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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
153/2007. (VI. 27.) Korm.

rendelete

az Élelmiszersegély Egyezmény kihirdetésérõl

1. §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad az Élel mi -
szer se gély Egyez mény (a to váb bi ak ban: Egyez mény) kö -
te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re. 

2. §

A Kor mány az Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3. §

Az Egyez mény hi te les szö veg e és annak hi va ta los
 magyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Food Aid Convention 1999

Preamble

The Parties to this Convention,
Having reviewed the Food Aid Convention 1995 and its

objective of securing at least 10 million t of food aid
annually in the form of grain suitable for human
consumption, and wishing to confirm their desire to
maintain international cooperation on food aid matters
among member governments;

Recalling the Declaration on World Food Security and
the World Food Summit plan of action adopted in Rome in
1996, in particular the commitment to achieve food
security for all and to an ongoing effort to eradicate
hunger;

Desiring to enhance the capacity of the international
community to respond to food emergency situations and to 
improve world food security, through the assurance of
supplies of food aid irrespective of world food price and
supply fluctuations;

Recalling that, in their 1994 Marrakesh decision on
measures concerning least-developed countries and net
food-importing developing countries, ministers of WTO
member countries agreed to review the level of food aid

established under the Food Aid Convention as further
elaborated at the 1996 Singapore Ministerial Conference;

Recognising that the recipients and members have their
own policies on food aid and related matters, and that the
ultimate objective of food aid is the elimination of the need 
for food aid itself; 

Desiring to improve the effectiveness and quality of
food aid as a tool in support of food security in developing
countries, particularly to alleviate poverty and hunger of
the most vulnerable groups, and to improve member
coordination and cooperation in the field of food aid,

have ag re ed on the fol lo wing:

PART I

OBJECTIVES AND DEFINITIONS

Article I

Objectives

The objectives of this Convention are to contribute to
world food security and to improve the ability of the
international community to respond to emergency food
situations and other food needs of developing countries
by:

(a) making appropriate levels of food aid available on a
predictable basis, as determined by the provisions of this
Convention;

(b) encouraging members to ensure that the food aid
provided is aimed particularly at the alleviation of poverty
and hunger of the most vulnerable groups, and is
consistent with agricultural development in those
countries;

(c) including principles for maximising the impact, the
effectiveness and quality of the food aid provided as a tool
in support of food security;

(d) providing a framework for cooperation,
coordination and information-sharing among members on
food aid related matters to achieve greater efficiency in all
aspects of food aid operations and better coherence
between food aid and other policy instruments.

Article II

Definitions

(a) Under this Convention, unless the context otherwise
requires, any reference to:

(i) ‘cif’ means cost, insurance and freight;
(ii) ‘commitment’ means the minimum amount of food

aid to be provided annually by a member under Article
III(e);
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(iii) ‘Committee’ means the Food Aid Committee
referred to in Article XV;

(iv) ‘contribution’ means the amount of food aid
provided and reported to the Committee by a member
annually in accordance with the provisions of this
Convention;

(v) ‘Convention’ means the Food Aid Convention 1999;
(vi) ‘DAC’ means the Development Assistance

Committee of the OECD;
(vii) ‘developing country’ means any country or

territory eligible to receive food aid under Article VII;
(viii) ‘eligible product’ means a product, referred to in

Article IV, which may be provided as food aid by a
member as its contribution under this Convention;

(ix) ‘Executive Director’ means the Executive Director
of the International Grains Council;

(x) ‘fob’ means free on board;
(xi) ‘food’ or ‘food aid’ includes, as appropriate, a

reference to seed for food crops;
(xii) ‘member’ means a party to this Convention;
(xiii) ‘micro-nutrients’ means vitamins and minerals

used to fortify or complement food aid products which are
eligible, under Article IV (c), to be counted as a member’s
contribution;

(xiv) ‘OECD’ means the Organisation for Economic
Cooperation and Development;

(xv) ‘products of primary processing’ include:
– ce re al flo urs,
– ce re al gro ats and ce re al meal,
– ot her wor ked ce re al gra ins (e.g. rol led, fla ked, po -

lis hed, pe ar led and kibb led, but not furt her pre pa -
red) ex cept hus ked, gla zed, po lis hed or broken
rice,

– germ of ce re als, who le, rol led, fla ked or gro und,
– bul gur, and
– any ot her si mi lar gra in pro duct which the Com mit -

tee may de ci de;
(xvi) ‘products of secondary processing’ include:

– ma ca ro ni, spag het ti and si mi lar pro ducts, and
– any ot her pro duct, who se ma nu fac tu re in vol ves the 

use of a pro duct of pri ma ry pro ces sing, which the
Com mit tee may decide;

(xvii) ‘rice’ includes husked, glazed, polished or broken 
rice;

(xviii) ‘Secretariat’ means the Secretariat of the
International Grains Council;

(xix) ‘tonne’ means a metric ton of 1 000 kilograms;
(xx) ‘transport and other operational costs’, as listed in

Annex A, mean costs beyond the fob stage or, in the case
of local purchases, beyond the point of purchase,
associated with a food aid operation, which may be
counted in whole or in part towards a member’s
contribution;

(xxi) ‘value’ means the commitment of a member in a
convertible currency;

(xxii) ‘wheat equivalent’ means the amount of a
member’s commitment or contribution as evaluated in
accordance with Article V;

(xxiii) ‘WTO’ means the World Trade Organisation;
(xxiv) ‘year’ means the period from 1 July to the

following 30 June, unless otherwise stated.
(b) Any reference in this Convention to a ‘government’

or ‘governments’ or ‘member’ shall be construed as
including a reference to the European Community
(hereinafter referred to as the EC). Accordingly, any
reference in this Convention to ‘signature’ or to the
‘deposit of instruments of ratification, acceptance, or
approval’ or ‘an instrument of accession’ or ‘a declaration
of provisional application’ by a government shall, in the
case of the EC, be construed as including signature or
declaration of provisional application on behalf of the EC
by its competent authority and the deposit of the
instrument required by the institutional procedures of the
EC to be deposited for the conclusion of an international
agreement.

(c) Any reference in this Convention to a ‘government’,
or ‘governments’, or ‘member’, shall be understood,
where appropriate, to include a reference to any separate
customs territory within the meaning of the General
Agreement on Tariffs and Trade or of the Agreement
Establishing The World Trade Organisation.

PART II

CONTRIBUTIONS AND NEEDS

Article III

Quantities and quality

(a) Members agree to provide food aid to developing
countries or the cash equivalent thereof in the minimum
annual amounts specified in paragraph (e) below
(hereinafter referred to as ‘the commitment’).

(b) The commitment of each member shall be expressed
in either tonnes of wheat equivalent or in value or in a
combination of tonnage and value. Members expressing
their commitment in value terms shall also specify a
guaranteed annual tonnage.

(c) In the case of members expressing their commitment 
in value terms or in a combination of tonnage and value,
the value may include the transport and other operational
costs associated with the food aid operations.

(d) Whether its commitment is expressed in tonnage, in
value, or in a combination of tonnage and value, a member
may also include an indicative value representing its total
estimated cost, including the transport and other
operational costs associated with the food aid operations.

(e) Subject to the provisions of Article VI, the
commitment of each member shall be:
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Mem ber
Ton na ge (1)

(whe at equ i va -
lent)

Va lue (1)
(mil li ons)

To tal in di ca ti ve
va lue

(mil li ons)

Ar gen ti na 35 000 –

Aust ra lia 250 000 – AUD 90 (2)

Ca na da 420 000 – CAD 150 (2)

Eu ro pe an
Com mu nity
and its
 Member
 States 1 320 000 EUR 130 (2) EUR 422 (2)

Ja pan 300 000 –

Nor way 30 000 – NOK 59 (2)

Swit zer land 40 000 –

Uni ted Sta tes
of Ame ri ca 2 500 000 –

USD 900 to
1 000 (2)

(1) Mem bers shall re port the ir food aid ope rat ions in line with the re le -
vant Ru les of Pro ce du re.

(2) Inc lu des trans port and ot her ope ra ti o nal costs.

(f) Transport and other operational costs, when counted
towards a member’s commitment, must be incurred as part
of a food aid operation which is also eligible to be counted
towards a member’s commitment.

(g) In respect of transport and other operational costs, a
member cannot count more than the acquisition cost of
eligible products towards its commitment, except in the
case of internationally recognised emergency situations.

(h) Any member which has acceded to this Convention
under paragraph (b) of Article XXIII shall be deemed to be
listed in paragraph (e) of this Article, together with its
commitment.

(i) The commitment of an acceding member referred to
in paragraph (h) of this Article shall not be less than 20 000 
tonnes or an appropriate value as the Committee may
approve. This will normally apply in full starting in the
first year during which the country is deemed by the
Committee to have acceded to the Convention. However,
to facilitate the accession of governments other than those
referred to in paragraph (e) of this Article, the Committee
may agree that an acceding member’s commitment should
be phased in over a period of not more than three years,
provided that the commitment is at least 10 000 tonnes or
an appropriate value in the first year, and increases by at
least 5 000 tonnes a year or an appropriate value in each
succeeding year.

(j) All products provided as food aid shall meet
international quality standards, be consistent with the
dietary habits and nutritional needs of recipients and, with
the exception of seeds, shall be suitable for human
consumption.

Article IV

Products

(a) The following products are eligible to be supplied
under this Convention, subject to the specifications set out
in the relevant Rules of Procedure:

(i) grains (wheat, barley, maize, millet, oats, rye,
sorghum or triticale), or rice;

(ii) grain and rice products of primary or secondary
processing;

(iii) pulses;

(iv) edible oil;

(v) root crops (cassava, round potatoes, sweet potatoes,
yams, or taro), where these are supplied in triangular
transactions or in local purchases;

(vi) skimmed-milk powder;

(vii) sugar;

(viii) seed for eligible products;

(ix) within the limits of paragraph (b) below, products
which are a component of the traditional diet of vulnerable
groups, or a component of supplementary feeding
programmes, and which meet the requirements set out in
Article III (j) of this Convention.

(b) The amount of food aid provided by a member in any 
year in fulfilling its commitment in the form of:

(i) all products included in paragraph (a)(vi) to (viii) of
this Article shall not together exceed 15%, and no product
category may individually exceed 7%, of its commitment
excluding transport and other operational costs;

(ii) all products included in paragraph (a)(ix) of this
Article shall not together exceed 5%, and no product may
individually exceed 3%, of its commitment excluding
transport and other operational costs;

(iii) in the case of commitments expressed as a
combination of tonnage and value, the percentages in
subparagraphs (i) and (ii) above shall be calculated
separately for tonnage and value, excluding transport and
other operational costs.

(c) For the purposes of fulfilment of their commitments,
members may provide micro-nutrients in conjunction with
eligible products. They are encouraged to provide, when
appropriate, fortified food aid products, particularly in
emergency situations and targeted development projects.

Article V

Equivalence

(a) Contributions shall be counted in terms of their
wheat equivalent, as follows:

(i) grain for human consumption shall be equal to
wheat;
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(ii) rice shall be determined by the international export
price relationship between rice and wheat, in accordance
with the methods set out in the Rules of Procedure;

(iii) products of primary or secondary processing of
grains or of rice shall be determined by their respective
grain or rice content, in accordance with the specifications
set out in the Rules of Procedure;

(iv) pulses, seed of grain, rice or other food crops, and
all other eligible products, shall be based on the costs of
acquisition in accordance with the methods set out in the
Rules of Procedure.

(b) In the case of contributions in the form of blends or
mixtures of products, only the proportion of the blend or
mixture which is made from eligible products shall be
counted towards a member’s contribution.

(c) The Committee shall establish a Rule of Procedure to 
determine the wheat equivalent of fortified products and
micro-nutrients.

