB ha tá ro zat ban össze fog la ló an ki fej tet te, hogy
az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt de mok ra ti kus
jog ál lam meg va ló su lá sá nak fel té te le töb bek kö zött az Al -
kot mány ra vissza ve zet he tõ el já rá si sza bá lyok meg lé te, és
azok be tar tá sa. Ezen túl me nõ en több ha tá ro za tá ban azt is
hang sú lyoz ta, hogy a „jo gal kal ma zói jog ér tel me zés (...)
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” [pl. 47/2003.
(XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 525, 549.].

Az Alkot mány a jog egy sé gi ha tá ro za tok meg ho za ta lá -
val össze füg gés ben csak annyit rög zít, hogy azo kat a Leg -
fel sõbb Bí ró ság hoz za meg, az egyéb szer ve ze ti és el já rá si
kér dé se ket nem sza bá lyoz za. Ezzel a tör vényhozóra hagy -
ta annak meg ha tá ro zá sát, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság mi -
lyen szer ve ze ti egy sé ge (ta ná csa vagy egyéb tes tü le te), mi -
lyen el já rá si rend ben jo go sult meg hoz ni a jog egy sé gi ha tá -
ro za to kat.

A Bsz. 30.  § (1) be kez dé se és a Be. 441.  § (2) be kez dé se
ér tel mé ben a jog egy sé gi ha tá ro za to kat öt ta gú jog egy sé gi
ta ná csok hoz zák. A Bsz. 30.  § (2) be kez dé se sze rint vi -
szont, ha a ho zan dó dön tés több szak ág ügy kö rét érin ti,
hét ta gú jog egy sé gi ta ná csok jár nak el. Eb ben a te kin tet ben 
nincs össz hang a Bsz. és a Be. ren del ke zé sei kö zött,
 miután a Be. a hét ta gú (ve gyes) ta nács el já rá sát nem is me -
ri. A Bsz. 30.  § (2) be kez dé se sze rint a jog egy sé gi ta nács
el nö ke a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke, el nök he lyet te se, kol -
lé gi um ve ze tõ je, illetve kol lé gi um ve ze tõ-he lyet te se le het.
A hét ta gú ta nács el nö ke csak a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke
vagy el nök he lyet te se le het. A Be. 441.  § (3) be kez dé se ér -
tel mé ben a jog egy sé gi ta nács el nö ke csak a Leg fel sõbb Bí -
ró ság el nö ke vagy bün te tõ kol lé gi u má nak ve ze tõ je le het,
mely szin tén el té rést je len t a Bsz. sza bá lya i tól. A Bsz. – a
ta nács lét szá mán túl – egyet len olyan szem pon tot rög zít,
amely re az el nök nek a ta nács össze ál lí tá sá nál fi gye lem mel 
kell len nie, ne ve ze te sen, hogy hét ta gú ta nács ese tén az
érin tett szak ág ban el já ró bí rók kö zül ará nyo san kell ki je -
löl nie a ta go kat.

A Be. 441.  § (4) be kez dé se to váb bi kö ve tel mény ként
írja elõ, hogy nem le het a jog egy sé gi ta nács tag ja az, aki a
jog egy sé gi in dít vánnyal érin tett bí ró sá gi ha tá ro zat meg ho -
za ta lá ban részt vett. A Bsz. ugyan ak kor ilyen ki zá rá si sza -
bályt – va la mennyi jog egy sé gi el já rás ra ki ter je dõ en – nem
tar tal maz. A Be. 441.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben nem le -
het a jog egy sé gi ta nács tag ja a jog egy sé gi el já rást kez de -
mé nye zõ sem. En nek kö vet kez té ben épp azon ta nács tag -
jai van nak ki zár va a dön tés ho za tal ból, akik a Leg fel sõbb
Bí ró ság má sik ta ná csá nak vi tat ha tó jog gya kor la tá ra fi gye -
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lem mel él tek a kez de mé nye zés jo gá val, míg annak nincs
aka dá lya, hogy e má sik ta nács tag jai a jog egy sé gi ta nács
tag ja i ként el jár has sa nak. A Bsz. ál ta lá nos ság ban nem is -
me ri ezt a ki zá ró sza bályt, így a bün te tõ ügy sza kon kí vü li
jog egy sé gi el já rá sok ban – a jog egy sé gi ta nács el nö ké nek
dön té sé tõl füg gõ en – épp a kez de mé nye zõ ta nács tag jai
ke rül het nek több ség be.

Egyéb kri té ri u mok hi á nyá ban a jog egy sé gi ta nács el nö -
ke nagy fo kú sza bad ság gal vá laszt hat ja ki a ta nács tag ja it.
En nek so rán az igaz ga tá si ve ze tõk nek olyan, mér le ge lé si
szem pon tok nél kü li és el len õriz he tet len túl ha tal ma van,
amely nek ré vén ké pe sek meg ha tá ro zó be fo lyást gya ko rol -
ni a dön tés tar tal má ra is.

Noha a ha tá lyos Alkot mány nem sza bá lyoz za, hogy mi -
lyen össze té te lû tes tü let ben (ta nács ban) kell el jár nia a
Leg fel sõbb Bí ró ság nak a jog egy sé gi el já rás le foly ta tá sa
so rán, a tör vényalkotónak olyan meg ol dást kell vá lasz ta -
nia, amely ga ran tál ja, hogy a jog egy sé gi ha tá ro zat a leg -
szé le sebb tá mo ga tott ság gal ren del kez zék. Az egy sé ges
jog ér tel me zés sel is biz to sí tott jog biz ton sá got és a jog egy -
sé gi ha tá ro zat tar tal mi le gi ti mi tá sát ve szé lyez te ti, ha a kö -
te le zõ erõ vel bíró jog egy sé gi ha tá ro za tok meg ho za ta lá ra
olyan össze té te lû ta nács jo go sult, amely nek tag ja it az el -
nök elõ re meg nem ha tá ro zott szem pon tok sze rint vá laszt -
hat ja ki.

Azok ban a ke let-eu ró pai ál la mok ban, ahol is mert a jog -
ér tel me zés nek az egye di jog al kal ma zás tól el vá ló, ál ta lá -
nos jel le gû irá nyí tá sa, meg fi gyel he tõ, hogy ezt vagy a leg -
fel sõbb bí ró ság nak egy tág tes tü le te (tel jes ülé se, ‘en banc’ 
ta ná csa, kol lé gi u ma) gya ko rol ja (pl. Hor vát or szág, Cseh -
or szág, Grú zia, Lett or szág), vagy egy olyan tes tü let,
amely ben a leg fel sõbb bí ró ság tag ja in (kép vi se lõ in) kí vül
he lyet kap nak az al sóbb szin tû bí ró sá gok kép vi se lõi
(pl. Ör mény or szág), illetve jog tu dó sok is (pl. Bul gá ria).
Ezek nek a meg ol dá sok nak az alap gon do la ta, hogy mi nél
szé le sebb dön tés ho zó tes tü let ke zé be ke rül jön az elvi irá -
nyí tás. Ez biz to sít ja ugyan is, hogy az elvi jel le gû ha tá ro za -
tok szi lárd ala po kon nyu god ja nak, azaz a jog ér tel me zés
kor rekt, egy sé ges és ál lan dó le gyen.

A bí rói füg get len ség gel és a jog biz ton ság kö ve tel mé -
nyé vel csak olyan jog egy sé gi el já rás áll hat össz hang ban,
amely ben ki fe je zés re jut hat a bí rói kar leg fel sõbb ré te ge
több sé gé nek ál lás pont ja. A je len le gi tör vényi sza bá lyok
azon ban nem ga ran tál ják, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság bí -
ráinak szé les körû szak mai egyet ér té sén ala pu ló jog egy sé -
gi ha tá ro za tok szü les se nek.

Ez meg va ló sul hat na pél dá ul az ál tal, hogy a jog egy sé gi
ha tá ro za to kat a Leg fel sõbb Bí ró ság va la mennyi bí ró já nak
tes tü le te, adott kol lé gi u ma, a kol lé gi u mok együt tes ülé sei,
a bí rók ál tal vá lasz tott kép vi se lõk bõl álló ta nács, vagy egy
olyan ta nács hoz ná meg, amely lét re ho za ta lá nak mód ja ki -
zár ná az egyé ni (sze mé lyes) szem pon tok ér vé nye sít he tõ -
sé gét, ez ál tal biz to sít ha tó len ne a szé les körû tá mo ga tott -
ság gal ren del ke zõ jog egy sé gi ha tá ro za tok el fo ga dá sa. Kü -

lö nö sen fon tos en nek ér vé nye sí té se ak kor, ami kor a jog -
egy sé gi el já rás alap ja az, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság va la -
mely ta ná csa egy jog kér dés ben el kí ván tér ni a Leg fel sõbb
Bí ró ság má sik ítél ke zõ ta ná csá nak ha tá ro za tá tól. Itt
ugyan is nem pusz tán az al sóbb bí ró sá gok el té rõ jog ér tel -
me zé sé nek meg szün te té se a cél, ha nem a Leg fel sõbb Bí ró -
sá gon be lül ki ala kult kon ku rá ló meg ol dá sok kö zül a he -
lyes (szé les kör ben tá mo ga tott) ér tel me zés ki vá lasz tá sa.
Ad dig, amíg a jog egy sé gi el já rás részt ve võ i nek köre zárt,
és a ta nács össze té te le az el nök egyé ni be lá tá sá tól függ,
nem biz to sít ha tó a jog egy sé gi ha tá ro za tok nak az Al kot -
mánnyal össz hang ban tör té nõ meg ho za ta la.

5. A jog egy sé gi ta ná csok je len le gi össze té te le mel lett
al kot má nyos sá gi ag gá lyo kat vet fel a jog egy sé gi el já rás
hi á nyos sza bá lyo zá sa is. Nem csak, hogy a jog egy sé gi ta -
ná csok kis lét szá mú ak és össze té te lük alap ve tõ en a ta nács
el nö ké nek dön té sé tõl függ, de ha tá ro za ta i kat akár egy sze -
rû szó több ség gel is meg hoz hat ják. En nek kö vet kez té ben
még ke vés bé biz to sít ha tó az, hogy a jog egy sé gi ha tá ro za -
tok a leg fel sõbb bí rói kar szé les körû kon szen zu sán ala pul -
ja nak, és ez ál tal ki fe jez zék az egy sé ges sé get és az ál lan dó -
sá got.

Emel lett nincs tör vényileg sza bá lyoz va, mi ként kap -
csolódhatnak be a bí ró sá gi szer ve zet ala cso nyabb szint jén
el he lyez ke dõ, a jog ér tel me zé si ne héz ség gel szem be sü lõ
bí rák és bí rói ta ná csok a jog egy sé gi el já rás kez de mé nye -
zé sé be, illetve ho gyan old ha tók fel a jog egy sé gi ha tá ro zat
és a konk rét ese tek üt kö zé se kap csán ki ala kult prob lé mák.
Hi á nyoz nak a sza bá lyok arra az eset re, ha a jogi kör nye zet
meg vál to zá sa a ko ráb bi jog egy sé gi ha tá ro zat ha tály ban
tar tá sát, vissza vo ná sát vagy épp meg vál toz ta tá sát igény -
lik. Tisz tá zat lan, hogy a konk rét ügy ben (pl. fe lül vizs gá la -
ti el já rás ban) részt ve võ fe lek – akik re a jog egy sé gi ha tá ro -
zat a bí rói jog al kal ma zás ré vén köz vet le nül ki hat –, illetve
jogi kép vi se lõ ik mi ként ve het nek részt a jog egy sé gi el já rás 
kez de mé nye zé sé ben, van-e ja vas lat té te li jo guk, s ha igen,
ja vas la tuk nak az el já rás so rán mi a sor sa. Nem ren de zett az 
sem, hogy mi az el já rás ak kor, ami kor ugyan ab ban a jog -
kér dés ben egy más nak el lent mon dó jog egy sé gi ha tá ro za -
tok szü let tek stb.