(d) Contributions of cash for the purchase of eligible
products supplied as food aid shall be evaluated either in
accordance with the wheat equivalent of these products, or
at prevailing international market prices of wheat, in
accordance with the methods laid down in the Rules of
Procedure.

Article VI

Carryover and carryforward

(a) Each member shall ensure that operations in respect
of its commitment for one year are made to the maximum
extent possible within that year.

(b) If a member is unable to provide that amount
specified in paragraph (e) of Article III in a particular year,
it shall report the circumstances to the Committee as soon
as possible and, in any case, no later than the first session
held after the end of that year. Unless the Committee
decides otherwise, the unfulfilled amount shall be added to 
the member’s commitment for the following year.

(c) If a member’s contribution exceeds its commitment
for any year, up to 5% of its overall commitment, or the
amount of the excess, whichever is the smaller, may be
counted as part of the member’s commitment for the
following year.

Article VII

Eligible recipients

(a) Food aid under this Convention may be provided to
the developing countries and territories which are listed in
Annex B, namely:

(i) least-developed countries;
(ii) low-income countries;

(iii) lower middle-income countries, and other countries 
included in the WTO list of net food-importing developing 
countries at the time of negotiation of this Convention,
when experiencing food emergencies or internationally
recognised financial crises leading to food shortage
emergencies, or when food aid operations are targeted on
vulnerable groups.

(b) For purposes of paragraph (a), any changes made to
the DAC list of developing countries and territories in
Annex B(a) to (c) shall also apply to the list of eligible
recipients under this Convention.

(c) When allocating their food aid, members shall give
priority to least-developed countries and low-income
countries.

Article VIII

Needs

(a) Food aid should only be provided when it is the most
effective and appropriate means of assistance.

(b) Food aid should be based on an evaluation of needs
by the recipient and the members, within their own
respective policies, and should be aimed at enhancing food 
security in recipient countries. In responding to those
needs, members shall pay attention to meeting the
particular nutritional needs of women and children.

(c) Food aid for free distribution should be targeted on
vulnerable groups.

(d) The provision of food aid in emergency situations
should take particular account of longer-term
rehabilitation and development objectives in the recipient
countries and should respect basic humanitarian
principles. Members shall aim to ensure that the food aid
provided reaches the intended recipients in a timely
manner.

(e) To the maximum extent possible, non-emergency
food aid shall be provided by members on a forward
planning basis, so that recipient countries may be able to
take account, in their development programmes, of the
likely flow of food aid they will receive during each year
of this Convention.

(f) If it appears that, because of a substantial production
shortfall or other circumstances, a particular country,
region or regions is faced with exceptional food needs, the
matter shall be considered by the Committee. The
Committee may recommend that members should respond
to the situation by increasing the amount of food aid
provided.

(g) At the time of the identification of food aid needs,
members or their partners shall endeavour to consult with
each other at the regional and recipient country level, with
a view to developing a common approach to needs
analysis.
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(h) Members agree, where appropriate, to identify
priority countries and regions under their food aid
programmes. Members will ensure transparency as to their 
priorities, policies and programmes, by providing
information for other donors.

(i) Members will consult with each other, directly or
through their relevant partners, on the possibilities for the
establishment of common action plans for priority
countries, if possible on a multiannual basis.

Article IX

Forms and terms of aid

(a) Food aid under this Convention may be supplied as:
(i) grants of food or of cash to be used to purchase food

for or by the recipient country;
(ii) sales of food for the currency of the recipient

country, which is not transferable and is not convertible
into currency or goods and services for use by the donor
members;

(iii) sales of food on credit, with payment to be made in
reasonable annual amounts over periods of 20 years or
more and with interest at rates which are below
commercial rates prevailing in world markets.

(b) With respect only to food aid counted against a
member’s commitment, all food aid provided to
least-developed countries shall be made in the form of
grants.

(c) Food aid under this Convention provided in the form
of grants shall represent not less than 80% of a member’s
contribution and, to the extent possible, members will seek 
progressively to exceed this percentage.

(d) Members shall undertake to conduct all food aid
transactions under this Convention in such a way as to
avoid harmful interference with normal patterns of
production and international commercial trade.

(e) Members shall ensure that:
(i) the provision of food aid is not tied directly or

indirectly, formally or informally, explicitly or implicitly,
to commercial exports of agricultural products or other
goods and services to recipient countries;

(ii) food aid transactions, including bilateral food aid
which is monetised, are carried out in a manner consistent
with the FAO ‘Principles of surplus disposal and
consultative obligations’.

Article X

Transport and delivery

(a) The costs of transporting and delivering food aid
beyond the fob stage shall, to the extent possible, be borne

by the donors, particularly in the case of emergency food
aid or food aid provided to priority recipient countries.

(b) In planning food aid operations, due account shall be 
taken of potential difficulties which may affect transport,
processing or storage of food aid, and the effects that the
delivery of the aid may have on marketing of local harvests 
in the recipient country.

(c) In order to make optimum use of available logistical
capacity, members shall establish, as far as possible, with
other food aid donors, recipient countries, and any other
parties involved in the delivery of the food aid, a
coordinated timetable for the delivery of their aid. 

(d) Due reference to the payment of transport and other
operational costs shall be made in any review of the
performance of members under this Convention.

(e) Transport and other operational costs must be
incurred as part of a food aid operation which is also
eligible to be reported as part of a member’s contribution.

Article XI

Channelling

(a) Members may provide their food aid bilaterally,
through intergovernmental or other international
organisations, or non-governmental organisations.

(b) Members shall give full consideration to the
advantages of directing food aid through multilateral
channels, in particular the World Food Programme.

(c) In developing and implementing their food aid
operations, members shall make use, whenever possible,
of information and competencies available within the
relevant international organisations, whether
intergovernmental or non-governmental, active in the field 
of food aid.

(d) Members are encouraged to coordinate their food
aid policies and activities in relation to international
organisations active in the field of food aid, with a view to
strengthening the coherence of food aid operations.

Article XII

Local purchases and triangular transactions

(a) In order to promote local agricultural development,
strenghten regional and local markets and enhance
thelonger-term food security of recipient countries,
members shall give consideration to using or directing
their cash contributions for the purchase of food:

(i) for supply to the recipient country from other
developing countries (triangular transactions); or 

(ii) in one part of a developing country for supply to a
deficit area in that country (local purchases).
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(b) Cash contributions shall not normally be made to
purchase food which is of the same type that the country
which is the source of supply has received as bilateral or
multilateral food aid in the same year as the purchase, or in
a previous year if the food aid then received is still being
used.

(c) To facilitate the purchase of food from developing
countries, members shall, to the extent possible, provide to 
the Secretariat such information as is available to them on
food surpluses that may exist, or are anticipated, in
developing countries.

(d) Members shall pay particular attention to avoiding
harmful effects on low-income consumers due to price
changes resulting from local purchases.

Article XIII

Effectiveness and impact

(a) In all food aid transactions, members shall pay
particular attention to:

(i) avoiding harmful effects on local harvests,
production and marketing structures, by appropriately
timing the distribution of food aid;

(ii) respecting local food habits and nutritional needs of
the beneficiaries and minimising any possible negative
effects on their eating habits; 

(iii) facilitating the participation of women in the
decision-making process and in the implementation of
food aid operations, thus strengthening food security at the 
household level.

(b) Members shall endeavour to support the efforts of
governments in recipient countries to develop and
implement food aid programmes in a manner consistent
with this Convention.

(c) Members should support and, where appropriate,
contribute to strengthening the capacity and competence
of recipient governments and the respective civil societies
to develop and implement food security strategies to
enhance the impact of food aid programmes.

(d) When food aid is sold within a recipient country, the
sale shall be carried out, as far as possible, through the
private sector and be based on market analysis. In targeting 
proceeds from such sales, priority shall be given to
projects aiming to improve the food security of
beneficiaries.

(e) Consideration should be given to reinforcing food
aid by other means (financial aid, technical assistance,
etc.) in order to strengthen its capacity to enhance food
security and to increase the capacity of governments and
civil society to develop food security strategies at all
levels.

(f) Members shall endeavour to ensure coherence
between food aid policies and policies in other sectors
such as development, agriculture and trade.

(g) Members agree to consult to the extent possible with
all partners concerned at the level of each recipient country 
to ensure monitoring of the coordination of food aid
programmes and operations.

(h) Members shall endeavour to carry out joint
evaluations of their food aid programmes and operations.
Such evaluation should be based on agreed international
principles.

(i) When carrying out evaluations of their food aid
programmes and operations, members shall take into
consideration the provisions of this Convention relating to
the effectiveness and impact of those food aid programmes 
and operations.

(j) Members are encouraged to assess the impact of their 
food aid programmes, channelled bilaterally or
multilaterally or through non-governmental organisations, 
using appropriate indicators such as the nutritional status
of the beneficiaries and other indicators related to world
food security.

Article XIV

Information and coordination

(a) Members shall provide regular and timely reports to
the Committee on the amount, content, channelling, costs
including transport and other operational costs, forms and
terms of their contributions in accordance with the Rules
of Procedure.

(b) Members undertake to supply such statistical and
other information that may be required for the operation of
this Convention, in particular regarding their:

(i) aid deliveries, including the purchase of products
made as the result of cash contributions, local purchases or
triangular operations, and those channelled through
international organisations;

(ii) arrangements entered into for the future supply of
food aid;

(iii) policies affecting the provision and distribution of
food aid. To the extent possible, these reports shall be
submitted in writing to the executive director before each
regular session of the Committee.

(c) Members who make contributions in the form of
multilateral cash contributions to international
organisations shall report the fulfilment of their
obligations in accordance with the Rules of Procedure.

(d) Members shall exchange information on their food
aid policies and programmes and the results of their
evaluations of these policies and programmes, and shall
endeavour to ensure the coherence of their food aid
programmes with food security strategies at national,
regional, local and household levels.

(e) Members shall indicate to the Committee, in
advance, the amount of their commitment which is not
made in the form of grants and the terms of any such aid.
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PART III

ADMINISTRATION

Article XV

Food Aid Committee

(a) The Food Aid Committee, established by the Food
Aid Convention of the International Grains Arrangement
1967, shall continue in being for the purpose of
administering this Convention, with the powers and
functions provided in this Convention.

(b) The membership of the Committee shall consist of
all parties to this Convention.

(c) Each member shall designate a representative
resident at the seat of the Committee to whom the
Secretariat’s notices and other communications related to
the work of the Committee shall normally be addressed.
Other arrangements may be adopted by any member in
agreement with the executive director.

Article XVI

Powers and functions

(a) The Committee shall take such decisions and
perform such functions as are required to carry out the
provisions of this Convention. It shall establish such Rules
of Procedure as are necessary for this purpose.

(b) The decisions of the Committee shall be reached by
consensus.

(c) The Committee shall keep the requirements for food
aid in developing countries and the ability of members to
respond to those requirements under review.

(d) The Committee shall keep under review the progress 
made in attaining the objectives set out in Article I of this
Convention, and the fulfilment of the provisions of this
Convention.

(e) The Committee may receive information from
recipient countries and consult with them.

Article XVII

Chairman and vice-chairman

(a) At the last statutory session held in each year, the
Committee shall appoint a chairman and a
vice-chairmanfor the following year.

(b) The duties of the chairman shall be:
(i) to approve the draft agenda for each session;
(ii) to preside at sessions;
(iii) to declare the opening and closing of each

meetingand of each session;

(iv) to submit the draft agenda to the Committee for
adoption at the beginning of each session;

(v) to direct the discussions and to ensure observance of
the Rules of Procedure;

(vi) to accord the right to speak and to decide all
questions of order in accordance with the relevant Rules of 
Procedure;

(vii) to put questions and announce decisions;
(viii) to rule on points of order that delegates may raise.
(c) If the chairman is absent from a session or any part

thereof, or is temporarily unable to fill the office of
chairman, the vice-chairman shall act as chairman. In the
absence of the chairman and the vice-chairman, the
Committee shall appoint a temporary chairman.