Kü lön ki eme len dõ, hogy a jog egy sé gi el já rás jog erõ sen
már le zárt ügyek re is ki ha tás sal le het. A Be. maga ha tal -
maz za fel a jog egy sé gi ta ná csot, hogy a jog egy sé gi ha tá ro -
zat ra te kin tet tel a jog erõs bí ró sá gi íté let tör vénysértõ ren -
del ke zé sét ha tá lyon kí vül he lyez ze, és a ter hel tet fel ment -
se, vagy az el já rást meg szün tes se [Be. 443.  § (3) be kez -
dés]. Emel lett, ha a jog egy sé gi el já rás ered mé nye a Leg fel -
sõbb Bí ró ság elõtt fo lya mat ban lévõ más rend kí vü li jog or -
vos la ti el já rás ra ki ha tás sal le het, a Leg fel sõbb Bí ró ság a
rend kí vü li jog or vos la ti el já rást a jog egy sé gi ha tá ro zat
meg ho za ta lá ig fel füg gesz ti [Be. 440.  § (3) be kez dés]. A
Pp. 274.  § (5) be kez dé se ér tel mé ben, ha a fe lül vizs gá la ti
ké re lem el bí rá lá sa so rán az el já ró ta nács jog egy sé gi el já -
rást kez de mé nyez [Bsz. 29.  § (2) be kez dés b) pont], ezzel
egy ide jû leg az ügy el bí rá lá sát a jog egy sé gi el já rás be fe je -
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zé sé ig fel füg gesz ti. A jog egy sé gi el já rás be fe je zé se után a
bí ró ság a jog kér dést elvi jel leg gel el dön tõ jog egy sé gi ha -
tá ro zat nak meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz.

A jog egy sé gi el já rás sza bá lya i nak ki ala kí tá sa so rán – fi -
gye lem mel annak köz vet len vagy köz ve tett jog or vos la ti
jel le gé re – ér vé nye sül ni ük kell a füg get len, pár tat lan bí rás -
ko dás és a tisz tes sé ges el já rás al kot má nyos kö ve tel mé nye -
i nek is [Alkot mány 57.  § (1) be kez dés]. Így pél dá ul – fel -
füg gesz tett ügyek ben – te kin tet tel kell len ni a fe lek nek az
el já rás éssze rû ha tár idõn be lü li be fe je zés hez való jo gá ra.
Ilyen ga ran ci á kat a ha tá lyos el já rá si sza bá lyok nem, vagy
csak alig biz to sí ta nak.

Az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ en a jog -
egy sé gi ha tá ro zat, mint jog in téz mény, csak ak kor tölt he ti
be al kot má nyos ren del te té sét, ha meg fe le lõ, éssze rû ren det 
biz to sí tó és ga ran ci á kat tar tal ma zó elõ írások sza bá lyoz zák 
a jog egy ség meg te rem té sé re hi va tott el já rást. En nek a je -
len le gi hi á nyos sza bá lyo zás nem fe le l meg, mint ahogy – a
jog egy sé gi el já rás jog or vos la ti jel le gé vel össze füg gés ben
– az Alkot mány 57.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé -
nye ket sem elé gí ti ki.

6. A ki fej tet tek re fi gye lem mel a Bsz. 29.  § (1) be kez dés 
a) pont ja, a 30.  § (1)–(2) be kez dé sei, illetve a Be. 439.  §
(1) be kez dés a) pont ja, valamint a Be. 441.  § (2)–(3) be -
kez dé sei alkot mány elle nesek. A tá ma dott ren del ke zé sek
– összes sé gük ben – sér tik az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé -
sé bõl le ve ze tett jog biz ton ság kö ve tel mé nyét a jog egy sé gi
el já rás al kot má nyos funk ci ó já ra vo nat ko zó 47.  § (2) be -
kez dé sét, a bí rói füg get len sé get ga ran tá ló 50.  § (3) be kez -
dé sét és – a jog egy sé gi el já rás rend kí vü li per or vos la ti
funk ci ó já ra fi gye lem mel – a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel -
mé nyét elõ író 57.  § (1) be kez dé sét. Ezért az Al kot mány bí -
ró ság nak a tá ma dott ren del ke zé se ket – ele gen dõ idõt biz -
to sít va a tör vényalkotónak az al kot má nyos sza bá lyo zás
meg te rem té sé re – pro fu tu ro ha tállyal meg kel lett vol na
sem mi sí te ni.

Mind emel lett a jog egy sé gi el já rás rend je te kin te té ben –
az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben és az 57.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel – azt is meg kel lett vol na
ál la pí ta ni, hogy a jog al ko tó el mu lasz tot ta a jog biz ton ság
és a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ pro -
cesszu á lis sza bá lyok meg al ko tá sát. Ezért az Or szág gyû -
lést meg fe le lõ ha tár idõ tû zé sé vel fel kel lett vol na hív ni az
alkot mány elle nes mu lasz tás meg szün te té sé re, jog al ko tá si
kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé re.

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,

alkot mány bíró alkot mány bíró

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

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,

alkot mány bíró alkot mány bíró

Az Alkotmánybíróság
41/2007. (VI. 20.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyuló in dít vá -
nyok tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság el uta sít ja a mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg szün te té sé re irá nyuló 
azon in dít vá nyo kat, ame lyek sze rint az Or szág gyû lés nem
tel je sí tet te az Alkot mány 70/A.  § (2) be kez dé sé bõl kö vet -
ke zõ jog al ko tói fel ada tát, mi vel a Bün te tõ Tör vény könyv -
rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény ben nem nyil vá ní tot ta ön ál -
ló bûn cse lek ménnyé a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal -
má nak meg sze gé sét.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz két in dít vány ér ke zett,
amely ben az in dít vá nyo zók a Bün te tõ Tör vény könyv rõl
 szóló 1978. évi IV. tör vénnyel (a továb biak ban: Btk.)
össze füg gés ben a diszk ri mi ná ció ti lal mát meg sér tõ ma ga -
tar tá sok kri mi na li zá lá sá nak hi á nyát sé rel mez ték. Az
Alkot mány bíró ság az in dít vá nyo kat – azok tár gyi azo nos -
sá gá ra te kin tet tel – az Alkot mány bíró ság ide ig le nes ügy -
rend jé rõl és annak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy -
sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat
(ABH 2003, 2065.) 28.  § (1) be kez dé se alap ján egye sí tet te
és egy el já rás ban bí rál ta el.

Mind két in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az zal, hogy az 
Or szág gyû lés nem ha tá roz ta meg pon to san és nem szank -
ci o nál ta a Btk.-ban a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal ma
meg sze gé sé nek ese te it, nem tett ele get az Alkot mány
70/A.  § (2) be kez dé sé be fog lalt ren del ke zés nek, amely
sze rint az ilyen ma ga tar tá so kat a tör vény szi go rú an bün te -
ti. A vég re haj tás el ma ra dá sa mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nességre ve ze tett, ami nek meg ál la pí tá sát
kér ték. Az egyik in dít vá nyo zó kü lön hang sú lyoz ta, hogy
az al kot má nyi elõ írás vég re haj tá sa szem pont já ból nem
ele gen dõ ek azok a meg lé võ bûn cse lek mé nyi tény ál lá sok,
ame lyek tar tal maz zák a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ele -
me it is (pl. nép ir tás, apar the id). Vé le mé nye sze rint az
Alkot mány 70/A.  § (2) be kez dé se alap ján olyan ön ál ló
bûn cse lek ményt (vagy sza bály sér tést) kell meg al kot ni,
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amely bün tet ni ren de li a diszk ri mi ná ció-ti la lom meg sze -
gé sé nek va la mennyi ese tét, azaz a hát rá nyos meg kü lön -
böz te tés „min den eset ben” bûn cse lek ményt (vagy sza -
bály sér tést) va ló sít son meg.

2. Az Alkot mány bíró ság be sze rez te az igazságügy-
 miniszter vé le mé nyét.

II.

Az Alkot mány érin tett ren del ke zé sei:
„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, illetve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel
 nélkül.

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

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság a jog egyen lõ ség meg va ló su -
lá sát az esély egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sét cél zó in téz -
ke dé sek kel is se gí ti.”

III.

Az in dít vá nyok nem meg ala po zot tak.

1. Az Alkot mány 70/A.  §-a (1) be kez dé sé ben a kü lön -
bö zõ – nem ta xa tí van fel so rolt – jel lem zõk alap ján tör té nõ
meg kü lön böz te tés ti lal mát, a (2) be kez dés pe dig a ti la lom
meg sér té sé nek tör vényi szin tû és szi go rú szank ci o ná lá sá -
nak kö te le zett sé gét rög zí ti. A 70/A.  § (3) be kez dé se
ugyan ak kor a jog egyen lõ ség ér vé nye sü lé se ér de ké ben az
ál la mot olyan be avat ko zá sok ra ha tal maz za fel, ame lyek
cél ja a tár sa da lom ban meg lé võ hát rá nyos hely ze tek, esély -
egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé se.

1.1. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za ta i ban rész le te sen
ki mun kál ta a diszk ri mi ná ció ti lal má nak ér tel me zé sét,
valamint a jogi sza bá lyo zás ban tett meg kü lön böz te tés al -
kot má nyos sá gá nak meg íté lé sé re al kal mas tesz te ket.

Az Alkot mány 70/A.  §-át ér tel me zõ elsõ ha tá ro zat sze -
rint „[a] meg kü lön böz te tés ti lal ma arra vo nat ko zik, hogy a 
jog nak min den kit egyen lõ ként (egyen lõ mél tó sá gú sze -
mély ként) kell ke zel nie, azaz az em ber i mél tó ság alap jo -
gán nem es het csor ba, azo nos tisz te let tel és kö rül te kin tés -
sel, az egyé ni szem pon tok azo nos mér té kû figye lembe -
véte lével kell a jo go sult sá gok és a ked vez mé nyek el osz tá -
sá nak szem pont ja it meg ha tá roz ni.” [9/1990. (IV. 25.) AB
ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 47.]

Az Alkot mány bíró ság gya kor la tá ban – az Alkot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé nek szó sze rin ti szö ve gé tõl el té rõ en
– nem csu pán az Al kot mány ban biz to sí tott jo gok ra, ha nem 

az egész jog rend szer re ki ter je dõ en al kal maz za a diszk ri -
mi ná ció ti lal mát. En nek alap ja az Alkot mány két ren del ke -
zé sé nek: az em ber i jo gok, illetve az ál lam pol gá ri jo gok
meg kü lön bö ze tés nél kü li biz to sí tá sát elõ író 70/A.  §-nak,
valamint a min den kit ve le szü le tet ten és el ide ge nít he tet le -
nül meg il le tõ em ber i mél tó ság hoz való jo got rög zí tõ 54.  §
(1) be kez dés nek egy más ra te kin tet tel tör té nõ ér tel me zé se
és al kal ma zá sa. „Az ál lam joga – s egy ben bi zo nyos kör -
ben kö te le zett sé ge is –, hogy a jog al ko tás so rán figye -
lembe vegy e az em be rek kö zött tény le ge sen meg lé võ kü -
lönb sé ge ket. Az Alkot mány 70/A.  § (1) be kez dé se ugyan is 
nem bár mi faj ta kü lönb ség té telt tilt – egy ilyen ál ta lá nos ti -
la lom össze egyez tet he tet len len ne a jog ren del te té sé vel –,
ha nem csu pán az em ber i mél tó ság hoz való jo got sér tõ
meg kü lön böz te té se ket.” [61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, 
ABH 1992, 280, 281–282.]

„Az a kér dés, hogy a meg kü lön böz te tés az al kot má nyos
ha tá rok kö zött ma radt-e, csa kis a min den ko ri sza bá lyo zás
tár gyi és ala nyi össze füg gé se i ben vizs gál ha tó (...). Az
egyen lõ ség nek az adott tény ál lás lé nye ges ele mé re néz ve
kell fenn áll nia. Ha azon ban adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón 
be lül el té rõ sza bá lyo zás vo nat ko zik va la mely cso port ra, ez 
a meg kü lön böz te tés ti lal má ba üt kö zik, ki vé ve, ha az el té -
rés nek kel lõ sú lyú al kot má nyos in do ka van.” [21/1990.
(X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 77–78.]

A 30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat ki fej tet te, hogy az
Alkot mány bíró ság más mér cét al kal maz az al kot má nyos
alap jo go kat érin tõ diszk ri mi ná ci ó ra (a szük sé ges ség/ará -
nyos ság teszt jét), és más mér cét arra az eset re, ha a diszk ri -
mi ná ció-ti lal mat az alap jo go kon kí vü li egyéb jo gok te kin -
te té ben vizs gál ja. Az alap jog nak nem mi nõ sü lõ, egyéb
jog ra vo nat ko zó hát rá nyos meg kü lön böz te tés vagy más
kor lá to zás alkot mány elle nessége ak kor ál la pít ha tó meg,
ha a sé re lem össze füg gés ben áll va la mely alap jog gal, vég -
sõ so ron az em ber i mél tó ság ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jo gá -
val, és a meg kü lön böz te tés nek, illetve kor lá to zás nak nincs 
a tár gyi la gos mér le ge lés sze rint éssze rû in do ka, vagyis ön -
ké nyes. [30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 130, 
139–140.].

1.2. Az Alkot mány bíró ság a 45/2000. (XII. 8.) AB ha -
tá ro zat ban (ABH 2000, 344., a továb biak ban: Abh.) el uta -
sí tot ta a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyuló in dít vá nyo kat, ame lyek
sé rel mez ték, hogy az Or szág gyû lés – ak kor még – nem al -
ko tott át fo gó diszk ri mi ná ció-el le nes tör vényt.

Az Abh. meg ál la pí tot ta: az Alkot mány 70/A.  § (2) be -
kez dé se nem dek la ra tív ren del ke zés, ha nem „mér ce az
Alkot mány bíró ság el já rá sá ban a jog al ko tás al kot má nyos -
sá gá nak meg íté lé sé hez, a diszk ri mi na tív tar tal mú jog sza -
bá lyok alkot mány elle nessé mi nõ sí té sé hez és meg sem mi -
sí té sé hez.

A konk rét, vagyis a jog al kal ma zás ban és más élet hely -
ze tek ben el szen ved he tõ hát rá nyos meg kü lön böz te tés le -
he tõ sé gé re re a gál a 70/A.  § (2) be kez dé se, ami kor ki mond -
ja, hogy az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen
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hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün te -
ti.” [ABH 2000, 344, 347.]

Az Alkot mány bíró ság vizs gál ta, hogy „mi lyen garan -
ciák, illetve szank ci ók kap cso lód nak a diszk ri mi ná ció al -
kot má nyos ti lal má hoz, vagyis azon sze mé lyek, aki ket hát -
rá nyos meg kü lön böz te tés ér, ez ellen mi lyen jogi esz kö zö -
ket ve het nek igény be.

A diszk ri mi ná ció meg va ló su lá sa sok fé le kép pen kép zel -
he tõ el, és eh hez iga zo dó an a jog sér té sek kü lön bö zõ mó -
don or vo sol ha tó ak. Vi lá go san el kü lö nít he tõ azon ban a le -
het sé ges hát rá nyos meg kü lön böz te tés két szín te re, még pe -
dig a jog al ko tás és a tág ér te lem ben vett jog al kal ma zás. Ez
utób bi val kap cso lat ban hang sú lyo zan dó, hogy nem csu -
pán a köz ha ta lom bir to ká ban lévõ szer vek ha tó sá gi el já rá -
suk so rán – vagy akár azon kí vül is – al kal maz hat nak hát -
rá nyos meg kü lön böz te tést, ha nem a ci vil szfé ra sze rep lõi
is ta nú sít hat nak egy más sal szem ben al kot má nyo san meg
nem en ge dett diszk ri mi na tív ma ga tar tást. Mind eze ket az
ese te ket szem elõtt tart va kell a jog al ko tó nak ki ala kí ta nia a 
ga ran ci á kat és szank ci ó kat.” (ABH 2000, 344, 349.)

1.3. Az Alkot mány bíró ság – kö vet ve az Abh. gon do lat -
me ne tét – a je len ügy el bí rá lá sá hoz is át te kin tet te a jog -
rend szer re le váns ele me it.

Az Abh. rá mu ta tott, hogy a jog al kal ma zás so rán ál ta lá -
nos ér vé nyû elv az Alkot mány 57.  § (1) be kez dé sé ben dek -
la rált tör vény elõt ti egyen lõ ség, amely a sze mé lyek ál ta lá -
nos jog egyen lõ sé gé nek a bí ró sá gi el já rás ra való vo nat koz -
ta tá sa (18/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 570, 572.).
Az Alkot mány ren del ke zé se a tör vény elõt ti egyen lõ sé get
jog ér vé nye sí té si szem pont ból dek la rál ja, te hát va ló já ban
el já rás jo gi ga ran cia arra, hogy jo ga i nak ér vé nye sí té se te -
kin te té ben a bí ró ság (tör vény) elõtt min den ki egyen lõ
eséllyel ren del ke zik (191/B/1996. AB ha tá ro zat, ABH
1997, 629, 631.). A bí ró sá gok és ha tó sá gok ál tal al kal ma -
zott hát rá nyos meg kü lön böz te tés el le ni fel lé pés le he tõ sé -
gét egy részt a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról
 szóló 1997. évi LXVI. tör vény 10.  §-a biz to sít ja, ki mond -
va, hogy a bí ró ság elõtt min den ki egyen lõ, más részt a kü -
lön bö zõ ha tó sá gok el já rá sa i ra vo nat ko zó tör vények (a je -
len ügy el bí rá lá sa kor, például 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 2.  §; az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 1.  §) is tar tal maz zák vagy az egyen jo gú ság
kí vá nal mát, vagy a diszk ri mi ná ció ti lal mát. A kü lön bö zõ
bí ró sá gok és ha tó sá gok ha tá ro za tai, illetve el já rá sa el le ni
jog or vos lat pe dig bár mi lyen jog- vagy ér dek sé re lem ese -
tén igény be ve he tõ, így ak kor is, ha annak alap ja a diszk ri -
mi ná ció ti lal má nak meg sér té se. (Abh., ABH 2000, 344,
349–350.)

Az Abh. ki fej tet te, hogy a bí ró sá gi és ha tó sá gi el já rá so -
kon kí vül is meg va ló sul hat a hát rá nyos meg kü lön böz te tés. 
Ki emel ke dõ je len tõ sé gû a pol gá ri jogi vé de lem szint je: a
Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Ptk.) ren del ke zé sei sze rint: „A sze mély -
hez fû zõ dõ jo go kat min den ki kö te les tisz te let ben tar ta ni. E 
jo gok a tör vény vé del me alatt áll nak.” (Ptk. 75.  §) A

Ptk.-nak a je len ügy el bí rá lá sa kor ha tá lyos 76.  §-a rög zí ti,
hogy „[a] sze mély hez fû zõ dõ jo gok sé rel mét je len ti kü lö -
nö sen az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg sér té se, 
a lel ki is me re ti sza bad ság sé rel me és a sze mé lyes sza bad -
ság jog el le nes kor lá to zá sa, a tes ti ép ség, az egész ség,
valamint a be csü let és az em ber i mél tó ság meg sér té se. A
Ptk. 84.  §-a meg ha tá roz za azt, hogy akit sze mély hez fû zõ -
dõ jo gá ban meg sér te nek, az eset kö rül mé nye i hez ké pest
mi lyen pol gá ri jogi igé nye ket tá maszt hat. Ezek ská lá ja a
jog sér tés meg tör tén té nek bí ró sá gi meg ál la pí tá sá tól a pol -
gá ri jogi fe le lõs ség sza bá lyai sze rin ti kár té rí té sig ter jed.

A vé de lem esz kö ze a bün te tõ jog is; a hát rá nyos meg kü -
lön böz te tés leg sú lyo sabb ese te it az ál lam bün te tõ jo gi bün -
te tés sel fe nye ge ti. A Btk. pél dá ul az el évül he tet len em be -
ri ség el le ni bûn cse lek mé nyek kö ré be tar to zó nép ir tás (Btk. 
155.  §) és apar the id (Btk. 157.  §) mel lett több olyan bûn -
cse lek ményt is tar tal maz, amely nek in dí té ka le het va la mi -
lyen – jel lem zõ en, de nem fel tét le nül et ni kai – hát rá nyos
meg kü lön böz te tés (ABH 2000, 344, 350.). Ilyen le het
például az em ber ölés (166.  §), a tes ti sér tés (170.  §), a szü -
le ten dõ gyer mek ne mé nek meg vá lasz tá sa (173/C.  §), a
kény sze rí tés (174.  §), a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság
meg sér té se (174/A.  §), a nem ze ti, et ni kai, faji vagy val lá si
cso port tag ja el le ni erõ szak (174/B.  §), a sze mé lyi sza bad -
ság meg sér té se (175.  §), a vissza élés sze mé lyes adat tal
(177/A.  §), a rá gal ma zás (179.  §), a be csü let sér tés (180.  §), 
a hi va ta li vissza élés (225.  §), a bán tal ma zás hi va ta los el já -
rás ban (226.  §), a kény szer val la tás (227.  §), a jog el le nes
fog va tar tás (228.  §), a kis ko rú ve szé lyez te té se (195.  §), az
egye sü lé si és a gyü le ke zé si sza bad ság meg sér té se
(228/A.  §), a kö zös ség el le ni iz ga tás (269.  §).

Az Abh. kü lön fel hív ta a fi gyel met a mun ka jo gi sza bá -
lyo zás ra, mint hogy a nem zet kö zi ta pasz ta la tok ta nú sá ga
sze rint ezen a te rü le ten igen gya ko ri a diszk ri mi ná ció. Ép -
pen ezért a mun ka vi lá gá ban meg va ló sul ha tó diszk ri mi ná -
ci ós ese tek ke ze lé sé re szol gá ló in téz mé nyek a pol gá ri jogi
vé de lem mel lett ugyan csak ki emel ke dõ fon tos sá gú ak
(ABH 2000, 344, 350.). Az Abh. nem fej tet te ki rész le te -
sen, de az Alkot mány bíró ság a je len ügy ben figye lembe
vet te, hogy a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény ren del ke zé se i nek meg fele lõen a mun ka vi -
szonnyal kap cso lat ban az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé -
nyét meg kell tar ta ni, az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye
meg sér té sé nek kö vet kez mé nye it meg fele lõen or vo sol ni
kell, amely nem jár hat más mun ka vál laló jo ga i nak meg -
sér té sé vel, illetve csor bí tá sá val (5.  §). A mun kál ta tó a
mun ka vál la ló nak a mun ka vi szo nyá val össze füg gés ben
oko zott ká rért vét kes sé gé re te kin tet nél kül tel jes mér ték -
ben fe le l, amely nek alap ján nem csu pán a va gyo ni, ha nem
a nem va gyo ni kárt is meg kell té rí te ni (174.  §, 177.  §). A
mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. tör vény
alap ján az ellen õr zés ki ter jed az egyen lõ bá nás mód kö ve -
tel mé nyé nek meg tar tá sá ra is (3.  §), a mun ka ügyi ha tó ság
mun ka ügyi fel ügye lõi szé les körû in téz ke dé si jog gal ren -
del kez nek (6.  §), az al kal maz ha tó szank ci ók kö zött sze re -
pel a mun ka ügyi bír ság (7.  §), valamint az egyes sza bály -
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sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let
93.  §-ában meg ha tá ro zott, a mun ka vál laló hát rá nyos meg -
kü lön böz te té sé nek sza bály sér té se  miatti fe le lõs ség re vo -
nás is.

Az Alkot mány bíró ság a je len ügy ben az Abh.-ban be -
mu ta tott sza bá lyo zást az zal egé szí tet te ki, hogy más rész -
te rü le te ken is sa já tos jogi esz kö zök áll nak ren del ke zés re.
Így a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény a
gaz dál ko dó szer ve ze tek kel szem ben meg ha tá ro zott jog kö -
vet kez mé nye ket he lyez ki lá tás ba ak kor, ha a for ga lom ból
az árut jo go su lat la nul vissza tart ja, illetve a szol gál ta tás
nyúj tá sát jo go su lat la nul meg ta gad ja [6.  § f) pont]. Az ilyen 
ma ga tar tást a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság szé les kör ben
szank ci o nál hat ja a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sé tõl az
üz let be zá rá sig, illetve a fo gyasz tó vé del mi bír ság ki sza bá -
sá ig (47.  §, 48.  §). Az ok ta tás te rü le tén a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény alap ján az óvo da, az is ko -
la, a kol lé gi um, illetve a gya kor la ti kép zés szer ve zõ je a
gyer mek nek, illetve a ta nu ló nak oko zott ká rért vét kes ség -
re te kin tet nél kül, tel jes mér ték ben fe le l [77.  § (3) be kez -
dés]. A tör vény sze rint a fenn tar tói irá nyí tás, ille tõ leg az
in téz mé nyi ha tás kör ben ho zott, az egyen lõ bá nás mód kö -
ve tel mé nyét sér tõ, illetve a gyer mek min de nek fe let t álló
ér de ké vel el len té tes dön tés sem mis. A sem mis dön tés ér -
vény te len sé gé re bár ki ha tár idõ nél kül hi vat koz hat. Sem -
mis ség vagy ér vény te len ség meg ál la pí tá sa ese tén a bí ró -
ság több fé le jog kö vet kez ményt al kal maz hat [84.  § (7) és
(14) be kez dés]. Sza bály sér tést kö vet el, aki a gyer me ket,
ta nu lót a köz ok ta tás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek szán dé -
kos meg sze gé sé vel hát rá nyo san meg kü lön böz te ti
[218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let 142.  § (5) be kez dés].
Az egész ség ügyi, szo ciá lis és gyer mek vé del mi te vé keny -
ség so rán sza bály sér tést kö vet el, aki az el lá tás ban ré sze sü -
lõ sze mélyt neme, nem ze ti sé ge, et ni kai cso port hoz való
tar to zá sa, lel ki is me re ti, val lá si vagy po li ti kai meg gyõ zõ -
dés, szár ma zá sa, va gyo ni hely ze te, cse lek võ ké pes sé gé nek
hi á nya vagy kor lá to zott sá ga  miatt hát rá nyos hely zet be hoz 
[218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let 101.  § (1) be kez dés].