(d) If, for any reason, the chairman is unable to continue
to fill the office of chairman, the vice-chairman shall act as
chairman pending the appointement of a new chairman by
the Committee.

(e) The vice-chairman, when acting as chairman, or the
temporary chairman, shall have the same powers and
duties as the chairman.

Article XVIII

Sessions

(a) The Committee shall meet at least twice a year in
conjunction with the statutory sessions of the International 
Grains Council. The Committee shall meet also at such
other times either as the chairman shall decide, at the
request of three members, or as otherwise required by this
Convention.

(b) The presence of delegates representing two thirds of
the membership of the Committee shall be necessary to
constitute a quorum at any session of the Committee.

(c) The Committee may, when appropriate, invite any
non-member government and representatives from other
international intergovernmental organisations to attend its
open meetings as observers.

(d) The seat of the Committee shall be in London.

Article XIX

Secretariat

(a) The Committee shall use the services of the
Secretariat of the International Grains Council for the
performance of such administrative duties as the
Committee may request, including the processing and
distribution of documentation and reports.

(b) The executive director shall carry out the directions
of the Committee and shall perform such duties as are laid
down in the Convention and the Rules of Procedure.
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Article XX

Defaults and disputes

(a) In the case of a dispute concerning the interpretation
or application of this Convention, or of a default in
obligations under this Convention, the Committee shall
meet and take appropriate action.

(b) Members shall take account of the recommendations 
and conclusions reached by consensus by the Committee
in cases of disagreement as to the application of the
provisions of this Convention.

PART IV

FINAL PROVISIONS

Article XXI

Depositary

The Secretary-General of the United Nations is hereby
designated as the depositary of this Convention.

Article XXII

Signature and ratification

(a) This Convention shall be open for signature from
1 May 1999 until and including 30 June 1999 by the
governments referred to in paragraph (e) of Article III.

(b) This Convention shall be subject to ratification,
acceptance or approval by each signatory government in
accordance with its constitutional procedures. Instruments
of ratification, acceptance or approval shall be deposited
with the depositary not later than 30 June 1999, except that 
the Committee may grant one or more extensions of time
to any signatory government that has not deposited its
instrument of ratification, acceptance or approval by that
date.

(c) Any signatory government may deposit with the
depositary a declaration of provisional application of this
Convention. Any such government shall provisionally
apply this Convention in accordance with its laws and
regulations and be provisionally regarded as a party
thereto.

(d) The depositary shall notify all signatory and
acceding governments of each signature, ratification,
acceptance, approval, provisional application of, and
accession to, this Convention.

Article XXIII

Accession

(a) This Convention shall be open for accession by any
government referred to in paragraph (e) of Article III that
has not signed this Convention. Instruments of accession
shall be deposited with the depositary not later than
30 June 1999, except that the Committee may grant one or
more extensions of time to any government that has not
deposited its instrument of accession by that date.

(b) Once this Convention has entered into force in
accordance with Article XXIV it shall be open for
accession by any government other than those referred to
in paragraph (e) of Article III on such conditions as the
Committee considers appropriate. Instruments of
accession shall be deposited with the depositary.

(c) Any government acceding to this Convention under
paragraph (a) of this Article, or whose accession has been
agreed by the Committee under paragraph (b) of this
Article, may deposit with the depositary a declaration of
provisional application of this Convention pending the
deposit of its instrument of accession. Any such
government shall provisionally apply this Convention in
accordance with its laws and regulations and be
provisionally regarded as a party thereto.

Article XXIV

Entry into force

(a) This Convention shall enter into force on 1 July 1999 
if by 30 June 1999 the governments, whose combined
commitments, as listed in paragraph (e) of Article III,
equal at least 75% of the total commitments of all
governments listed in that paragraph, have deposited
instruments of ratification, acceptance, approval or
accession, or declarations of provisional application, and
provided that the Grains Trade Convention 1995 is in
force.

(b) If this Convention does not enter into force in
accordance with paragraph (a) of this Article, the
governments which have deposited instruments of
ratification, acceptance, approval or accession, or
declarations of provisional application, may decide by
unanimous consent that it shall enter into force among
themselves provided that the Grains Trade Convention
1995 is in force.

Article XXV

Duration and withdrawal

(a) This Convention shall remain in force until and
including 30 June 2002, unless extended under paragraph
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(b) of this Article or terminated earlier under paragraph (f)
of this Article, provided that the Grains Trade Convention
1995, or a new Grains Trade Convention replacing it,
remains in force until and including that date.

(b) The Committee may extend this Convention beyond
30 June 2002 for successive periods not exceeding two
years on each occasion, provided that the Grains Trade
Convention 1995, or a new Grains Trade Convention
replacing it, remains in force during the period of the
extension.

(c) If  this Convention is extended under paragraph (b)
of this Article, the commitments of members under
paragraph (e) of Article III may be subject to review by
members before the entry into force of each extension.
Their respective commitments, as reviewed, shall remain
unchanged for the duration of each extension.

(d) The operation of this Convention shall be kept under
review, in particular with reference to the results of any
multilateral negotiations bearing on the provision of food
aid, including especially on concessional credit terms, and
the need to apply the results thereof.

(e) The situation with respect to all food aid operations
and, in particular, those under concessional credit terms,
shall be reviewed before deciding on any extension of this
Convention or any new convention.

(f) In the event of this Convention being terminated, the
Committee shall continue in being for such time as may be
required to carry out its liquidation, and shall have such
powers, and exercise such functions, as may be necessary
for that purpose.

(g) Any member may withdraw from this Convention at
the end of any year by giving written notice of withdrawal
to the depositary at least 90 days prior to the end of that
year. That member shall not thereby be released from any
obligations incurred under this Convention which have
been discharged by the end of that year. The member shall
simultaneously inform the Committee of the action it has
taken.

(h) Any member which withdraws from this Convention 
may thereafter rejoin by giving written notice to the
Committee and to the depositary. It shall be a condition of
rejoining the Convention that the member shall be
responsible for fulfilling its commitment with effect from
the year which it rejoins.

Article XXVI

International Grains Agreement

This Convention shall replace the Food Aid Convention 
1995, as extended, and shall be one of the constituent
instruments the International Grains Agreement 1995.

Article XXVII

Authentic texts

The texts of this Convention in the English, French,
Russian and Spanish languages shall all be equally
authentic.

Done at London, 13 April 1999.

ANNEX A

Transport and other operational costs

The following transport and other operational costs
associated with food aid contributions are included under
Articles II(a)(vii), III, X and XIV of this Convention:

(a) transport costs:
freight, including loading and discharge,
demurrage and dispatch,
transhipment,
bagging,
insurance and superintendance,
port charges and storage fees in port,
temporary warehouse facilities and fees in port and

en-route,
in-country transport, vehicle hire, tolls and escort,

convoy and border fees,
equipment hire,
aircraft, airlifts;
(b) other operational costs:
non-food items (NFIs) utilised by beneficiaries (tools,

utensils, agricultural inputs),
NFIs provided to implementing partners (vehicles,

storage facilities),
costs of counterpart training,
implementing partners’ operational costs, not otherwise 

covered as transport costs,
milling and other special costs,
in-country NGO costs,
technical support services and logistics management,
project preparation, appraisal, monitoring and

evaluation,
beneficiary registration,
in-country technical services.

ANNEX B

Eligible recipients

Eligible food aid recipients under Article VII of this
Convention refer to developing countries and territories
listed as aid recipients by the Development Assistance
Committee (DAC) of the OECD, effective as of 1 January
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1997, and to countries included in the WTO list of net
food-importing developing countries, effective as of
1 March 1999.

(a) Least-developed countries
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan,

Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cape Verde, Central
African Republic, Chad, Comoros, Democratic Republic
of the Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea,
Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati,
Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldives,
Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger,
Rwanda, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, Solomon
Islands, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu,
Uganda, Vanuatu, Western Samoa, Yemen, Zambia.

(b) Low-income countries
Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and

Herzegovina, Cameroon, China, Republic of the Congo,
Cote d’Ivoire, Georgia, Ghana, Guyana, Honduras, India,
Kenya, Kyrgyz Republic, Mongolia, Nicaragua, Nigeria,
Pakistan, Senegal, Sri Lanka, Tajikistan, Vietnam
Zimbabwe.

(c) Lower middle-income countries
Algeria, Belize, Bolivia, Botswana, Colombia, Costa

Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador,
Egypt, El Salvador, Fiji, Grenada, Guatemala, Indonesia,
Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Democratic
People’s Republic of Korea, Lebanon, Macedonia (former
Yugoslav Republic), Marshall Islands, Micronesia
Federated States, Moldova, Morocco, Namibia, Niue,
Palau Islands, Palestinian Administered Areas, Panama,
Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, St
Vincent & Grenadines, Suriname, Swaziland, Syria,
Thailand, Timor, Tokelau, Tonga, Tunisia, Turkey,
Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Wallis and Futuna, 
and Yugoslavia Federal Republic. 

(d) WTO net food-importing developing countries (not
included above)

Barbados, Mauritius, St Lucia, Trinidad & Tobago.

Az 1999-es Élelmiszersegély Egyezmény

Preambulum

Az egyez mény hez csat la ko zó fe lek,

mi u tán át te kin tet ték az 1995-ös Élel mi szer se gély
Egyez ményt és azt a cél ki tû zé sét, hogy éven te leg alább
10 mil lió ton na élel mi szer se gélyt biz to sít son em ber i
 fogyasztásra al kal mas ga bo na fé lék for má já ban, és az zal a
kí ván ság gal, hogy meg erõ sít sék a tag kor má nyok kö zöt ti
az élel mi szer se gé lyek kel kap cso lat ban foly ta tott nem zet -
kö zi együtt mû kö dés fenn tar tá sá ra irá nyuló óha ju kat;

em lé kez tet ve a Vi lág Élel me zés biz ton sá gi Nyi lat ko zat -
ra és az Élel me zés ügyi Vi lág csúcs 1996-ban Ró má ban el -
fo ga dott cse lek vé si ter vé re, kü lö nös te kin tet tel arra a kö te -
le zett ség vál la lás ra, hogy min den ki szá má ra el ér jük az

élel me zés biz ton sá got és hogy to vább foly tas suk az éhe zés
meg szün te té sé re irá nyuló erõ fe szí té se ket;

az zal az óhaj jal, hogy nö vel jük a nem zet kö zi kö zös ség
re ak ció kész sé gét az élel me zés ügyi vész hely ze tek vo nat -
ko zá sá ban és ja vít suk a vi lág élel me zés biz ton sá gát az élel -
mi szer se gé lyek kel való el lá tás nak a vi lág pi a ci élel mi szer -
árak tól és el lá tá si in ga do zá sok tól füg get le nül tör té nõ biz -
to sí tá sá val;

em lé kez tet ve, hogy a leg ke vés bé fej lett or szá gok kal és
a net tó élel mi szer im por tá ló or szá gok kal kap cso la tos in -
téz ke dé sek rõl  szóló 1994-es mar ra kes hi dön té sük ben a
WTO tag or szá gok mi nisz te rei ab ban ál la pod tak meg,
hogy fe lül vizs gál ják az Élel mi szer se gély Egyez mény ke -
re té ben meg ál la pí tott élel mi szer se gé lyek szint jét, ahogy
azt az 1996-os szin ga pú ri kon fe ren ci án rész le te seb ben ki -
dol goz ták;

fel is mer ve, hogy a ked vez mé nye zet tek nek és ta gok nak
meg van a sa ját po li ti ká juk az élel mi szer se gé lyek és kap -
cso ló dó ügyek vo nat ko zá sá ban, és hogy az élel mi szer se -
gé lyek vég sõ cél ja, hogy fel szá mol ják ma gá nak az élel mi -
szer se gé lye zés nek a szük sé ges sé gét;

az zal az óhaj jal, hogy ja vít suk az élel mi szer se gé lye zés
– mint a fej lõ dõ or szá gok ban al kal ma zott élel me zés biz -
ton ság-tá mo ga tó esz köz – ha té kony sá gát és mi nõ sé gét, és
kü lö nö sen, hogy eny hít sük a leg se bez he tõbb cso por tok
sze gény sé gét és éhe zé sét, és ja vít suk a ta gok ko or di ná ci ó -
ját és együtt mû kö dé sét az élel mi szer se gé lye zés te rü le tén,