Az Abh.-ban az Alkot mány bíró ság úgy ér té kel te, hogy
az ak kor ha tá lyos jog több szin tû vé del mi rend szer ként
mû kö dött a diszk ri mi ná ció ki kü szö bö lé sé re; az Or szág -
gyû lés az ak ko ri sza bá lyo zá si mód dal is ele get tett jog al -
ko tói kö te le zett sé gé nek. Hang sú lyoz ta azon ban, hogy az
in dít vá nyok el uta sí tá sá ból „olyan kö vet kez te tés nem von -
ha tó le, hogy a je len le gi sza bá lyo zás sal az Alkot mány
diszk ri mi ná ci ót til tó ren del ke zé se i nek va ló ra vál tá sá hoz
szük sé ges tör vényhozási le he tõ sé gek ki me rül tek vol na.
Annak el dön té se vi szont, hogy a tár sa dal mi egyen lõ ség
meg te rem té sé nek, valamint a hát rá nyos meg kü lön böz te tés 
egyen lõ esé lyek meg te rem té se út ján való meg elõ zé sé nek
ér de ké ben, ille tõ leg az el le ne tör té nõ fel lé pés le he tõ sé ge i -
nek biz to sí tá sá ra mi lyen to váb bi esz kö zök igény be vé te le
és a sza bá lyo zás mi lyen mód ja kí vá na tos, a tör vényhozó
fel ada ta.” (ABH 2000, 344, 351.)

1.4. Az Abh.-t köve tõen az Or szág gyû lés meg al kot ta
az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí -

tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vényt (a továb biak ban:
Esélytv.). A pre am bu lum rög zí ti, hogy „[a]z Or szág gyû lés 
el is mer ve min den em ber jo gát ah hoz, hogy egyen lõ mél tó -
sá gú sze mély ként él hes sen, azon szán dé ká tól ve zé rel ve,
hogy ha té kony jog vé del met biz to sít son a hát rá nyos meg -
kü lön böz te tést el szen ve dõk szá má ra, ki nyil vá nít va azt,
hogy az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sa el sõ sor ban ál lam i
kö te le zett ség, te kin tet tel az Alkot mány 54.  § (1) be kez dé -
sé re, 70/A.  §-ára, valamint a Köz tár sa ság nem zet kö zi kö -
te le zett sé ge i re és az euró pai kö zös sé gi jog vív má nya i ra”
al kot ja meg a tör vényt.

A tör vényhozó az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé vel
kap cso lat ban arra tö re ke dett, hogy a jog rend szer egé sze
te kin te té ben, ál ta lá nos jel leg gel ha tá roz za meg az egyen lõ
bá nás mód jo go sult ja it és kö te le zett je it, valamint az egyen -
lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek tar tal mát. A jog sé rel met
szen ve dett sze mé lyek min den eset ben köz igaz ga tá si jogi
el já rás igény be vé te lé vel lép het nek fel a jog sér tõk kel
szem ben. A tör vény az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé -
nek „szek to rá lis” kér dé se i re is ki tér, en nek meg fele lõen
egy aránt fog lal ko zik a fog lal koz ta tás ban, a szo ciá lis biz -
ton ság és az egész ség ügy te rü le tén, a lak ha tá si ügyek ben,
az ok ta tás ban és a kép zés ben, to váb bá az áruk for gal ma és
a szol gál ta tá sok igény be vé te le so rán meg je le nõ hát rá nyos
meg kü lön böz te tés sel. (Ál ta lá nos In do ko lás 5–6. pont)

Az Esélytv. az Alkot mány bíró ság ér tel me zé sét kö vet ve
ha tá roz za meg, hogy az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye
alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó ter mé -
sze tes sze mé lyek kel, ezek cso port ja i val, valamint a jogi
sze mé lyek kel és a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve ze tek kel szem ben a tör vény ren del ke zé sei sze rint
azo nos tisz te let tel és kö rül te kin tés sel, az egyé ni szem pon -
tok azo nos mér té kû figye lembe véte lével kell el jár ni (1.  §).
A hát rá nyos meg kü lön böz te tést ti lal ma zó és szank ci o ná ló
jog sza bá lyok ko he ren ci á já nak biz to sí tá sa ér de ké ben úgy
ren del ke zik, hogy az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé re
vo nat ko zó, kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ren del -
ke zé se ket az Esélytv. ren del ke zé se i vel össz hang ban kell
al kal maz ni (2.  §).

Az Esélytv. rész le te sen meg ha tá roz za, hogy mi lyen ma -
ga tar tá sok (a köz vet len és köz ve tett hát rá nyos meg kü lön -
böz te tés, a zak la tás, a jog el le nes el kü lö ní tés, a meg tor lás,
valamint az ezek re adott uta sí tás) va ló sít ják meg, illetve
mi lyen ma ga tar tá sok nem va ló sít ják meg az egyen lõ bá -
nás mód kö ve tel mé nyé nek meg sér té sét ál ta lá nos ság ban
(7–11.  §), valamint egyes ki emelt rész te rü le te ken (III. Fe -
je zet). Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg sér té -
se  miatti igé nyek a tör vény ben, valamint kü lön jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott el já rá sok so rán – így kü lö nö sen
sze mé lyi sé gi jogi per, mun ka ügyi per, fo gyasz tó vé del mi,
mun ka ügyi vagy sza bály sér té si ha tó sá gok el já rá sa so rán –
ér vé nye sít he tõ ek (12.  §).

Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sü lé sét 
köz igaz ga tá si szerv, a 362/2004. (XII. 26.) Korm. ren de -
let tel ki je lölt Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság ellen õr zi, amely
a fel adat kör ében nem uta sít ha tó (13.  §). Ha a ha tó ság meg -
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ál la pí tot ta az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg -
sér té sét, el ren del he ti a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sét,
meg tilt hat ja a jog sér tõ ma ga tar tás jö võ be ni ta nú sí tá sát, el -
ren del he ti a jog sér tést meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro za tá nak
nyil vá nos köz zé té te lét, bír sá got szab hat ki, kü lön tör vény -
ben meg ha tá ro zott jog kö vet kez ményt al kal maz hat. A jog -
kö vet kez mé nyek együt te sen is al kal maz ha tó ak (16.  §). A
ha tó ság ha tá ro za ta és vég zé se ellen a köz igaz ga tá si dön té -
sek re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint bí ró sá gi fe lül -
vizs gá lat nak van he lye. Az el já rás a Fõ vá ro si Bí ró ság ha -
tás kö ré be és ki zá ró la gos ille té kességébe tar to zik (17.  §).

2. Az Alkot mány bíró ság a jog al ko tói mu lasz tás meg -
íté lé sé nél azok ból az elvi té te lek bõl in dult ki, ame lye ket a
bûn cse lek ménnyé nyil vá ní tás – mint az ál lam i bün te tõ ha -
ta lom egyik meg nyil vá nu lá sa – te kin te té ben ha tá ro za ta i -
ban a tör vényhozó szá má ra az Al kot mány ban meg ha tá ro -
zott, illetve az Al kot mány ból le ve zet he tõ kor lát ként,
illetve sza bad ság ként meg fo gal ma zott.

2.1. Az Alkot mány bíró ság szá mos ha tá ro za tá ban fog -
lalt ál lást va la mely ma ga tar tás bün te ten dõ vé nyil vá ní tá sá -
nak al kot má nyos sá gá ról. Ezek több sé gé ben az adott ma -
ga tar tás bün te tés sel fe nye ge té se, illetve meg bün te té se
egy ben al kot má nyos alap jo gok kor lá to zá sát je len tet te a
bün te tõ jog esz kö ze i vel [így pl. 6/1992. (I. 30.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1992, 40.; 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 167.; 36/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994,
219.; 58/1997. (XI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 348.;
12/1999. (V. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 106.; 13/2000. 
(V. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 61.; 14/2000. (V. 12.)
AB ha tá ro zat, ABH 2000, 83.; 18/2000. (VI. 6.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2000, 117.; 54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro zat,
ABH 2004, 690.; 20/2006. (V. 31.) AB ha tá ro zat, ABH
2006, 315; 481/B/1999. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 998.;
1154/B/2005. AB ha tá ro zat, ABH 2006, 1856.]. Több
eset ben azon ban el sõ sor ban a diszk ri mi ná ció ti lal má ra
[20/1999. (VI. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 159.;
37/2002. (IX. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 203.], illetve a
jog biz ton ság sé rel mé re [47/2000. (XII. 14.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 377.; 167/B/2000. AB ha tá ro zat, ABH 2002,
1113.] fi gye lem mel tör tént meg az al kot má nyos sá gi vizs -
gá lat.

Az Alkot mány bíró ság a 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro -
zat ban je löl te ki a bün te ten dõ vé nyil vá ní tás al kot mány bí -
ró sá gi kont roll já nak szem pont ja it, az al kot má nyos bün te -
tõ jog nak a bün te ten dõ vé nyil vá ní tás sal kap cso la tos tar tal -
mi és for mai kö ve tel mé nye it az aláb bi ak sze rint:

„A bün te tõ jog a jogi fe le lõs sé gi rend szer ben az ul ti ma
ra tio. Tár sa dal mi ren del te té se, hogy a jog rend szer egé szé -
nek szank ci ós zár kö ve le gyen. A bün te tõ jo gi szank ció, a
bün te tés sze re pe és ren del te té se a jogi és er köl csi nor mák
ép sé gé nek fenn tar tá sa ak kor, ami kor már más jog ágak
szank ci ói nem se gí te nek.

Az al kot má nyos bün te tõ jog ból fa ka dó tar tal mi kö ve tel -
mény, hogy a tör vényhozó a bün te ten dõ ma ga tar tá sok kö -
ré nek meg ha tá ro zá sa kor nem jár hat el ön ké nye sen. Va la -

mely ma ga tar tás bün te ten dõ vé nyil vá ní tá sá nak szük sé ges -
sé gét szi go rú mér cé vel kell meg ítél ni: a kü lön bö zõ élet vi -
szo nyok, er köl csi és jogi nor mák vé del mé ben az em ber i
jo go kat és sza bad sá go kat szük ség kép pen kor lá to zó bün te -
tõ jo gi esz köz rend szert csak a fel tét le nül szük sé ges eset ben 
és ará nyos mér ték ben in do kolt igény be ven ni, ak kor, ha az 
al kot má nyos vagy az Al kot mány ra vissza ve zet he tõ álla -
mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi cé lok, ér té kek meg óvá sa más
mó don nem le het sé ges.” (ABH 1992, 167, 176.)

A bün te tõ jog sza bály al kot má nyos sá gá nak meg íté lé se
so rán vizs gál ni kell, hogy a Btk. konk rét ren del ke zé se
mér ték tar tó és meg fe le lõ vá laszt ad-e a ve szé lyes nek, nem
kí vá na tos nak ítélt je len ség re, azaz a vizs gált sza bá lyo zás
– az al kot má nyos alap jo gok kor lá to zá sa ese tén irány adó
kö ve tel mény nek meg fele lõen – a cél el éré sé hez a le het sé -
ges leg szû kebb kör re szo rít ko zik-e. (ABH 1992, 167,
176.)

A bün te tõ jog ul ti ma ra tio jel le gét elem zi a rém hír ter -
jesz tés meg sem mi sí té se tár gyá ban szü le tett 18/2000.
(VI. 6.) AB ha tá ro zat: a bün te tõ jog nak nem fel ada ta az al -
kot má nyos ér té kek át fo gó vé del me, ha nem csu pán az,
hogy ezen ér té ke ket a kü lö nö sen sú lyos sé rel mek kel szem -
ben véd je. A bün te tõ jo gi esz köz rend szer ul ti ma ra tio sze -
re pe azt je len ti, hogy ak kor al kal ma zan dó, ha más jog ági
esz kö zök már nem ele gen dõ ek. Ugyan ak kor en nek meg -
íté lé sé nél az Alkot mány bíró ság nem a jog rend szer adott
ál la po tát te kin ti irány adó nak, ha nem fi gye lem mel van fej -
lesz té sé nek le he tõ sé ge i re is. A jogi esz köz tár hi á nyos sá ga
ön ma gá ban nem érv va la mely ma ga tar tás bûn cse lek -
ménnyé nyil vá ní tá sa mel lett, nem te szi sem szük sé ges sé,
sem ará nyos sá al kot má nyos alap jo gok bün te tõ jo gi kor lá -
to zá sát. (ABH 2000, 117, 129–130.)

2.2. Ugyan ak kor az Alkot mány bíró ság több ha tá ro zat -
ban fo gal maz ta meg azt is, hogy a bûn cse lek ménnyé nyil -
vá ní tás nál szé les kör ben ér vé nye sül a tör vényhozó sza -
bad sá ga. Ezt el sõ ként a gyer me kek egye sü lé si jo gá nak
kor lá toz ha tó sá ga kér dé sé ben dön tõ – egyéb ként nem bün -
te tõ jo gi tár gyú – 21/1996. (V. 17.) AB ha tá ro zat ele mez te.
Az Alkot mány bíró ság e ha tá ro zat ban az er köl csi ala pú
ma ga tar tá sok kal össze füg gés ben rög zí tet te, hogy a bûn -
cse lek mé nyek meg ál la pí tá sa tör vényhozói kom pe ten cia, s
így a de mok ra ti kus több sé gi vé le mény ér vé nye sü lé sé nek
tere, ki vé te les ese tek ben azon ban itt is ér vé nye sül het az al -
kot mány bí ró sá gi kont roll (ABH 1996, 74, 82.). Ezt meg -
erõ sí tet te a 20/1999. (VI. 25.) AB ha tá ro zat: „Va la mely
ma ga tar tás bûn cse lek ménnyé nyil vá ní tá sa [csak úgy, mint
sza bály sér tés sé nyil vá ní tá sa (987/B/1990/3. AB ha tá ro zat, 
ABH 1991, 527, 530.)], ezzel kap cso lat ban tár sa da lom ra
ve szé lyes sé gé nek mér le ge lé se a jog al ko tó fel ada ta. (...)
Az Alkot mány bíró ság nem jo go sult arra, hogy új bûn cse -
lek mé nyi tény ál lá sok meg ál la pí tá sá ra kö te lez ze a jog al ko -
tást, sem arra, hogy kü lö nös ré szi tény ál lá sok rész le ges
meg sem mi sí té sé vel ad dig nem bün te ten dõ ma ga tar tá so kat 
is bün tet he tõ vé te gyen.” (ABH 1999, 159, 163.).

Az Alkot mány bíró ság ál ta lá nos ság ban is meg erõ sí tet te, 
hogy a jog al ko tó nak szé les körû mér le ge lé si joga van – az
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Al kot mány ból fa ka dó kö ve tel mé nyek meg tar tá sa és a bün -
te tõ jog dog ma ti kai sza bá lya i nak figye lembevétele mel lett
– adott ma ga tar tás bûn cse lek ménnyé nyil vá ní tá sá ban, súly 
sze rin ti dif fe ren ci á lá sá ban, illetve a fe le lõs ség kö ré nek és
a fe le lõs ség aló li men te sü lés nek a dif fe ren ci á lá sá ban
(167/B/2000. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1113, 1121.).

A ká bí tó szer rel össze füg gõ bün te tõ jo gi tény ál lá sok al -
kot má nyos sá gi vizs gá la ta tár gyá ban szü le tett 54/2004.
(XII. 13.) AB ha tá ro zat ban is ki fej tet te az Alkot mány bíró -
ság: a vé den dõ jogi tár gyak ki vá lasz tá sá nál min den eset -
ben hang sú lyos sze re pe van a tár sa da lom ér ték rend jé nek,
a nem zet kö zi jog sza bá lya i nak, az ál lam min den ko ri bün -
te tõ po li ti ká já nak. A tör vényhozót azon ban – azon túl,
hogy a nem zet kö zi szer zõ dé sek ál tal elõ írt kö te le zett sé ge -
ket az Alkot mány 7.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel nem
hagy hat ja fi gyel men kí vül – e te kin tet ben is szé les mér le -
ge lé si jog il le ti meg. (ABH 2004, 690, 735.)

Az Alkot mány bíró ság utalt az 1214/B/1990. AB ha tá ro -
zat (ABH 1995, 571, 573, 574.) elvi té te le i re: az Al kot -
mány bí ró ság nak nincs jo go sít vá nya a bün te tõ po li ti ka ál tal 
meg fo gal ma zott szük ség le tek, kö ve tel mé nyek és cé lok
he lyes sé gé rõl és in do ka i ról, így kü lö nö sen azok cél sze rû -
sé gé rõl és ha té kony sá gá ról ha tá ro zat tal dön te ni. Az Alkot -
mány bíró ság csak a nor má ban tes tet öl tött po li ti kai dön tés
al kot má nyos sá gá ról vagy alkot mány elle nességérõl ha tá -
roz hat. Ezt vi szont olyan al kot má nyos sá gi vizs gá lat ke re -
té ben cse lek szi, amely nek so rán fi gye lem mel van nem -
csak az alaptör vény tex tu sá ra, ha nem annak nor ma tív és
in téz mé nyes össze füg gé se i re, és ugyan így te kin tet tel van a 
Btk. ren del ke zé se i re és in téz mé nye i nek ko he ren ci á já ra.
Az Al kot mány bí ró ság nak te hát arra van jo go sít vá nya,
hogy a bün te tõ po li ti ka al kot má nyos kor lá ta it ál la pít sa
meg, de ne a po li ti ka tar tal má ról dönt sön, en nek so rán pe -
dig kü lö nös te kin tet tel le gyen az alap jo gok vé del mé nek
al kot má nyos bün te tõ jo gi ga ran ci á i ra. (ABH 2004, 690,
735–736.)

A tör vényhozó sza bad sá gát az Alkot mány bíró ság ha tá -
ro za tai más meg kö ze lí tés ben is rész le tez ték.

Adott ma ga tar tás bûn cse lek mé nyi és a sza bály sér té si
alak za tá nak el ha tá ro lá sa kér dé sé ben az Alkot mány bíró ság 
a 871/B/1994. AB ha tá ro zat ban meg ál la pí tot ta: va la mely
jog el le nes cse lek mény – annak tár sa da lom ra ve szé lyes sé -
gé re te kin tet tel – sza bály sér tés sé, ille tõ leg bûn cse lek -
ménnyé nyil vá ní tá sa a jog al ko tó ha tás kö re (ABH 2000,
582, 587.). A tár sa dal mi lag ká ros ma ga tar tá sok sza bály -
sér tés ként vagy bûn cse lek mény ként való szank ci o ná lá sá -
val kap cso la to san az 1233/B/1995. AB ha tá ro zat ban az
Alkot mány bíró ság ki fej tet te: ön ma gá ban az a meg ol dás,
illetve sza bá lyo zá si mód, hogy a Btk. akár az el kö ve tõi,
akár a sér tet ti ol da lon meg ha tá ro zott sze mé lyi kört emel
ki, és eh hez fûzi a bûn cse lek mény tör vényi tény ál lá sá nak
meg va ló su lá sát vagy va la mely mi nõ sí tõ kö rül mény lét re -
jöt tét, nem ki fo gá sol ha tó, ez a jog al ko tó kom pe ten ci á já ba
tar to zik. En nek oka a vé dett jogi tár gyak el té rõ vol tá val,
avagy az egyes bûn cse lek mény faj ták spe ci á lis, ki emelt
jel le gé vel függ össze, sõt gyak ran az zal is, hogy va la mely

ala nyi té nye zõ hi á nyá ban egy ma ga tar tás nem va ló sít meg
bûn cse lek ményt. Az el kö ve tõk vagy a sér tet tek sze mé lyi
kö ré nek ki eme lé se al kot mány jo gi szem pont ból nem te -
kint he tõ a tör vény elõt ti egyen lõ ség sé rel mé nek és nem
mi nõ sít he tõ sem po zi tív, sem ne ga tív diszk ri mi ná ci ó nak,
amennyi ben a meg kü lön böz te tés nem ön ké nyes vagy nem
éssze rût len. (ABH 2000, 619, 620.) Az ál ta lá nos jog -
egyen lõ ség alap elv ként való dek la rá lá sa és a hát rá nyos
meg kü lön böz te tés ti lal ma te hát nem ér tel mez he tõ ak ként,
hogy az egyes bûn cse lek mé nyek (bün te ten dõ em ber i ma -
ga tar tá sok) el té rõ jel le gé bõl, ter mé sze té bõl, avagy a bün -
te tõ jog ál tal vé dett jogi tár gyak kü lön bö zõ sé gé bõl faka -
dóan egyes el kö ve tõi vagy sér tet ti ka te gó ri á kat ne le hes -
sen el té rõ sza bá lyo zás alá von ni (ABH 2000, 619, 621.).

A tör vényhozó sza bad sá gát hang sú lyoz ta az Alkot -
mány bíró ság az 1427/B/1995. AB ha tá ro zat ban is. Az
egyes bûn cse lek mé nyek, és eze ken be lül az ala pe set,
valamint a mi nõ sí tett eset sza bá lyo zá sa, a tör vényi tény ál -
lá si ele mek, az egyes el kö ve té si ma ga tar tá sok, eze ken be -
lül az egyes for du la tok, a ki emelt mi nõ sí tõ kö rül mé nyek,
valamint mind ezek hez iga zo dó an a tör vényi bün te té si té -
te lek meg ha tá ro zá sa, a jog al ko tó – a tör vényhozás – ha tás -
kö ré be tar to zik. Al kot má nyos kö ve tel mény ter mé sze te -
sen, hogy a bün te tõ jo gi sza bá lyo zás ne sért se az Alkot -
mány ren del ke zé se it, kü lö nö sen pe dig, hogy ne sért se az
Alkot mány ál tal dek la rált em ber i jo go kat, valamint a jog -
ál la mi ság, és ezen be lül a jog biz ton ság el vét. Az Alkot -
mány egyet len ren del ke zé sé bõl sem ve zet he tõ le azon ban
olyan kö ve tel mény, hogy a jog al ko tó mi lyen mó don és
arány ban szank ci o nál ja va la mely bûn cse lek mény alap ese -
tét és mi nõ sí tett ese tét, bûn tet ti és vét sé gi alak za tát, és az
sem, hogy mi lyen, egy más tól el té rõ el kö ve té si ma ga tar tá -
so kat von azo nos bün te té si té tel alá. (ABH 2000, 624,
626.)

3. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta: az Alkot mány 
70/A.  § (2) be kez dé se nem je len t olyan kö te le zett sé get a
tör vényhozó szá má ra, hogy a hát rá nyos meg kü lön böz te -
tés nek va la mennyi ese tét, akár át fo gó an, akár dif fe ren ci ál -
va ki zá ró lag a bün te tõ jo gi fe le lõs ség esz köz rend sze ré vel
szank ci o nál ja.