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

I. RÉSZ

CÉLKITÛZÉSEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

I. cikk

Célkitûzések

Az Egyez mény cél ja, hogy az aláb bi ak ré vén hoz zá já -
rul jon a vi lág élel me zés biz ton sá gá hoz és ja vít sa a nem zet -
kö zi kö zös ség re ak ció kész sé gét az élel me zés ügyi vész -
hely ze tek és a fej lõ dõ or szá gok egyéb szük ség le tei vo nat -
ko zá sá ban:

a) meg fe le lõ szin tû élel mi szer se gé lyek elõ re lát ha tó
mó don tör té nõ biz to sí tá sa, ahogy azt az Egyez mény ren -
del ke zé sei meg ha tá roz zák;

b) a ta gok arra ösz tön zé se, hogy a nyúj tott élel mi szer -
se gé lyek kü lö nö sen a leg se bez he tõbb cso por tok sze gény -
sé gé nek és éhe zé sé nek eny hí té sét cé loz zák és össz hang -
ban le gye nek ezen or szá gok me zõ gaz da sá gi fej lõ dé sé vel;

c) az élel me zés biz ton ság-tá mo ga tó esz köz ként nyúj -
tott élel mi szer se gé lyek ha tá sá nak, a ha té kony sá gá nak és
mi nõ sé gé nek ma xi ma li zá lá sát cél zó el vek al kal ma zá sa;

d) az élel mi szer se gé lye zé si ügyek kel kap cso la tos ta -
gok köz ti együtt mû kö dés, ko or di ná ció és in for má ció cse re
ke re te i nek fel ál lí tá sa annak ér de ké ben, hogy az élel mi -
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szer se gé lye zé si mû ve le tek összes as pek tu sa kap csán na -
gyobb le gyen a ha té kony ság, illetve ja vul jon a ko he ren cia
az élel mi szer se gé lye zé si és egyéb po li ti kai esz kö zök kö -
zött.

II. cikk

Fogalommeghatározások

a) Ha a szö veg kör nye zet más képp nem kí ván ja, az
Egyez mény ben:

(i) a „CIF” je len té se költ ség, biz to sí tás és fu var;
(ii) a „kö te le zett ség vál la lás” je len té se a ta gok ál tal a

III. cikk e) be kez dé se alap ján nyúj tan dó élel mi szer se gély
mi ni má lis éves mennyi sé ge;

(iii) a „Bi zott ság” a XV. cikk ben em lí tett Élel mi szer se -
gély Bi zott sá got je len ti;

(iv) a „hoz zá já ru lás” je len té se a ta gok ál tal az Egyez -
mény ren del ke zé se i vel össz hang ban nyúj tan dó és a
 Bizottság felé je len ten dõ élel mi szer se gély éves mennyi -
sége;

(v) az „Egyez mény” az 1999-es Élel mi szer se gély
Egyez ményt je len ti;

(vi) a „DAC” az OECD Fej lesz té si Tá mo ga tá si Bi zott -
sá gát je len ti;

(vii) a „fej lõ dõ or szá gok” olyan or szá gok vagy te rü le -
tek, ame lyek a VII. cikk alap ján élel mi szer se gély re jo go -
sul tak;

(viii) a „jo go sult ter mék” a IV. cikk ben em lí tett olyan
ter mé ket je len t, ami a tag ál tal az Egyez mény sze rin ti hoz -
zá já ru lás ként élel mi szer se gély ként nyújt ha tó;

(ix) a „Ve zér igaz ga tó” a Nem zet kö zi Ga bo na ta nács ve -
zér igaz ga tó ját je len ti;

(x) a „FOB” je len té se költ ség men te sen ha jó ra rak va;
(xi) az „élel mi szer” vagy „élel mi szer se gély” meg fe le lõ 

mó don élel mi szer ter mé nyek re való hi vat ko zást tar tal maz;
(xii) a „tag” je len té se az Egyez mény hez csat la ko zó fél;
(xiii) a „mik ro táp anya gok” olyan vi ta mi no kat és ás vá -

nyi anya go kat je len te nek, ame lyek erõ sí tik vagy ki egé szí -
tik azo kat az élel mi szer se gély ter mé ke ket, ame lyek a
IV. cikk c) be kez dé se alap ján jo go sul tak a tag hoz zá já ru lá -
sa ként szol gál ni;

(xiv) az „OECD” a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej -
lesz té si Szer ve ze tet je len ti;

(xv) az „el sõd le ges fel dol go zá sú” ter mé kek a kö vet ke zõk:
– ga bo na lisz tek,
– ga bo na da rák és ga bo na õr le mé nyek,
– más kép pen meg mun kált ga bo na fé lék (pl. la pí tott,

pely he sí tett, fé nye zett és dur ván da rált, de to vább
nem fel dol go zott), ki vé ve az elõ mun kált, po lí ro -
zott, fé nye zett rizs vagy törmelékrizs,

– ga bo na csí ra, tel jes, la pí tott, pely he sí tett vagy õrölt,
– bul gur, és
– bár mely más ha son ló ter mék a Bi zott ság dön té se

alap ján;

(xvi) a „má sod la gos fel dol go zá sú” ter mé kek a követ -
kezõk:

– ma ka ró ni, spa get ti és ha son ló ter mé kek, és
– bár mely más ter mék, amely nek gyár tá sa so rán

olyan el sõd le ges fel dol go zá sú ter mé ket hasz nál -
nak fel, amely rõl a Bizottság dönt;

(xvii) a „rizs” az elõ mun kált, po lí ro zott, fé nye zett rizst
és tör me lék rizst is je len ti;

(xvi ii) a „Tit kár ság” a Nem zet kö zi Ga bo na ta nács tit -
kár sá gát je len ti;

(xix) a „ton na” je len té se met ri kus ton na, 1000 ki lo -
gramm;

(xx) az A. mel lék let ben fel so rolt „szál lí tá si és egyéb
ope ra tív költ sé gek” a FOB fá zi son túli költ sé ge ket je len -
tik, vagy az élel mi szer se gély mû ve let hez kap cso ló dó he lyi 
be szer zé sek ese tén, a be szer zé si pon ton túli költ sé ge ket,
ame lyek rész ben vagy egész ben a tag hoz zá já ru lá sá nak te -
kint he tõk;

(xxi) az „ér ték” a tag kö te le zett ség vál la lá sát je len ti
kon ver ti bi lis pénz nem ben ki fe jez ve;

(xxii) a „bú za ek vi va lens” a tag kö te le zett ség vál la lá sá -
nak vagy hoz zá já ru lá sá nak össze gét je len ti, ahogy annak
ér té ke lé se az V. cik kel össz hang ban tör té nik;

(xxi ii) a „WTO” a Vi lág ke res ke del mi Szer ve ze tet je -
len ti;

(xxiv) egyéb irá nyú meg je lö lés hi á nyá ban az „év” jú li us 
1-tõl jú ni us 30-ig ter je dõ idõ sza kot je len t.

b) Az Egyez mény ben a „kor mány”, „kor má nyok” vagy 
„tag” ki fe je zé se ket úgy kell ér tel mez ni, mint ame lyek uta -
lást tar tal maz nak az Euró pai Kö zös ség re (a továb biak ban
EK). En nek meg fele lõen az Egyez mény ben az „alá írás”
vagy a „ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si vagy jó vá ha gyá si ok má -
nyok le tét be he lye zé se” vagy egy kor mány „csat la ko zá si
ok mány”-a vagy „ide ig le nes al kal ma zás ról  szóló nyi lat ko -
zat”-a az EK ese té ben úgy ér ten dõ, mint ami ma gá ban fog -
lal ja az EK ne vé ben annak ille té kes ha tó sá ga ál ta li alá írást
vagy ide ig le nes al kal ma zás ról  szóló nyi lat ko za tot,
valamint olyan ok mány le tét be he lye zé sét, ami lyet az EK
in téz mé nyi el já rás rend je sze rint nem zet kö zi meg ál la po dá -
sok meg kö té se kor le tét be kell he lyez ni.

c) Az Egyez mény ben a „kor mány” vagy „kor má nyok”
vagy „tag” ki fe je zé sek adott eset ben úgy ér ten dõk, mint
ame lyek uta lást tar tal maz nak va la mi lyen, az Ál ta lá nos
Vám- és Ke res ke del mi Egyez mény vagy a Vi lág ke res ke -
del mi Szer ve ze tet lét re ho zó Szer zõ dés ér tel mé ben vett
külön álló vám te rü let re.

II. RÉSZ

HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS SZÜKSÉGLETEK

III. cikk

Mennyiségek és minõség

a) A ta gok meg ál la pod nak, hogy az e) be kez dés ben
meg ál la pí tott mi ni má lis éves mennyi ség ben élelmiszer -
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segélyt vagy az zal egyen ér té kû kész pénz se gélyt nyúj ta nak 
a fej lõ dõ or szá gok nak (a továb biak ban „kö te le zett ség vál -
la lás”).

b) Az egyes ta gok kö te le zett ség vál la lá sát vagy ton na
bú za ek vi va lens ben vagy ér ték ben vagy ton na és ér ték
kom bi ná ci ó já ban kell meg ad ni. A kö te le zett ség vál la lást
ér ték ben meg adó ta gok nak egy ga ran tált éves mennyi sé -
get is meg kell ál la pí ta ni uk.

c) A kö te le zett ség vál la lást ér ték ben vagy ton na és ér -
ték kom bi ná ci ó já ban meg adó ta gok ese té ben az ér ték ma -
gá ban fog lal hat az élel mi szer se gé lye zé si mû ve le tek hez
kap cso ló dó szál lí tá si és egyéb ope ra tív költ sé ge ket is.

d) Akár ton ná ban, akár ér ték ben, akár ton na és ér ték
kom bi ná ci ó já ban adja meg a tag kö te le zett ség vál la lá sát,
meg ál la pít hat egy, a tel jes be csült költ sé ge ket kép vi se lõ
tá jé koz ta tó jel le gû ér té ket, amely ma gá ban fog lal ja az
élel mi szer se gé lye zé si mû ve le tek hez kap cso ló dó szál lí tá si
és egyéb ope ra tív költ sé ge ket is.

e) A VI. cikk ren del ke zé se i tõl füg gõ en az egyes ta gok
kö te le zett ség vál la lá sa a kö vet ke zõ:

Tag
Ton na (1)

(bú za ek vi va lens)
Ér ték (1)
(mil lió)

Tá jé koz ta tó
jel le gû össz ér ték

(mil lió)

Ar gen tí na 35 000 –

Auszt rá lia 250 000 – 90 AUD (2)

Ka na da 420 000 – 150 CAD (2)

Az Euró pai
Kö zös ség
és ta gál la mai 1 320 000 130 EUR (2) 422 EUR (2)

Ja pán 300 000 –

Nor vé gia 30 000 – 59 NOK (2)

Svájc 40 000 –

Az Ame ri kai
Egye sült 
Ál la mok 2 500 000 –

900–
1000 USD (2)

(1) A ta gok a vo nat ko zó El já rá si Sza bá lyok kal össz hang ban ké szí tik el
je len té sü ket az élel mi szer se gé lye zé si mûveletekrõl.