Az Alkot mány 70/A.  § (2) be kez dé se a tör vényhozót
arra kö te le zi, hogy az em be rek nek az Al kot mány ban til tott 
hát rá nyos meg kü lön böz te té sét tör vény ben és szi go rú an
bün tes se. A jog al ko tó nak az alkot mány elle nes diszk ri mi -
ná ci ó hoz te hát min den eset ben jog kö vet kez mé nye ket kell
fûz nie – tör vény ben. A „bün te tést”– fi gye lem mel a til tott
diszk ri mi ná ció le het sé ges ese te i nek, kö vet kez mé nye i nek,
az el szen ved he tõ sé rel mek nek sok fé le sé gé re – a tör -
vényhozó a már meg lé võ, illetve fej leszt he tõ, sok szí nû
szank ció-rend szer bõl vá laszt hat ja ki. Sem a „bün te tés”,
sem pe dig „szi go rú sá gá nak” elõ írása nem je len ti, hogy az
Alkot mány a tör vényhozótól fel tét le nül bün te tõ jo gi jog -
kö vet kez mé nyek ki lá tás ba he lye zé sét kí ván ja meg. Az
ilyen ér tel me zést ki zár ják az Al kot mány nak a 8.  § (1) és
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sei.
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Az Alkot mány bíró ság az al kot má nyos bün te tõ jog alap -
ve tõ té te le it rög zí tõ 11/1992. (III. 5.) AB ha tá ro zat ban ki -
fej tet te: „Az Alkot mány 8.  § (1) és (2) be kez dé se a bün te -
tõ jog gal szem be ni al kot má nyos sá gi kö ve tel mé nyek re is
irány adó sza bály. Esze rint a Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri
az em ber sért he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, 
ezek tisz te let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö -
te les sé ge. Az Alkot mány fon tos elõ írása, hogy »az alap ve -
tõ jo gok ra és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör -
vény ál la pít ja meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon -
ban nem kor lá toz hat ja.« Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta
sze rint alap jog és sza bad ság tar tal ma tör vénnyel csak más
alap jog, vagy al kot má nyos ér ték vé del me ér de ké ben el ke -
rül he tet len eset ben, a szük sé ges mér ték ben és ará nyos mó -
don kor lá toz ha tó. A bün te tõ jog ti lal mai és elõ írásai, kü lö -
nö sen pe dig a bün te té sek mind alap jo got vagy al kot má -
nyo san vé dett jo got és ér té ket érin te nek. A tör vénnyel tör -
té nõ el ke rül he tet len, szük sé ges és ará nyos kor lá to zás az
alap ja és al kot má nyos ér tel me a bün te tõ jo gi bün te tés (a
bün te tõ jo gi be avat ko zás) olyan ma gya rá za tá nak, hogy az
vég sõ esz köz a jog kö vet kez mé nyek kö zött.” (ABH 1992,
77, 85.)

Mind ezek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság meg ál la -
pí tot ta: nem alkot mány elle nes az, hogy a tör vényalkotó
csak a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal má nak leg sú lyo -
sabb ese te i ben te kin ti szük sé ges nek és ará nyos nak a bün -
te tõ jo gi fe le lõs ség ki lá tás ba he lye zé sét. Az Alkot mány
70/A.  § (2) be kez dés vég re haj tá sa ként kell ér té kel ni az
egyen lõ bá nás mód meg sér té sé nek egyéb ese te i re ki ala kí -
tott – a ha tá ro zat III. 1.3. és 1.4. pont já ban váz la to san be -
mu ta tott – szank ció rend szert is, mi vel az a sza bály sér té si
fe le lõs ség tõl a bír sá go lá son ke resz tül a pol gá ri jogi kár té -
rí té si fe le lõs sé gig, sok faj ta, így ha té kony jog vé del met biz -
to sí ta ni ké pes jog hát rá nyok ból áll össze.

4. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény 49.  §-ában meg ha tá ro zott mu lasz tás ban meg nyil -
vá nu ló alkot mány elle nesség min de nek elõtt ak kor ál la pít -
ha tó meg, ha a jog al ko tó a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás ból
szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta és ezzel alkot -
mány elle nességét idé zett elõ. Az Alkot mány bíró ság nem -
csak ak kor ál la pít meg alkot mány elle nes mu lasz tást, ha az
adott tárgy kör re vo nat ko zó an sem mi lyen jog sza bály
nincs, ha nem ak kor is, ha az adott kér dés ben van ugyan
sza bá lyo zás, de alap ve tõ jo gok ér vé nye sü lé sé hez szük sé -
ges ga ran ci ák hi á nyoz nak, illetve, ha a hi á nyos sza bá lyo -
zás alap ve tõ jo gok ér vé nye sí té sét ve szé lyez te ti. A mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá -
sá hoz te hát két fel té tel nek kell együt te sen meg va ló sul nia:
a jog al ko tó mu lasz tá sá nak és az en nek foly tán elõ idé zett
alkot mány elle nes hely zet nek. [62/2006. (XI. 23.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2006, 697, 704.]

A hát rá nyos meg kü lön böz te tés el le ni szank ció-rend szer 
sza bá lyo zá sa és a bûn cse lek ménnyé nyil vá ní tás al kot má -
nyos kor lá ta i nak össze ve té se alap ján az Alkot mány bíró -
ság meg ál la pí tot ta, hogy a tör vényalkotót nem ter he li mu -
lasz tás. En nek meg fele lõen az Alkot mány bíró ság a mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg szün -
te té sé re irá nyuló in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz -
löny ben való köz zé té te lét az ügy je len tõ sé gé re te kin tet tel
ren del te el.

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

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1023/E/2001.

Az Alkotmánybíróság
42/2007. (VI. 20.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vány és
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség tár gyá -
ban hi va tal ból el jár va meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság hi va tal ból el jár va meg ál la pít -
ja: az Or szág gyû lés az Alkot mány 70/A.  § (1) be kez dé sét
sér tõ, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nességet idé zett elõ az ál tal, hogy a tár sa da lom biz to sí tá s el -
lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, valamint e
szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény
29.  § (7) be kez dé sé ben nem biz to sí tot ta a kez dõ egyé ni
vál lal ko zók szá má ra a tör vény ben meg ha tá ro zott tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lék fi ze té si ala pok kö zöt ti vá lasz tás le -
he tõ sé gét. Az Alkot mány bíró ság fel hív ja az Or szág gyû -
lést, hogy jog al ko tói fel ada tá nak 2007. de cem ber 31. nap -
já ig te gyen ele get.
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2. Az Alkot mány bíró ság a tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá -
sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, valamint e szol -
gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény
29.  § (7) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít ványt el uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó a tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a
ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, valamint e szol gál ta tá sok
fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak -
ban: Tbj.) 29.  § (7) be kez dé se alkot mány elle nességének
utó la gos vizs gá la tát, és vissza me nõ le ges ha tá lyú meg sem -
mi sí té sét kér te az Al kot mány bí ró ság tól. Ál lás pont ja sze -
rint alkot mány elle nes a Tbj.-nek az a ren del ke zé se, amely -
nek ér tel mé ben a kez dõ egyé ni vál lal ko zó a tárgy hó na pot
meg elõ zõ hó nap elsõ nap ján ér vé nyes mi ni mál bér össze ge 
után fi zet he ti meg az õt ter he lõ tár sa da lom biz to sí tá si,
egész ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lé ko kat. Ez a ren del ke -
zés ugyan is meg kü lön böz te tet ten ke ze li a kez dõ egyé ni
vál lal ko zó kat az egyéb mun ka vál la lók kal, illetve a tár sas
vál lal ko zók kal szem ben, akik tény le ges jö ve del mük alap -
ján fi zet nek já ru lé kot, s ez ál tal diszk ri mi na tív; más részt
sér ti a szo ciá lis biz ton ság hoz való jo got, mi vel a kez dõ
egyé ni vál lal ko zó ke re sõ kép te len sé ge ese tén a fi zet he tõ
já ru lék fel sõ ha tá rá nak kö te le zõ meg ha tá ro zá sa  miatt csak
a mi ni mál bér után járó tár sa da lom biz to sí tá si el lá tást kap -
hat, illetve „öreg sé ge, rok kant sá ga ese té re pe dig az egyéb -
ként el ér he tõ nyug díj hoz ké pest in do ko lat lan hát rányt
okoz”. Szem lél te té sül em lí ti az ál lam- és jog tu do má nyi
egye te mi vég zett ség hez kö tött mun ka kö rö ket. „[U]gya nis
jogi dip lo ma bir to ká ban le het tár sas vál lal ko zó ként – ügy -
vé di iro dá ban –, jog ta ná csos ként (jogi elõ adó ként) mun -
ka vi szony ban, to váb bá egyé ni ügy véd ként is jogi te vé -
keny sé get vé gez ni.” Te kin tet tel arra, hogy az elõb bi két
cso port já ru lék alap já nak nincs fel sõ ha tá ra, így az in dít vá -
nyo zó sze rint min den kép pen in do ko lat lan kü lönb ség té telt
je len t a Tbj. hi vat ko zott ren del ke zé se.

Vé ge ze tül úgy véli az in dít vá nyo zó, hogy a Tbj.-nek ez
a sza ka sza kor lá toz za a fog lal ko zás sza bad meg vá lasz tá sá -
nak jo gát, valamint az egyen lõ mun ká ért egyen lõ bér el vét.

II.

1. Az Alkot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„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, illetve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel
 nélkül.”

„70/B.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek
joga van a mun ká hoz, a mun ka és a fog lal ko zás sza bad
meg vá lasz tá sá hoz.

(2) Az egyen lõ mun ká ért min den ki nek, bár mi lyen meg -
kü lön böz te tés nél kül, egyen lõ bér hez van joga.”

„70/E.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam pol gá ra i nak
jo guk van a szo ciá lis biz ton ság hoz; öreg ség, be teg ség,
rok kant ság, öz vegy ség, ár va ság és ön hi bá ju kon kí vül be -
kö vet ke zett mun ka nél kü li ség ese tén a meg él he té sük höz
szük sé ges el lá tás ra jo go sul tak.”

2. A Tbj. hi vat ko zott ren del ke zé se:
„29.  § (7) A te vé keny sé get kez dõ egyé ni vál lal ko zó a já -

ru lék fi ze té si kö te le zett sé gé nek kez dõ évé ben a 19.  §
(1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té kû tár sa da lom -
biz to sí tá si, egész ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lé kot (tag dí -
jat) az (1)–(3) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a tárgy hó -
na pot meg elõ zõ hó nap elsõ nap ján ér vé nyes mi ni mál bér
össze ge után fi ze ti meg. Ez a ren del ke zés nem al kal maz ha -
tó a 31.  § (4) be kez dé sé ben em lí tett egyé ni vál lal ko zó ra.”

A Tbj.-nek az in dít vá nyo zó ál tal nem tá ma dott, de a Tbj. 
29.  § (7) be kez dé sé vel szo ros össze füg gés ben álló ren del -
ke zé se:

„31.  § (4) Ha a tár sas vál lal ko zó, az egyé ni vál lal ko zó
egy ide jû leg mun ka vi szony ban is áll és fog lal koz ta tá sa el -
éri a heti 36 órát, ille tõ leg kö zép- vagy fel sõ fo kú ok ta tá si
in téz mény nap pa li ta go za tán foly tat ta nul má nyo kat, a tár -
sa da lom biz to sí tá si já ru lék, a ter mé szet be ni egész ség biz to -
sí tá si já ru lék és a nyug díj já ru lék (tag díj) alap ja a tény le ge -
sen el ért já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve de lem, eva adó zó egyé -
ni vál lal ko zó ese té ben az Eva tv.-ben meg ha tá ro zott adó -
alap 4 szá za lé ka, áta lány adó zó egyé ni vál lal ko zó ese té ben
az áta lány adó alap ját ké pe zõ jö ve de lem. A heti 36 órás
fog lal koz ta tás meg ál la pí tá sá nál az egy ide jû leg fenn ál ló
mun ka vi szo nyok ban elõ írt mun ka idõt össze kell számí -
tani.”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

1. Az Alkot mány bíró ság az in dít vány kap csán a Tbj.
hi vat ko zott ren del ke zé se diszk ri mi na tív vol tát, és en nek
alap ján az Alkot mány 70/A.  §-ába üt kö zé sét vizs gál ta.

A ha tá lyos jog sze rint a tár sa da lom biz to sí tá s alap ve tõ en 
biz to sí tás, amely nek lé nye ge, hogy meg ha tá ro zott díj (já -
ru lék) el le né ben a biz to sí tót helyt ál lá si kö te le zett ség ter -
he li [11/1991. (III. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 34, 35.],
és amely rend szer ben a rész vé tel a tör vény alap ján köte -
lezõ.

A Tbj. a tár sa da lom biz to sí tá si, egész ség biz to sí tá si és
nyug díj já ru lék fi ze té si kö te le zett ség alap já nak meg ha tá ro -
zá sa kor kü lönb sé get tesz a kez dõ egyé ni vál lal ko zók és az
egyé ni vál lal ko zók kö zött. A kez dõ egyé ni vál lal ko zó fo -
gal mát az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be -
fi ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi 
XLII. tör vény (a továb biak ban: Adómtv.) 189.  § (1) be -
kez dé se ik tat ta be a Tbj.-be. A Tbj. fo ga lom hasz ná la tá ban
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kez dõ egyé ni vál lal ko zó nak mi nõ sül az egyé ni vál lal ko zó
az adott te vé keny sé gé vel össze füg gés ben ke let ke zett já ru -
lék fi ze té si kö te le zett sé ge elsõ nap já val kez dõ dõ en az e na -
pot ma gá ban fog la ló nap tá ri év utol só nap já ig. „Nem mi -
nõ sül te vé keny sé get kez dõ nek az az egyé ni vál lal ko zó, aki 
a vál lal ko zói te vé keny sé ge meg szû né sé nek nap ját köve -
tõen is mé tel ten egyé ni vál lal ko zó ként te vé keny ke dik, fel -
té ve, hogy vál lal ko zá sá nak meg szû né se és új vál lal ko zá -
sá nak meg kez dé se kö zött egy tel jes nap tá ri év nem telt el”
[Tbj. 4.  § ba)]. A tör vény al kal ma zá sa szem pont já ból
egyé ni vál lal ko zó nak kell te kin te ni a vál lal ko zói iga zol -
vánnyal ren del ke zõ ter mé sze tes sze mélyt, a ma gán-ál lat -
or vo si te vé keny ség gya kor lá sá ra jo go sí tó iga zol vánnyal
ren del ke zõ ma gán sze mélyt, a gyógy sze ré szi ma gán te vé -
keny ség, a fa lu gond no ki te vé keny ség, a ta nya gond no ki te -
vé keny ség, illetve a szo ciá lis szol gál ta tó te vé keny ség
foly ta tá sá hoz szük sé ges en ge déllyel ren del ke zõ ma gán -
sze mélyt, az ügy vé dek rõl  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó 
ügy vé det, az euró pai kö zös sé gi jo gászt, az egyé ni sza ba -
dal mi ügy vi võt, a nem köz jegy zõi iro da tag ja ként te vé -
keny ke dõ köz jegy zõt, valamint a nem vég re haj tói iro da
tag ja ként te vé keny ke dõ ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tót [Tbj.
4.  § b)].

A Tbj. 29.  § (7) be kez dé se ér tel mé ben a te vé keny sé get
kez dõ egyé ni vál lal ko zó já ru lék fi ze té si kö te le zett sé gé nek
kez dõ évé ben a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó nap elsõ nap ján
ér vé nyes mi ni mál bér össze ge után fi ze ti meg a tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lé kot, ki vé ve, ha vál lal ko zá si te vé keny -
sé gé vel egy ide jû leg leg alább 36 órás mun ka idõt ma gá ban
fog la ló mun ka vi szony ban is áll, ille tõ leg kö zép- vagy fel -
sõ fo kú ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán foly tat ta nul -
má nyo kat. Ez utób bi eset ben a tár sa da lom biz to sí tá si és
nyug díj já ru lék alap ja a tény le ge sen el ért já ru lék ala pot ké -
pe zõ jö ve de lem.

A biz to sí tott egyé ni vál lal ko zó ese té ben a fen ti ek hez
ké pest a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék fi ze té si kö te le zett ség 
alap ját a sze mé lyes mun ka vég zés cí mén e te vé keny sé ge
ke re té ben költ ség ként el szá molt összeg (vál lal ko zói ki -
vét), áta lány adó zó ese tén az áta lány adó alap ját ké pe zõ jö -
ve de lem, de leg alább havi át lag ban a mi ni mum já ru lék alap 
össze ge je len ti. Ha a vál lal ko zói ki vét, az áta lány adó alap -
ját ké pe zõ jö ve de lem nem éri el a mi ni mum já ru lék ala pot,
ak kor az egyé ni vál lal ko zó be je len tést te het ar ról, hogy a
tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot a tény le ges jö ve del me,
ille tõ leg az áta lány adó alap ját ké pe zõ jö ve de lem, de leg -
alább a mi ni mál bér ala pul vé te lé vel fi ze ti meg.

A kez dõ egyé ni vál lal ko zó és az egyé ni vál lal ko zó já ru -
lék fi ze té si kö te le zett sé ge kö zöt ti kü lönb ség té telt a tör vény 
in do ko lá sa az zal ma gya ráz za, hogy a sza bá lyo zás a te vé -
keny sé get kez dõ egyé ni vál lal ko zó tár sa da lom biz to sí tá si
já ru lék fi ze té si kö te le zett sé ge ki szá mít ha tó sá gát és elõ re
ter vez he tõ sé gét kí ván ja biz to sí ta ni, to váb bá, hogy „[a] tör -
vény a já ru lék fi ze tés te kin te té ben ad mi niszt rá ci ós egy sze -
rû sí tést je len t a kez dõ vál lal ko zók ré szé re, egy út tal gyor -
sab bá és egy sze rûb bé vá lik az egész ség biz to sí tá si pénz el -
lá tá sok irán ti igé nyek el bí rá lá sa, az el lá tá sok meg ál la pí tá -
sa és fo lyó sí tá sa” (az Adómtv. 189–196.  §-ához fû zött in -
do ko lás).

A tör vényhozó – aho gyan az Adómtv. in do ko lá sá ból is
ki tû nik – figye lembe vet te, hogy a vál lal ko zói te vé keny -
ség meg kez dé sé nek elsõ évé ben az egyé ni vál lal ko zó nem
fel tét le nül tud nye re sé get ter mel ni, köny ve lé sé ben po zi tív
ered ményt ki mu tat ni, te kin tet tel a vál lal ko zás meg in dí tá -
sá nak egy sze ri költ sé ge i re, ad mi niszt rá ci ós, mû kö dé si ter -
he i re. A tör vény alap ján – nyil ván a kez dõ egyé ni vál lal ko -
zó kat se gí tõ ked vez mény ként az elõ zõ hó nap utol só nap -
ján ér vé nyes mi ni mál bér után kell a tár sa da lom biz to sí tá si
já ru lé kot meg fi zet ni ük. Ez a sza bály ön ma gá ban véve nem 
te kint he tõ alkot mány elle nesnek, mi vel a tár sa da lom biz to -
sí tá si já ru lék fi ze té sé vel a já ru lék fi ze té sé re kö te le zett sze -
mély bi zo nyos koc ká za tok be kö vet ke zé se ese té re az ál -
lam i gon dos ko dás el len ér té két té rí ti meg. Az eh hez való
hoz zá já ru lást va la mennyi biz to sí tott kö te les vál lal ni; en -
nek mér té két fõ sza bály sze rint a te her vi se lé si ké pes ség ha -
tá roz za meg. A Tbj.-nek a kez dõ egyé ni vál lal ko zók já ru -
lék fi ze té sé re vo nat ko zó sza bá lya nem en ged ki vé telt, nem
te szi le he tõ vé a kez dõ egyé ni vál lal ko zó szá má ra, hogy ne
a Tbj. 29.  § (7) be kez dé se sze rint a mi ni mál bér össze ge,
ha nem a ma ga sabb összeg, vagyis a vál lal ko zói ki vét,
vagy az áta lány adó alap ját ké pe zõ jö ve de lem után fi zes se
meg a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé ko kat.

Ez a sza bá lyo zás nem érint va la mennyi, a „kez dõ egyé -
ni vál lal ko zók” cso port já ba tar to zó sze mélyt egy for mán
ked ve zõ en, mint a jog al ko tó kí ván ta. Az ál tal ugyan is,
hogy a Tbj. nem te szi le he tõ vé a kez dõ egyé ni vál lal ko zók
szá má ra, hogy a jog sza bály ér tel mé ben õket ter he lõ tár sa -
da lom biz to sí tá si já ru lék fi ze té si kö te le zett sé gü ket tény le -
ges jö ve del mük vagy az áta lány adó alap ját ké pe zõ jö ve de -
lem vagy eset leg a mi ni mum já ru lék alap össze ge után tel -
je sít sék, a kez dõ egyé ni vál lal ko zók egy rész e hát rá nyos
hely zet be ke rül het. Hát rá nyos le het ez a sza bá lyo zás azért, 
mert a tár sa da lom biz to sí tá s pénz be li el lá tá sa i ra – táp pénz -
re, gyer mek gon do zá si díj ra, ter hes sé gi gyer mek ágyi se -
gély re (a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 40.  §–49.  §-ai sze rint) – való
jo go sult tá vá lás ese tén az el lá tás össze gét az el lá tás ra való
jo go sult ság kez dõ nap ját köz vet le nül meg elõ zõ nap tá ri év -
ben el ért, pénz be li egész ség biz to sí tá si já ru lék alap ját ké -
pe zõ jö ve de lem nap tá ri napi át la ga, illetve a napi átlag -
kereset alap ján kell meg ál la pí ta ni; hát rá nyos le het to váb bá 
azért is, mert az egyé ni vál lal ko zók nyug díj alap já ba a vál -
lal ko zás kez dõ évé ben fi ze tett nyug díj já ru lék össze ge is
be le szá mít, ami  miatt el sõ sor ban az öreg sé gi nyug díj ra a
vál lal ko zói te vé keny ség kez dõ idõ pont ja után rö vid idõn
be lül nyug díj ra jo go sul tak ke rül het nek hát rá nyos hely zet -
be (a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi
LXXXI. tör vény, kü lö nö sen 7.  §–22.  §).

Az Alkot mány bíró ság kö vet ke ze tes ál lás pont ja sze rint
[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, 282.;
35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197, 203.;
30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 130, 138.] a
diszk ri mi ná ció csak az azo nos hely zet ben lé võk ál tal al ko -
tott cso port tag jai egy más hoz vi szo nyí tott hely ze té re vo -
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nat ko zó jogi sza bá lyo zás te kin te té ben vizs gál ha tó. A ki fo -
gás olt tör vényi ren del ke zés az Alkot mány diszk ri mi ná ci ót 
til tó 70/A.  §-át ép pen az ál tal sér ti, és te remt alkot mány -
elle nes hely ze tet, hogy kü lön bö zõ hely zet ben lé võ ket ke -
zel azo nos mó don, ami kor nem ad le he tõ sé get a kez dõ
egyé ni vál lal ko zók nak, hogy tény le ge sen el ért ma ga sabb
jö ve del mük után fi zet hes se nek tár sa da lom biz to sí tá si já ru -
lé kot. A sza bá lyo zás nem tesz kü lönb sé get a fi a ta labb, pá -
lyá ja kez de tén álló egyé ni vál lal ko zó és az idõ sebb kor ban
vál lal ko zást kez dõk kö zött, valamint a vál lal ko zá suk kez -
dõ évé ben is nye re sé ge sen mû kö dõ egyé ni vál lal ko zók és
a vál lal ko zás kez dõ évé ben pro fi tot ter mel ni nem tudó
egyé ni vál lal ko zók kö zött. Ez pe dig a tár sa da lom biz to sí tá s 
pénz be li el lá tá sa i nak igény be vé te lé nél egyes egyé ni vál -
lal ko zók nak je len tõs hát rányt okoz hat. A meg kü lön böz te -
tés in do ko lat lan hi á nya az Alkot mány 70/A.  §-ában dek la -
rált al kot má nyos egyen lõ ség sé rel mé hez ve zet.

Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta sze rint mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló al kot mány sér tés meg ál la pí tá sá ra nem csak 
ak kor ke rül sor, ha az adott tárgy kör re vo nat ko zó an sem -
mi lyen sza bály nincs [35/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 204, 205.], ha nem ak kor is, ha az adott sza bá -
lyo zá si kon cep ci ón be lül az Al kot mány ból le ve zet he tõ
tar tal mú jog sza bá lyi ren del ke zés hi ány zik [22/1995.
(III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 108, 113.; 29/1997.
(IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 122, 128.; 15/1998.
(V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 132, 138.]. „A sza bá lyo -
zás tar tal má nak hi á nyos vol tá ból ere dõ al kot mány sér tõ
mu lasz tás meg ál la pí tá sa ese té ben is a mu lasz tás, vagy a ki -
fe je zett jog sza bá lyi fel ha tal ma zá son nyug vó vagy en nek
hi á nyá ban, a fel tét len jog sza bá lyi ren de zést igény lõ jog al -
ko tói kö te le zett ség el mu lasz tá sán ala pul” [4/1999.
(III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 52, 57.].