(2) Ma gá ban fog lal ja a szál lí tá si és egyéb ope ra tív költ sé ge ket.

f) A szál lí tá si és egyéb ope ra tív költ sé gek nek, ha a tag
kö te le zett ség vál la lá sá ba szá mí tan dók, olyan élel mi szer se -
gé lye zé si mû ve le tek ré sze ként kell fel me rül ni ük, ame lyek
ma guk is jo go sul tak a tag kö te le zett ség vál la lá sá ba való
be szá mí tás ra.

g) A szál lí tá si és egyéb ope ra tív költ sé gek vo nat ko zá -
sá ban a tag nem szá mít hat be töb bet a kö te le zett ség vál la lá -
sá ba a jo go sult ter mé kek be szer zé sé nek költ sé ge i nél, ki -
vé ve nem zet kö zi leg el is mert vész hely ze tek ese tén.

h) Bár mely tag, aki a XXIII. cikk b) be kez dé se alap ján
csat la ko zott az Egyez mény hez, úgy te kin ten dõ, mint aki
kö te le zett ség vál la lá sá val együtt fel so ro lás ra ke rült e cikk
e) be kez dé sé ben.

i) Az e cikk h) be kez dé sé ben em lí tett csat la ko zó fe lek
kö te le zett ség vál la lá sa nem le het ke ve sebb, mint
20 000 ton na vagy egy en nek meg fe le lõ ér ték, ahogy azt a
Bi zott ság jó vá hagy ja. Ez ren de sen at tól az elsõ év tõl kezd -
ve al kal ma zan dó tel jes mér ték ben, ami kor az or szá got a

Bi zott ság az Egyez mény hez csat la ko zott nak te kin ti. Az
e cikk e) be kez dés ben em lí tet tek tõl el té rõ kor má nyok csat -
la ko zá sá nak elõ se gí té s ér de ké ben azon ban a Bi zott ság
meg ál la pod hat ab ban, hogy egy csat la ko zó fél kö te le zett -
ség vál la lá sa egy leg fel jebb há rom éves idõ szak so rán fo -
ko za to san ke rül jön be ve ze tés re, fel té ve hogy a kö te le zett -
ség vál la lás az elsõ év ben leg alább 10 000 ton na vagy
annak meg fe le lõ ér ték, és éven te leg alább 5000 ton ná val
vagy annak meg fe le lõ ér ték kel nõ min den azt kö ve tõ
 évben.

j) Az élel mi szer se gély ként nyúj tott összes ter mék nek
nem zet kö zi mi nõ sé gi szab vá nyok nak kell meg fe lel ni ük,
össz hang ban kell áll ni uk a ked vez mé nye zet tek ét ke zé si
szo ká sa i val és táp anyag igé nye i vel, és – a ve tõ ma gok ki vé -
te lé vel – em ber i fo gyasz tás ra al kal mas nak kell len ni ük.

IV. cikk

Termékek

a) A vo nat ko zó El já rá si Sza bá lyok ban meg fo gal ma -
zott spe ci fi ká ci ók tól füg gõ en az Egyez mény ha tá lya alatt
az aláb bi ter mé ke ket le het élel mi szer se gély ként nyúj ta ni:

(i) ga bo na fé lék (búza, árpa, ku ko ri ca, kö les, zab, rozs,
ci rok vagy tri ti ká lé), vagy rizs;

(ii) el sõd le ges vagy má sod la gos fel dol go zá sú ga bo na-
és rizs ter mé kek;

(iii) hü ve lye sek;
(iv) ét ke zé si ola jak;
(v) gyö kér ter mé nyek (ma ni ó ka, ke rek bur go nya, édes -

bur go nya, jam gyö kér vagy ta ró gyö kér), ahol eze ket há -
rom ol da lú tranz ak ci ók vagy he lyi be szer zés ke re té ben biz -
to sít ják;

(vi) so vány tej por;
(vii) cu kor;
(viii) a jo go sult ter mé kek ve tõ mag vai;
(ix) a b) be kez dés ben meg adott kor lá to kon be lül a se -

bez he tõ cso por tok ha gyo má nyos ét rend jé nek kom po nen -
se it vagy ki egé szí tõ élel me zé si prog ra mok kom po nen se it
al ko tó ter mé kek, ame lyek meg fe lel nek az Egyez mény
III. cik ke j) be kez dé sé ben meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek nek.

b) A tag ál tal bár me lyik év ben, kö te le zett ség vál la lá sá -
nak tel je sí té sé re az aláb bi for mák ban biz to sí tott élel mi szer 
mennyi ség:

(i) az e cikk a) be kez dé sé nek (vi)–(viii) al be kez dé sé ben 
fel tün te tett összes ter mék együt te sen nem ha lad ja meg a
szál lí tá si és egyéb ope ra tív költ sé gek nél kü li kö te le zett -
ség vál la lá sá nak 15%-át, illetve ön ma gá ban egyik ter mék -
ka te gó ria sem ha lad hat ja meg annak 7%-át;

(ii) az e cikk a) be kez dé sé nek (ix) al be kez dé sé ben fel -
tün te tett összes ter mék együt te sen nem ha lad ja meg a szál -
lí tá si és egyéb ope ra tív költ sé gek nél kü li kö te le zett ség vál -
la lá sá nak 5%-át, illetve ön ma gá ban egyik ter mék sem ha -
lad hat ja meg annak 3%-át;

5728 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/81. szám



(iii) a ton na és ér ték kom bi ná ci ó já ban meg adott kö te le -
zett ség vál la lá sok ese tén az (i) és (ii) al be kez dés ben sze -
rep lõ szá za lé kos ér té ke ket kü lön-kü lön kell ki szá mí ta ni a
ton ná ra és az ér ték re, a szál lí tá si és egyéb ope ra tív költ sé -
gek nél kül.

c) Kö te le zett ség vál la lá suk tel je sí té sé nek cél já ra a ta -
gok a jo go sult ter mé kek hez kap cso ló dó an mik ro táp anya -
go kat biz to sít hat nak. Meg fe le lõ eset ben aján la tos erõ sí tett
élel mi szer se gély ter mé kek biz to sí tá sa, kü lö nö sen vész -
hely ze tek ben és cél zott fej lesz té si pro jek tek ese tén.

V. cikk

Ekvivalencia

a) A hoz zá já ru lá sok bú za ek vi va lens ben ke rül nek ki -
szá mí tás ra az aláb bi ak sze rint:

(i) az em ber i fo gyasz tás ra al kal mas ga bo na fé lék
egyen ér té kû ek a bú zá val;

(ii) a rizs nél a rizs és a búza kö zöt ti nem zet kö zi ex port ár
össze füg gés alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra, az El já rá si Sza -
bá lyok ban meg ál la pí tott mód sze rek kel össz hang ban;

(iii) ga bo na fé lék vagy rizs el sõd le ges vagy má sod la gos
fel dol go zá sá ból szár ma zó ter mé kek nél a meg fe le lõ ga bo -
na- vagy rizs tar ta lom alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra, az El -
já rá si Sza bá lyok ban meg ál la pí tott spe ci fi ká ci ók kal össz -
hang ban;

(iv) hü ve lye sek, ga bo na ve tõ ma gok, rizs vagy más élel -
mi szer ter mé nyek és az összes egyéb jo go sult ter mék ese -
tén a be szer zés költ sé gei alap ján tör té nik, az El já rá si Sza -
bá lyok ban meg ál la pí tott mód sze rek kel össz hang ban.

b) Amennyi ben a hoz zá já ru lás ke ve ré kek vagy ve gyes
ter mé kek for má já ban tör té nik, a ke ve rék nek vagy ve gyes
ter mék nek csak az a rész e szá mít bele a tag hoz zá já ru lá sá -
ba, amely jo go sult ter mé kek bõl ké szült.

c) A Bi zott ság El já rá si Sza bályt ál la pít meg az erõ sí tett
ter mé kek és mik ro táp anya gok bú za ek vi va len sé nek meg -
ha tá ro zá sá ra.

d) Az élel mi szer se gély ként biz to sí tott jo go sult ter mé -
kek be szer zé sé re nyúj tott kész pénz-hoz zá já ru lá sok vagy
e ter mé kek bú za ek vi va len sé vel össz hang ban ke rül nek ér -
té ke lés re, vagy az ak tu á lis nem zet kö zi pi a ci bú za ára kon,
az El já rá si Sza bá lyok ban meg fo gal ma zott mód sze rek kel
össz hang ban.

VI. cikk

Áthozatal és elõrevitel

a) A ta gok biz to sít ják, hogy az adott évre vo nat ko zó
kö te le zett ség vál la lá suk kal kap cso la tos mû ve le te ket, ami -
lyen mér ték ben csak le het sé ges, az adott év ben tel je sí tik.

b) Amennyi ben egy tag nem ké pes a III. cikk e) be kez -
dé sé ben meg ál la pí tott mennyi ség nyúj tá sá ra va la me lyik

év ben, ak kor amint le het – de leg ké sõbb az adott év vége
után tar tott elsõ ülé sig –, je len tést ké szít a Bi zott ság szá -
má ra en nek kö rül mé nye i rõl. Ha csak a Bi zott ság más képp
nem kí ván ja, a nem tel je sí tett mennyi sé get hoz zá kell adni
a tag kö vet ke zõ évre vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá sá hoz.

c) Amennyi ben egy tag hoz zá já ru lá sa bár mely év ben
meg ha lad ja kö te le zett ség vál la lá sát, tel jes kö te le zett ség -
vál la lá sá nak max. 5%-a vagy a fe les leg – ame lyik a ki -
sebb – be szá mít ha tó a tag kö vet ke zõ évi kötelezettség -
vállalásba.

VII. cikk

Jogosult kedvezményezettek

a) Az Egyez mény alap ján élel mi szer se gé lyek a B. mel -
lék let ben fel so rolt fej lõ dõ or szá gok nak vagy te rü le tek nek
nyújt ha tók, név sze rint a kö vet ke zõk nek:

(i) leg ke vés bé fej lett or szá gok;
(ii) ala csony jö ve del mû or szá gok;
(iii) ala cso nyabb kö ze pes jö ve del mû or szá gok, és az

Egyez mény tár gya lá sa kor a net tó élel mi szer im por tá ló fej -
lõ dõ or szá gok WTO-jegy zé ké ben sze rep lõ egyéb or szá -
gok, ami kor élel me zé si vész hely zet be ke rül nek vagy élel -
mi szer hi á nyos vész hely ze tek hez ve ze tõ nem zet kö zi leg el -
is mert pénz ügyi krí zis ala kul ki, vagy ami kor az élel mi -
szer se gé lye zé si mû ve le tek se bez he tõ cso por to kat cé loz -
nak.

b) Az a) be kez dés cél já ra, ha a B. mel lék let a)–c) be -
kez dé sé ben sze rep lõ fej lõ dõ or szá gok és te rü le tek
DAC-jegy zé ke mó do sul, a mó do sí tás az Egyez mény sze -
rin ti jo go sult ked vez mé nye zet tek lis tá já ra is vo nat ko zik.

c) Élel mi szer se gé lyük ki he lye zé se kor a ta gok a leg ke -
vés bé fej lett or szá gok nak és az ala csony jö ve del mû or szá -
gok nak biz to sí ta nak el sõbb sé get.

VIII. cikk

Szükségletek

a) Élel mi szer se gélyt csak ak kor sza bad nyúj ta ni, ami -
kor ez a leg ha té ko nyabb és leg meg fe le lõbb mód ja a se gít -
ség nek.

b) Az élel mi szer se gélyt a szük ség le tek nek ér té ke lé sé re 
kell ala poz ni, ame lyet a ked vez mé nye zett és a ta gok sa ját
meg fe le lõ po li ti ká ju kon be lül vé gez nek, és a ked vez mé -
nye zett or szá gok élel me zés biz ton sá gá nak nö ve lé sét kell
cé loz nia. Az ilyen szük ség le tek ki elé gí té se so rán a ta gok -
nak fi gye lem mel kell len ni ük a nõk és gyer me kek kü lön le -
ges élel me zé si szük ség le te i re.

c) A sza ba don szét oszt ha tó élel mi szer se gé lyek kel a se -
bez he tõ cso por to kat kell meg cé loz ni.

d) Ami kor vész hely ze tek ben tör té nik élel mi szer se gély
nyúj tá sa, kü lö nö sen a ked vez mé nye zett or szá gok hosszú
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távú re ha bi li tá ci ós és fej lesz té si cél ki tû zé se it kell figye -
lembe ven ni és tisz te let ben kell tar ta ni az alap ve tõ hu ma -
ni tá ri us alap el ve ket. A ta gok nak tö re ked ni ük kell annak
biz to sí tá sá ra, hogy a nyúj tott élel mi szer se gély idõ ben el -
jus son azok hoz a ked vez mé nye zet tek hez, akik nek azo kat
szán ták.

e) Nem vész hely ze tek ben az élel mi szer se gé lye ket a ta -
gok a le he tõ leg messzebb me nõ kig elõ re ter ve zet ten nyújt -
ják, hogy a ked vez mé nye zett or szá gok figye lembe tud ják
ven ni fej lesz té si prog ram ja ik ban a ne kik szánt élel mi szer -
se gé lyek va ló szí nû áram lá sát az Egyez mény ér vé nyes sé ge 
alat ti évek ben.

f) Úgy tû nik, hogy mi vel egy na gyobb ter me lé si hi ány
vagy egyéb kö rül mé nyek  miatt egy adott or szág, ré gió
vagy ré gi ók ki vé te les élel mi szer szük ség le tek kel néz nek
szem be, az ügyet a Bi zott ság meg vizs gál ja. A Bi zott ság ja -
va sol hat ja a ta gok nak, hogy úgy re a gál ja nak a hely zet re,
hogy nö ve lik a nyúj tott élel mi szer se gély mennyi sé gét.

g) Az élel mi szer se gély szük ség le tek meg ha tá ro zá sa kor 
a ta gok vagy part ne re ik tö re ked nek arra, hogy re gi o ná lis
szin ten vagy a ked vez mé nye zett or szág szint jén kon zul tál -
ja nak egy más sal a cél ból, hogy kö zös mód szert fej lessze -
nek ki a szük ség le tek elem zé sé re.

h) A ta gok meg ál la pod nak, hogy ahol szük sé ges, meg -
ha tá roz zák a pri o ri ti zált or szá go kat és ré gi ó kat élel mi szer -
se gély prog ram ja ik ban. A ta gok a töb bi do nor tá jé koz ta tá -
sa ré vén biz to sít ják a pri o ri tá sok, po li ti kák és prog ra mok
át lát ha tó sá gát.

i) A ta gok köz vet le nül vagy a meg fe le lõ part ne re ik ré -
vén kon zul tál nak egy más sal annak le he tõ sé gé rõl, hogy
kö zös – ha le het több éves – cse lek vé si ter ve ket dol goz za -
nak ki a pri o ri ti zált or szá gok vo nat ko zá sá ban.

IX. cikk

A segélynyújtás formái és feltételei

a) Az Egyez mény ha tá lya alatt élel mi szer se gély a kö -
vet ke zõ for mák ban nyújt ha tó:

(i) élel mi szer vagy a ked vez mé nye zett or szág szá má ra
vagy ál tal élel mi szer be szer zé sé re fel hasz ná lan dó kész -
pénz ado má nyo zá sa;

(ii) élel mi szer el adá sa a ked vez mé nye zett or szág pénz -
ne mé ért, amely nem ru ház ha tó át és nem vált ha tó át a do -
nor ta gok ál tal fel hasz nál ha tó pénz re vagy áruk ra és szol -
gál ta tá sok ra;

(iii) élel mi szer el adá sa hi tel re, éssze rû éves rész le tek -
ben tör té nõ vissza fi ze tés sel, leg alább 20 éves idõ sza kok ra
és olyan ka mat mel lett, amely alat ta ma rad a vi lág pi a con
ural ko dó ke res ke del mi ka ma tok nak.

b) A csak a tag kö te le zett ség vál la lás ba szá mí tan dó
élel mi szer se gé lyek te kin te té ben a leg ke vés bé fej lett or szá -
gok nak nyúj tott összes élel mi szer se gély ado má nyo zás for -
má já ban tör té nik.

c) A tag hoz zá já ru lá sá nak leg alább 80%-át ado má nyo -
zás for má já ban nyúj tott Egyez mény sze rin ti élel mi szer se -
gé lyek te szik ki és amennyi re az le het sé ges, a ta gok prog -
resszí van pró bál ják meg ha lad ni ezt az arányt.

d) A ta gok vál lal ják, hogy min den Egyez mény sze rin ti
élel mi szer se gély tranz ak ci ót oly mó don bo nyo lí ta nak le,
hogy meg aka dá lyoz zák a nor mál elõ ál lí tá si min tá za tok ra
és nem zet kö zi ke res ke de lem re gya ko rolt ká ros ha tá so kat.

e) A ta gok biz to sít ják, hogy:
(i) az élel mi szer se gély nyúj tá sa ne kap cso lód jon köz -

vet le nül vagy köz vet ve, for má li san vagy in for má li san,
exp li cit vagy imp li cit mó don me zõ gaz da sá gi ter mé kek nek 
vagy egyéb áruk nak és szol gál ta tá sok nak a ked vez mé nye -
zett or szá gok ba tör té nõ ke res ke del mi ex port já hoz;

(ii) az élel mi szer se gély tranz ak ci ó kat, és ezen be lül a
mo ne ta ri zált két ol da lú élel mi szer se gély nyúj tá so kat, a fe -
les le gek el he lye zé sé re és a kon zul tá ci ós kö te le zett sé gek re
vo nat ko zó FAO alap el vek kel össz hang ban kell le bo nyo lí -
ta ni.

X. cikk

Szállítás és átadás

a) Amennyi re le het sé ges, az élel mi szer se gély FOB fá -
zi son túli szál lí tá sá nak és át adá sá nak költ sé ge it a ta gok
áll ják, kü lö nö sen vész hely zet ben vagy a pri o ri ti zált ked -
vez mé nye zett or szá gok nak nyúj tott élel mi szer se gé lyek
ese tén.

b) Az élel mi szer se gély mû ve le tek ter ve zé se kor meg -
fele lõen figye lembe kell ven ni azo kat az eset le ges ne héz -
sé ge ket, ame lyek ki hat hat nak az élel mi szer se gély szál lí tá -
sá ra, fel dol go zá sá ra vagy tá ro lá sá ra, valamint azo kat a ha -
tá so kat, ame lyek a se gély át adá sa gya ko rol hat a ked vez -
mé nye zett or szág he lyi ter mé sé nek ér té ke sí té sé re.

c) A ren del ke zés re álló lo gisz ti kai ka pa ci tás op ti má lis
ki hasz ná lá sa ér de ké ben a ta gok, amennyi re le het sé ges, a
töb bi élel mi szer se gély nyúj tó val, a ked vez mé nye zett or -
szá gok kal és az élel mi szer se gé lyek át adá sá ban érin tett
bár mely más fe lek kel ko or di nált ütem ter vet ál lí ta nak
össze se gé lye ik át adá sá ról.

d) Az Egyez mény ha tá lya alatt a ta gok tel je sít mé nyé -
nek bár mely át te kin té sé ben meg fele lõen utal ni kell a szál -
lí tá si és egyéb ope ra tív költ sé gek ki fi ze té sé re.

e) A szál lí tá si és egyéb ope ra tív költ sé gek nek olyan
élel mi szer se gé lye zé si mû ve le tek ré sze ként kell fel me rül -
ni ük, ame lyek ma guk is jo go sul tak a tag hoz zá já ru lá sá nak
ré sze ként tör té nõ le je len tés re.

XI. cikk

Csatornázás

a) A ta gok élel mi szer se gé lyü ket két ol da lú an is nyújt -
hat ják, kor mány kö zi vagy más nem zet kö zi szer ve ze te ken,
vagy nem kor mány za ti szer ve ze te ken ke resz tül.
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b) A ta gok tel jes kö rû en figye lembe ve szik az élel mi -
szer se gé lyek több ol da lú csa tor ná kon, kü lö nö sen a Vi lág -
élel me zé si Prog ra mon ke resz tü li irá nyí tá sá nak elõ nye it.

c) Élel mi szer se gély mû ve le te ik ki dol go zá sa és vég re -
haj tá sa so rán a ta gok, ahol le het sé ges, fel hasz nál ják az
élel mi szer se gé lye zés te rü le tén mû kö dõ, meg fe le lõ – kor -
mány kö zi vagy nem kor mány za ti – nem zet kö zi szer ve ze -
tek nél ren del ke zés re álló in for má ci ó kat és kom pe ten ci á -
kat.

d) A ta gok ösz tön zést kap nak arra, hogy ko or di nál ják
élel mi szer se gély po li ti ká i kat és te vé keny sé ge i ket az élel -
mi szer se gé lye zés te rü le tén mû kö dõ nem zet kö zi szer ve ze -
tek vo nat ko zá sá ban a cél ból, hogy meg erõ sít sék az élel mi -
szer se gély mû ve le tek ko he ren ci á ját.

XII. cikk

Helyi beszerzések és háromoldalú tranzakciók

a) A lo ká lis me zõ gaz da sá gi fej lõ dés elõ se gí té se, a re -
gionális és lo ká lis pi a cok meg erõ sí té se, valamint a ked -
vez mé nye zett or szá gok hosszabb távú élel me zés biz ton sá -
gá nak nö ve lé se ér de ké ben a ta gok meg vizs gál ják annak
le he tõ sé gét, hogy kész pénz-hoz zá já ru lá su kat olyan élel -
mi szer be szer zé sé re hasz nál ják fel vagy irá nyít sák:

(i) amellyel más fej lõ dõ or szá gok lát ják el a ked vez mé -
nye zett or szá got (há rom ol da lú tranz ak ci ók); vagy

(ii) amely egy rész ben az adott fej lõ dõ or szág ból szár -
ma zik az or szág ban lévõ de fi ci tes te rü le tek el lá tá sá ra (he -
lyi be szer zé sek).

b) Ren des kö rül mé nyek kö zött nem le het készpénz-
 hozzájárulást nyúj ta ni olyan élel mi szer be szer zé sé re,
amely nek tí pu sa meg egye zik az zal, ame lyet az el lá tó for -
rást je len tõ or szág a be szer zés évé ben, vagy ha az ak kor
ka pott élel mi szer még nem fo gyott el, ak kor az azt meg elõ -
zõ év ben két- vagy több ol da lú élel mi szer se gé lye zés ke re -
té ben ka pott.

c) Az élel mi szer fej lõ dõ or szá gok ból tör té nõ be szer zé -
sé nek elõ se gí té se ér de ké ben a ta gok, amennyi re le het sé -
ges, tá jé koz tat ják a Tit kár sá got azok ról az in for má ci ók ról,
ame lyek a fej lõ dõ or szá gok ban meg lé võ vagy vár ha tó
élel mi szer fe les le gek kel kap cso la to san ren del ke zé sük re
áll nak.

d) A ta gok kü lö nös fi gyel met for dí ta nak arra, hogy
meg elõz zék az ala csony jö ve del mû fo gyasz tók ra gya ko -
rolt azon ká ros ha tá so kat, ame lye ket a he lyi be szer zé sek
 miatt fel lé põ ár vál to zá sok okoz hat nak.