A fen ti ek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a je len
eset ben hi va tal ból el jár va ál la pít meg mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nességet, és fel hív ja az Or szág -
gyû lést, hogy 2007. de cem ber 31. nap já ig al kos son olyan
sza bályt, amely le he tõ vé te szi a kez dõ egyé ni vál lal ko zók
szá má ra, hogy tár sa da lom biz to sí tá si-já ru lék fi ze té si kö te -
le zett sé gük nek tény le ges be vé te lük után te hes se nek
 eleget.

2. Az in dít vá nyo zó a Tbj. 29.  § (7) be kez dé se al kot má -
nyos sá gi vizs gá la tát az Alkot mány 70/B.  §-a és 70/E.  §-a
alap ján is kez de mé nyez te. Az Alkot mány bíró ság en nek
meg fele lõen ezt köve tõen a Tbj. hi vat ko zott sza ka szá nak a 
fog lal ko zás sza bad meg vá lasz tá sá nak jo gá hoz [Alkot -
mány 70/B.  § (1) be kez dés] és az egyen lõ mun ká ért egyen -
lõ bér el vé hez [Alkot mány 70/B.  § (2) be kez dés] való vi -
szo nyát vizs gál ta. A fog lal ko zás sza bad meg vá lasz tá sá nak 
joga alap ján min den ál lam pol gár min den jö ve de lem szer -
zés re és meg él he tés re irá nyuló, tár sa dal mi lag el fo ga dott
te vé keny sé get foly tat hat az adott fog lal ko zás vég zé sé nek
fel té te le it meg ha tá ro zó jog sza bá lyok – az Alkot mány ren -
del ke zé se i vel össze egyez tet he tõ – ke re tei kö zött. A Tbj.
29.  § (7) be kez dé sé ben fog lal tak nem áll nak össze füg gés -

ben sem a fog lal ko zás sza bad meg vá lasz tá sá nak, illetve
gya kor lá sá nak jo gá val [amely nek tar tal mát az Alkot mány -
bíró ság 21/1994. (IV. 16.) AB ha tá ro za tá ban ABH 1994,
120, 121. már ki fej tet te]; sem az „egyen lõ mun ká ért
egyen lõ bér” el vé vel. A Tbj. hi vat ko zott ren del ke zé se
ugyan is csak a kez dõ egyé ni vál lal ko zó já ru lék fi ze té si kö -
te le zett sé ge i nek mér té két sza bá lyoz za, nem pe dig egy fog -
lal ko zás meg vá lasz tá sát, illetve gya kor lá sát köti fel té te -
lek hez. Ugyan ak kor a vál lal ko zók ese té ben nem le het be -
szél ni az „egyen lõ mun ká ért egyen lõ bér” el vé rõl, mi vel
bér jogi ér te lem ben csak a mun ka vég zés re irá nyuló jog vi -
szo nyok ban le het sé ges; a vál lal ko zói jö ve de lem jogi ér te -
lem ben nem te kint he tõ bér nek.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság az in dít ványt
eb ben a te kin tet ben el uta sí tot ta.

3. Vé gül az Alkot mány bíró ság a Tbj. 29.  § (7) be kez dé -
sé nek az Alkot mány 70/E.  § (1) be kez dé sé be üt kö zé sét
vizs gál ta. Az Alkot mány bíró ság ér tel me zé sé ben a szo ciá -
lis biz ton ság hoz való jog tar tal ma az ál lam i kö te le zett ség -
vál la lás ban meg nyil vá nu ló jo got je len t [32/1991. (VI. 6.)
AB ha tá ro zat, ABH 1991. 162, 163.; 26/1993. (IV. 29.)
AB ha tá ro zat, ABH 1993. 196, 199.]. Az ál lam ezen kö te -
le zett sé gé nek az ál tal tesz ele get, hogy meg szer vez te és
mû köd te ti a tár sa da lom biz to sí tá s és a szo ciá lis el lá tó rend -
szer egyéb in téz mé nye it. Az ál lam i kö te le zett ség csak a
meg él he tés hez szük sé ges mi ni má lis szint vo nat ko zá sá ban
áll fenn, az egyéb szo ciá lis jel le gû jut ta tá sok pe dig az ál -
lam te her bí ró ké pes sé gé tõl füg ge nek. Mind ezek alap ján az 
Alkot mány bíró ság az in dít ványt eb ben a te kin tet ben nem
tar tot ta meg ala po zott nak, így azt el uta sí tot ta.

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

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

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 315/B/2006.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2007. július 1-je és július 31-e között alkalmazható
üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szóló – több ször mó do sí -
tott – 1995. évi CXVII. tör vé ny 82. § (2) be kez dé se arra
kö te le zi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy
ha von ta te gye köz zé a tárgy hó nap ban a fo gyasz tá si nor ma
sze rin ti üzem anyag költ ség-el szá mo lás sal kap cso la to san
al kal maz ha tó üzem anyag árat.

Ól mo zat lan mo tor ben zin:
ESZ–95 ól mo zat lan mo tor ben zin 287 Ft/l

Gáz olaj 260 Ft/l

Ke ve rék 310 Ft/l

LPG au tó gáz 162 Ft/l

Ha a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vé ny ha tá lya alá tar to zó
ma gán sze mély az üzem anyag költ sé get a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát be sze rez ni.

2007. jú li us el se jé tõl a 98-as ok tán szá mú ben zin
bizony lat nél kül el szá mol ha tó árá nak köz zé té te lé re nem
ke rül sor, mely nek az az oka, hogy a sze mé lyi jö ve de lem -
adó tör vény ben meg je lölt üzem anyag ár meg ál la pí tá sá ra
vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá ra nincs mód a for -
ga lom ból tör té nõ fo lya ma tos ki vo nás miatt.

A to váb bi ak ban ez azt je len ti a gya kor lat ban,

– ha a ma gán sze mély a 95-ös ok tán szá mú ben zin
APEH ál tal köz zé tett ára he lyett ma ga sabb vagy más árat
kí ván al kal maz ni a költ ség el szá mo lás so rán, ak kor a költ -
sé ge it bi zony lat alap ján szá mol hat ja el az zal, hogy a költ -
ség el szá mo lás mód já ról to vább ra is ne gyed éven te kell
dön te nie;

– ha az Szja tv. az APEH ál tal köz zé tett árak fi gye lem -
be vé te lét írja elõ va la mely ren del ke zés al kal ma zá sá nál,
ak kor ben zin üze mû jár mû vek ese té ben csak a 95-ös ok tán -
szá mú ben zin ár ve he tõ figye lembe még ak kor is, ha a kor -
mány ren de let sze rint a ma ga sabb ok tán szá mú ben zint kel -
le ne hasz nál ni a jár mû üze mel te té se so rán.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs könyv sor -
szá mát te szi köz zé:

394285D

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 63. szá má ban köz zé tett, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló 
17/2007. (MK 63.) GKM uta sí tás 3. szá mú füg ge lé ké nek

– a Va gyon gaz dál ko dá si Fõ osz tály ra vo nat ko zó 1.1.6. pont ja he lye sen a kö vet ke zõ 14. pon tot is tar tal maz za, a 14–18. pon tok meg je lö lé se pe dig he lye sen:
15–19.

,,14. a va gyon ke ze lé si szer zõ dés meg kö té sé nek, mó do sí tá sá nak, ak tu a li zá lá sá nak alá írás ra tör té nõ elõ ké szí té se azon tár sa sá gi ré sze se dé sek re vo -
nat ko zó an, ame lyek ese té ben a tu laj do no si jo go kat a mi nisz té rium gya ko rol ja,”

– az El len õr zé si Fõ osz tály ra vo nat ko zó 1.2. pont já nak „A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai” al cí me he lye sen a kö vet ke zõ 7–10. pon to kat is tar tal maz za,
a 7–21. fel adat szá mo zá sa pe dig he lye sen: 11–25.

,,7. a PHARE és az Át me ne ti Tá mo ga tás el len õr zé sé re vo nat ko zó Éves El len õr zé si Terv el ké szí té se és a KEHI ré szé re a tárgy évet meg elõ zõ év de -
cem ber 31-éig tör té nõ meg kül dé se,

8. a Struk tu rá lis Ala pok és a Ko hé zi ós Alap fel hasz ná lá sá hoz kö tõ dõ el len õr zé sek stra té gi ai ter vé nek el ké szí té se és azok meg kül dé se a pénz ügy mi -
nisz ter és a KEHI ré szé re a prog ra mo zá si idõ szak kez de té tõl szá mí tott 3 hó na pon be lül,

9. a Struk tu rá lis Ala pok és a Ko hé zi ós Alap fel hasz ná lá sá hoz kö tõ dõ éves el len õr zé si ter vek el ké szí té se és azok meg kül dé se a pénz ügy mi nisz ter és
a KEHI ré szé re min den év ok tó ber 15-éig,

10. a Fõ osz tály éves be szá mo ló já hoz kap cso ló dó an a Kö zös sé gi Tá mo ga tá sok El len õr zé si Osz tály elõ zõ évi fel ada ta i nak meg va ló sí tá sá ról és az ál -
ta lá no sít ha tó ta pasz ta la tok ról  szóló be szá mo ló el ké szí té se,”

– az El len õr zé si Fõ osz tály ra vo nat ko zó 1.2. pont já nak „A Fõ osz tály ope ra tív fel ada tai” al cí me he lye sen a kö vet ke zõ 26–28. pon tot is tar tal maz za:
,,26. a PHARE és az Át me ne ti Tá mo ga tás el len õr zé sé rõl ké szült je len té sek és az azok hoz kap cso ló dó in téz ke dé si ter vek KEHI ré szé re tör té nõ meg -

kül dé se az ellen õr zés le zá rá sát kö ve tõ 40 na pon be lül,
27. fel ada tai vég zé sé vel össze füg gés ben kap cso lat tar tás az EU Bi zott sá gá nak el len õri szer ve ze té vel, az ÁSZ-szal, a KE HI-vel és át ru há zott ha tás -

kör ben a Pénz ügy mi nisz té ri um mal, az ál ta luk vég zett el len õr zé sek kel kap cso la tos mi nisz té ri u mi ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sa,
28. Struk tu rá lis Ala pok és Ko hé zi ós Alap fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé re vo nat ko zó ké zi köny vek el ké szí té se és ak tu a li zá lá sa.”

– a Nem zet kö zi Kap cso la tok Fõ osz tály ra vo nat ko zó 3.3. pont ja „A Fõ osz tály kül de té se” al cí mé nek má so dik mon da ta he lye sen:
„En nek ér de ké ben a kül gaz da sá gi kap cso la tok stra té gi ai cél ja i nak, irá nya i nak ki je lö lé se, a két- és sok ol da lú ke re tek ben (a ke res ke de lem po li ti ka ki vé te lé vel)

meg va ló su ló együtt mû kö dé sek és kap cso la tok gon do zá sa, két- és több ol da lú nem zet kö zi egyez mé nyek ki dol go zá sa, az azok ból ere dõ kö te le zett sé gek vég re haj tá -
sá nak fel ügye le te, a cé lok meg va ló sí tá sát szol gá ló gaz da ság dip lo má ci ai te vé keny ség szer ve zé se, a ke res ke de lem fej lesz té si po li ti kák ki ala kí tá sa.”
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– a Nem zet kö zi Kap cso la tok Fõ osz tály ra vo nat ko zó 3.3. pont já nak „A Fõ osz tály szer ve ze ti leg az aláb bi osz tá lyok ra ta go ló dik” al cí me he lye sen:
 ,,– I. Te rü le ti Osz tály
 – II. Te rü le ti Osz tály
 – III. Te rü le ti Osz tály
 – Nem zet kö zi Elem zõ és Több ol da lú Együtt mû kö dé si Osz tály
 – Nem zet kö zi Köz le ke dé si Osz tály”
– a Nem zet kö zi Kap cso la tok Fõ osz tály ra vo nat ko zó 3.3. pont já nak „A Fõ osz tály stra té gi ai fel ada tai” al cí me he lye sen a kö vet ke zõ 18. pon tot is tar tal maz -

za, a 18–43. fel adat szá mo zá sa pe dig he lye sen: 19–44.
,,18. a kor mány za ti esz kö zök kel tá mo ga tott ke res ke de lem fej lesz tés esz kö ze i nek és mód sze re i nek meg ha tá ro zá sa, a to vább fej lesz tés ko or di ná lá sa,

az esz köz- és in téz mény rend szer irá nyí tá sa.”

(Kéz irat hi ba)
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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: 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.
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07.2089 – 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.