XIII. cikk

Hatékonyság és hatás

a) Min den élel mi szer se gély tranz ak ció eset ben a ta gok
kü lö nös fi gyel met for dí ta nak arra, hogy:

(i) az élel mi szer se gé lyek szét osz tá sá nak meg fe le lõ
idõ zí té sé vel meg elõz zék a he lyi ter més re, ter me lés re és
 piaci szer ke zet re gya ko rolt ká ros ha tá so kat;

(ii) tisz te let ben tart sák a ked vez mé nye zet tek he lyi élel -
me zé si szo ká sa it és táp anyag szük ség le te it és mi ni má lis ra
csök kent sék az ét ke zé si szo ká sok ra gya ko rolt összes le -
het sé ges ne ga tív ha tást;

(iii) elõ se gít sék a nõk rész vé te lét a dön tés ho za ta li fo lya -
mat ban és az élel mi szer se gély mû ve le tek vég re haj tá sá ban, 
és ez ál tal meg erõ sít sék az élel me zés biz ton sá got a ház tar -
tá sok szint jén.

b) A ta gok tö rek sze nek arra, hogy tá mo gas sák a fej lõ dõ 
or szá gok kor má nya i nak azon erõ fe szí té se it, hogy az
Egyez ménnyel össz hang ban lévõ élel mi szer se gély prog ra -
mo kat dol goz za nak ki és hajt sa nak vég re.

c) A ta gok tá mo gat ják a ked vez mé nye zett kor má nyok
és az il le tõ ci vil tár sa dal mak olyan élel me zés biz ton sá gi
stra té gi ák ki dol go zá sá ra és vég re haj tá sá ra irá nyuló ka pa -
ci tá sa i nak és kom pe ten ci á i nak meg erõ sí té sét, ame lyek az
élel mi szer se gély prog ra mok ha tá sá nak fo ko zá sát cé loz -
zák, és – ahol le het – hoz zá is já rul nak ezek hez.

d) Ha az élel mi szer se gélyt a ked vez mé nye zett or szá -
gon be lül ér té ke sí tik, az ér té ke sí tést – amennyi re le het sé -
ges – a ma gán szek to ron ke resz tül és pi a ci elem zé sek alap -
ján kell le bo nyo lí ta ni. Az ilyen ér té ke sí té sek bõl szár ma zó
be vé te lek be cél zá sa kor el sõbb sé get kell adni azok nak a
pro jek tek nek, ame lyek a ked vez mé nye zet tek élel me zés -
biz ton sá gá nak ja ví tá sát szol gál ják.

e) Meg kell fon tol ni az élel mi szer se gé lyek más esz kö -
zök kel (pénz ügyi se gély, tech ni kai se gít ség nyúj tás stb.)
való meg erõ sí té sét annak ér de ké ben, hogy erõ söd jön élel -
me zés biz ton ság-fo ko zó ké pes sé gük és nõ jön a kor má nyok 
és a ci vil tár sa da lom ka pa ci tá sa az élel me zés biz ton sá gi
stra té gi ák ki dol go zá sá ra min den szin ten.

f) A ta gok tö re ked nek arra, hogy biz to sít sák a ko he ren -
ci át az élel mi szer se gély po li ti kák és az egyéb ága za ti, pél -
dá ul fej lesz té si, me zõ gaz da sá gi és ke res ke del mi po li ti kák
kö zött.

g) A ta gok meg ál la pod nak ab ban, hogy ami lyen mér -
ték ben le het sé ges, kon zul tál nak az érin tett összes part ner -
rel min den egyes ked vez mé nye zett or szág szint jén, hogy
biz to sít sák az élel mi szer se gély prog ra mok és mû ve le tek
ko or di ná lá sá nak mo ni to ro zá sát.

h) A ta gok tö re ked nek arra, hogy kö zös ér té ke lé se ket
vé gez ze nek élel mi szer se gély prog ram ja ik ról és mûvele -
teikrõl. Az ilyen ér té ke lés kö zö sen el fo ga dott nem zet kö zi
el ve ken kell, hogy ala pul jon.

i) Ami kor a ta gok élel mi szer se gély prog ram ja i kat és
mû ve le te i ket ér té ke lik, figye lembe ve szik az Egyez mény
azon ren del ke zé se it, ame lyek az élel mi szer se gély prog ra -
mok és mû ve le tek ha té kony sá gá val és ha tá sá val kap cso la -
to sak.

j) A ta gok ösz tön zést kap nak arra, hogy meg fe le lõ in di -
ká to rok, mint pél dá ul a ked vez mé nye zet tek táp lált sá gi stá -
tu sza, illetve a vi lág élel me zés biz ton sá gá hoz kap cso ló dó
más in di ká to rok al kal ma zá sá val fel mér jék két ol da lú vagy
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több ol da lú csa tor ná kon vagy nem kor mány za ti szer ve ze -
te ken ke resz tül nyúj tott élel mi szer se gély prog ram ja ik ha -
tá sát.

XIV. cikk

Tájékoztatás és koordináció

a) A ta gok rend sze res és ak tu á lis je len té se ket ké szí te -
nek a Bi zott ság szá má ra hoz zá já ru lá sa ik mennyi sé gé rõl,
tar tal má ról, csa tor ná zá sá ról, költ sé ge i rõl – a szál lí tá si és
egyéb ope ra tív költ sé ge ket is ide ért ve –, for má já ról és fel -
té te le i rõl, az El já rá si Sza bá lyok kal össz hang ban.

b) A ta gok vál lal ják, hogy az Egyez mény mû kö dé sé hez 
eset leg szük sé ges sta tisz ti kai és egyéb in for má ci ó kat szol -
gál tat nak, kü lö nö sen az aláb bi ak vo nat ko zá sá ban:

(i) se gé lye ik át adá sa, ezen be lül kész pénz-hoz zá já ru lás 
ered mé nye ként ter mé kek be szer zé se, he lyi be szer zé sek
vagy há rom ol da lú mû ve le tek, és nem zet kö zi szer ve ze te -
ken ke resz tül be csa tor ná zott se gé lyek;

(ii) ké sõb bi élel mi szer se gély-nyúj tás cél já ból kö tött
meg ál la po dá sa ik;

(iii) az élel mi szer se gé lyek nyúj tá sát és el osz tá sát be fo -
lyá so ló po li ti ká ik. Amennyi re le het sé ges, a je len té se ket
írás ban kell a ve zér igaz ga tó nak be nyúj ta ni a Bi zott ság
min den ren des ülé sét meg elõ zõ en.

c) Azok a ta gok, akik hoz zá já ru lá sa i kat nem zet kö zi
szer ve ze tek nek adott több ol da lú kész pénz hoz zá já ru lás
for má já ban tel je sí tik, az El já rá si Sza bá lyok kal össz hang -
ban je len tik kö te le zett sé ge ik tel je sí té sét.

d) A ta gok in for má ci ót cse rél nek élel mi szer se gély po -
li ti ká ik ról és prog ram ja ik ról és a po li ti kák és prog ra mok
ér té ke lé sé nek ered mé nye i rõl, valamint tö re ked nek arra,
hogy nem ze ti, re gi o ná lis, he lyi és ház tar tá si szin te ken is
biz to sít sák élel mi szer se gély prog ram ja ik ko he ren ci á ját az
élel me zés biz ton sá gi stra té gi ák kal.

e) A ta gok elõ ze tesen köz lik a Bi zott ság gal azt a
mennyi sé gét a kö te le zett ség vál la lá suk ból, ame lyet nem
ado má nyo zás for má já ban tel je sí te nek, illetve az ilyen se -
gé lyek fel té te le it.

III. RÉSZ

ADMINISZTRÁCIÓ

XV. cikk

Élelmiszersegély Bizottság

a) Az 1967-es Nem zet kö zi Ga bo na ügyi Meg álla po dás
Élel mi szer se gély Egyez mé nye alap ján fel ál lí tott Élel mi -
szer se gély Bi zott ság to vább ra is fenn ma rad az Egyez -
mény ben biz to sí tott ha tás kö rök kel és funk ci ók kal, hogy

el lás sa az Egyez ménnyel kap cso la tos ad mi niszt ra tív te en -
dõ ket.

b) A Bi zott ság ba az Egyez mény hez csat la ko zó összes
fél de le gál ta got.

c) Min den tag ki ne vez egy ál lan dó kép vi se lõt a Bi zott -
ság szék he lyén, és ren des kö rül mé nyek neki cím zik a Tit -
kár sá gi üze ne te ket és a Bi zott ság mun ká já val kap cso la tos
egyéb köz lé se ket. A ve zér igaz ga tó val való meg álla po dás
alap ján a ta gok egyéb meg ol dá so kat is vá laszt hat nak.

XVI. cikk

Hatáskörök és funkciók

a) A Bi zott ság olyan dön té se ket hoz és olyan funk ci ó -
kat lát el, ame lyek az Egyez mény ren del ke zé se i nek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ge sek. A Bi zott ság meg ál la pít ja azo kat
az El já rá si Sza bá lyo kat, ame lyek e cél ra szük sé ge sek.

b) A Bi zott ság kon szen zu sos ala pon hoz za dön té se it.
c) A Bi zott ság fo lya ma to san át te kin ti a fej lõ dõ or szá -

gok nak nyúj tott élel mi szer se gé lyek re vo nat ko zó kö ve tel -
mé nye ket, illetve azt, hogy a ta gok ho gyan ké pe sek e kö -
ve tel mé nyek re re a gál ni.

d) A Bi zott ság fo lya ma to san vizs gál ja az Egyez mény
I. cik ké ben meg fo gal ma zott cél ki tû zé sek felé tör té nõ elõ -
re lé pé se ket, valamint az Egyez mény ren del ke zé se i nek tel -
je sü lé sét.

e) A Bi zott ság tá jé koz ta tást kap hat a ked vez mé nye zett
or szá gok tól, illetve kon zul tál hat is ve lük.

XVII. cikk

Elnök és alelnök

a) Az egyes évek ben a Bi zott ság az utol só kö te le zõ
ülés kor ne ve zi ki a kö vet ke zõ évi el nö köt és al el nö köt.

b) Az el nök fel ada tai a kö vet ke zõk:
(i) jó vá hagy ni az ülé sek elõ ze tes na pi rend jét;
(ii) le ve zet ni az ülé se ket;
(iii) be je len te ni az egyes ér te kez le tek és ülé sek meg kez -

dé sét és be fe je zé sét;
(iv) min den ülés elõtt el fo ga dás ra be ter jesz te ni a Bi zott -

ság nak az elõ ze tes na pi ren det;
(v) irá nyí ta ni a meg be szé lé se ket és biz to sí ta ni az El já -

rá si Sza bá lyok be tar tá sát;
(vi) a vo nat ko zó El já rá si Sza bá lyok kal össz hang ban

meg ad ni a szót, illetve dön te ni a sor ren det érin tõ kérdé -
sekrõl;

(vii) kér dé se ket fel ten ni és ki hir det ni a dön té se ket;
(viii) dön te ni a de le gál tak ál tal eset leg fel ve tett sor -

rendi ész re vé te lek rõl.
c) Amennyi ben az el nök nincs je len az ülé sen vagy

annak egy ré szén, vagy ha ide ig le ne sen nem ké pes el lát ni

5732 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/81. szám



el nö ki hi va ta lát, az al el nök lát ja el az el nö ki te en dõ ket. Ha
sem az el nök, sem az al el nök nincs je len, a Bi zott ság ide ig -
le nes el nö köt ne vez ki.

d) Ha az el nök va la mi lyen ok ból nem ké pes a továb -
biak ban el lát ni el nö ki hi va ta lát, mind ed dig az al el nök lát ja 
el az el nö ki te en dõ ket, amíg a Bi zott ság ki nem ne ve zi az
új el nö köt.

e) Az el nö ki mi nõ ség ben el já ró al el nök vagy az ide ig -
le nes el nök ugyan azok kal a ha tás kö rök kel és fel ada tok kal
ren del ke zik, mint az el nök.

XVIII. cikk

Ülések

a) A Nem zet kö zi Ga bo na ügyi Meg álla po dás kö te le zõ
ülé se i hez kap cso ló dó an a Bi zott ság leg alább éven te két -
szer ül össze. A Bi zott ság ak kor is össze ül, ha az el nök há -
rom tag ké ré sé re úgy dönt, vagy ami kor az az Egyez mény
alap ján egyéb ként szük sé ges.

b) A Bi zott ság bár mely ülé se ak kor ha tá ro zat ké pes, ha
a Bi zott ság tag sá gá nak leg alább két har ma dát kép vi se lõ
de le gál tak je len van nak.

c) A Bi zott ság szük ség ese tén meg hív hat az Egyez -
mény hez nem csat la ko zott kor má nyo kat is vagy más nem -
zet kö zi kor mány kö zi szer ve ze tek kép vi se lõ it, akik meg fi -
gye lõ ként vesz nek részt a Bi zott ság nyílt ülé se in.

d) A Bi zott ság szék he lye Lon don ban lesz.

XIX. cikk

Titkárság

a) A Bi zott ság igény be ve szi a Nem zet kö zi Ga bo na -
ügyi Meg álla po dás Tit kár sá gá nak szol gál ta tá sa it a Bi zott -
ság ál tal szük sé ges nek tar tott ad mi niszt ra tív fel ada tok el -
vég zé sé hez – ide ért ve a do ku men tá ci ók és je len té sek fel -
dol go zá sát és ki kül dé sét.

b) A ve zér igaz ga tó hajt ja vég re a Bi zott ság uta sí tá sa it
és vég zi el azo kat a fel ada to kat, ame lye ket az Egyez mény
és az El já rá si Sza bá lyok meg ál la pí ta nak.

XX. cikk

Mulasztások és viták

a) Az Egyez mény ér tel me zé sét vagy al kal ma zá sát érin -
tõ vi ták, vagy az Egyez mény sze rin ti kö te le zett sé gek el -
mu lasz tá sa ese tén, a Bi zott ság össze ül és meg fe le lõ in téz -
ke dé se ket hoz.

b) Az Egyez mény ren del ke zé se i nek al kal ma zá sát érin -
tõ né zet el té ré sek ese tén a ta gok figye lembe ve szik a Bi -

zott ság ál tal kon szen zus sal ki ala kí tott aján lá so kat és kö -
vet kez te té se ket.

IV. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XXI. cikk

Letéteményes

Az Egyez mény le té te mé nye se ként az Egye sült Nem ze -
tek Fõ tit ká ra ke rül ki ne ve zés re.

XXII. cikk

Aláírás és ratifikálás

a) Az Egyez mény 1999. má jus 1-jé tõl 1999. jú ni us
30-ig be zá ró lag áll nyit va a III. cikk e) be kez dé sé ben em lí -
tett kor má nyok ál tal tör té nõ alá írás ra.

b) Az Egyez ményt min den alá író kor mány nak sa ját al -
kot má nyos el já rá sa i val össz hang ban kell ra ti fi kál nia, el fo -
gad nia vagy jó vá hagy nia. A ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si vagy
jó vá ha gyá si ok má nyo kat leg ké sõbb 1999. jú ni us 30-ig
kell le tét be he lyez ni a le té te mé nyes nél az zal a ki vé tel lel,
hogy a Bi zott ság bár mely olyan alá író kor mány nak biz to -
sít hat egy vagy több új ha tár idõt, amely még nem he lyez te
le tét be ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si vagy jó vá ha gyá si ok má nyát
ad dig az idõ pon tig.

c) Bár mely alá író kor mány le tét be he lyez het a le té te -
mé nyes nél az Egyez mény ide ig le nes al kal ma zá sá ról  szóló
nyi lat ko za tot. Az ilyen kor má nyok sa ját tör vényeikkel és
jog sza bá lya ik kal össz hang ban ide ig le ne sen al kal maz zák
az Egyez ményt és ide ig le ne sen az Egyez mény hez csat la -
ko zott fél nek te kin ten dõk.

d) A le té te mé nyes min den alá író és csat la ko zó kor -
mányt ér te sít az Egyez mény összes alá írá sá ról, ra ti fi ká lá -
sá ról, el fo ga dá sá ról, jó vá ha gyá sá ról, ide ig le nes al kal ma -
zá sá ról, illetve az Egyez mény hez való csat la ko zá sok ról.

XXIII. cikk

Csatlakozás

a) Az Egyez mény a III. cikk e) be kez dé sé ben em lí tett
és az Egyez ményt alá nem író kor má nyok szá má ra nyit va
áll csat la ko zás ra. A csat la ko zá si ok má nyo kat leg ké sõbb
1999. jú ni us 30-ig kell le tét be he lyez ni a le té te mé nyes nél
az zal a ki vé tel lel, hogy a Bi zott ság bár mely olyan kor -
mány nak biz to sít hat egy vagy több új ha tár idõt, amely
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még nem he lyez te le tét be csat la ko zá si ok má nyát ad dig az
idõ pon tig.

b) Mi u tán az Egyez mény a XXIV. cik kel össz hang ban
ha tály ba lé pett, a III. cikk e) be kez dé sé ben em lí tett kor má -
nyo kon kí vül más kor má nyok is csat la koz hat nak hoz zá,
még hoz zá olyan fel té te lek mel lett, aho gyan azt a Bi zott ság 
meg fe le lõ nek tart ja. A csat la ko zá si ok má nyo kat a le té te -
mé nyes nél kell le tét be he lyez ni.

c) Az e cikk a) be kez dé se sze rint az Egyez mény hez
csat la ko zó kor má nyok, vagy azok a kor má nyok, akik nek
csat la ko zá sá ról a Bi zott ság e cikk b) be kez dé se alap ján ál -
la po dik meg, csat la ko zá si ok má nyuk le tét be he lye zé sé ig
ide ig le nes al kal ma zás ról  szóló nyi lat ko za tot is le tét be he -
lyez het nek a le té te mé nyes nél. Az ilyen kor má nyok sa ját
tör vényeikkel és jog sza bá lya ik kal össz hang ban ide ig le ne -
sen al kal maz zák az Egyez ményt és ide ig le ne sen az Egyez -
mény hez csat la ko zott fél nek te kin ten dõk.

XXIV. cikk

Hatálybalépés

a) Az Egyez mény ak kor lép 1999. jú li us 1-jén ha tály -
ba, ha 1999. jú ni us 30-ig azok a kor má nyok, akik nek
össze sí tett kö te le zett ség vál la lá sa – ahogy az a III. cikk
e) be kez dé sé ben sze re pel – ki te szi az ugyan ab ban a be kez -
dés ben fel so rolt kor má nyok összes kö te le zett ség vál la lá sá -
nak leg alább 75%-át, le tét be he lyez ték ra ti fi ká lá si, el fo ga -
dá si vagy jó vá ha gyá si ok má nyu kat vagy ide ig le nes al kal -
ma zás ról  szóló nyi lat ko za tu kat, és fel té ve hogy az 1995-ös 
Ga bo na ke res ke del mi Egyez mény ha tály ban van.

b) Amennyi ben az Egyez mény nem az e cikk a) be kez -
dé sé vel össz hang ban lép ha tály ba, ak kor azok a kor má -
nyok, ame lyek le tét be he lyez ték ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si
vagy jó vá ha gyá si ok má nyu kat vagy ide ig le nes al kal ma -
zás ról  szóló nyi lat ko za tu kat, egy han gú be le egye zés sel
úgy dönt het nek, hogy az Egyez mény kö zöt tük ha tály ba
lép, fel té ve, hogy az 1995-ös Ga bo na ke res ke del mi Egyez -
mény ha tály ban van.

XXV. cikk

Idõtartam és visszalépés

a) Az Egyez mény 2002. jú ni us 30-ig be zá ró lag ma rad
ha tály ban, ki vé ve ha e cikk b) be kez dé se alap ján meg -
hosszab bí tás ra ke rül vagy e cikk f) be kez dé se alap ján idõ
elõtt meg szû nik, fel té ve, hogy az 1995-ös Ga bo na ke res ke -
del mi Egyez mény vagy egy azt he lyet te sí tõ új Ga bo na ke -
res ke del mi Egyez mény a fen ti na pot is be le szá mít va ad dig 
ha tály ban ma rad.

b) A Bi zott ság 2002. jú ni us 30. utá nig is meg hosszab -
bít hat ja az Egyez ményt, még pe dig egy mást köve tõen leg -
fel jebb két éves idõ tar ta mok ra, fel té ve hogy az 1995-ös

Ga bo na ke res ke del mi Egyez mény, vagy egy azt he lyet te sí -
tõ új Ga bo na ke res ke del mi Egyez mény a hosszab bí tás idõ -
tar ta ma alatt ha tály ban ma rad.

c) Amennyi ben az Egyez mény e cikk b) be kez dés alap -
ján meg hosszab bí tás ra ke rül, a ta gok a hosszab bí tás
hatályba lépése elõtt át te kint he tik III. cikk e) be kez dés sze -
rin ti kö te le zett ség vál la lá sa i kat. Az át te kin tést köve tõen a
meg fe le lõ kö te le zett ség vál la lá sok a hosszab bí tás idõ tar ta -
má ra vál to zat la nok ma rad nak.

d) Az Egyez mény mû kö dé sét fo lya ma to san fe lül kell
vizs gál ni, kü lö nös te kin tet tel az élel mi szer se gé lyek nyúj -
tá sá val kap cso la tos több ol da lú tár gya lá sok ered mé nye i re,
ezen be lül kü lö nö sen a kon cesszi ós hi tel fel té te lek kel kap -
cso la to sak ra, valamint az ezek ered mé nye i nek al kal ma zá -
sa irán ti igény re.

e) Az Egyez mény bár mely meg hosszab bí tá sá ról vagy
bár mi lyen új Egyez mény rõl dön tés elõtt át kell te kin te ni az 
élel mi szer se gély mû ve le tek és kü lö nö sen a kon cesszi ós
hi tel fel té te lek mel let ti ek hely ze tét.

f) Ab ban az eset ben ha az Egyez mény meg szû nik, a Bi -
zott ság ad dig ma rad fenn, amed dig fel szá mo lá sá nak el -
vég zé sé hez arra szük ség van, és olyan ha tás kör rel fog ren -
del kez ni és olyan funk ci ó kat gya ko rol majd, ame lyek e
cél ra szük sé ge sek.

g) Bár mely év vé gén bár mely tag vissza lép het az
Egyez mény tõl, ha az adott év vége elõtt leg alább 90 nap -
pal írá sos vissza lé pé si nyi lat ko za tot jut tat el a le té te mé -
nyes hez. Az ilyen ta gok nem men te sül nek az Egyez mény
sze rin ti azon kö te le zett sé ge ik alól, ame lye ket az adott év
vé gé ig nem tel je sí tet tek. A tag ezzel egy ide jû leg tá jé koz -
tat ja a Bi zott sá got az ál ta la ho zott in téz ke dés rõl.

h) Az Egyez mény tõl vissza lé põ bár mely tag ezt köve -
tõen újra csat la koz hat az Egyez mény hez a Bi zott ság és a
le té te mé nyes írás ban tör té nõ ér te sí té sé vel. Az Egyez -
mény hez tör té nõ új bó li csat la ko zás fel té te le, hogy a tag at -
tól az év tõl kezd ve fe le lõs kö te le zett ség vál la lá sai tel je sí té -
sé ért, ami kor a csat la ko zás meg tör té nik.

XXVI. cikk

Nemzetközi Gabonaügyi Megállapodás

Ez az Egyez mény lép az 1995-ös Élel mi szer se gély
Egyez mény he lyé be, és vá lik az 1995-ös Nem zet kö zi Ga -
bo na ügyi Meg ál la po dást al ko tó egyik ok mánnyá.

XXVII. cikk

Hiteles szövegek

Az Egyez mény an gol, fran cia, orosz és spa nyol nyel vû
szö veg e egy aránt hi te les.

Kelt Lon don ban, 1999. áp ri lis 13-án.
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A. MELLÉKLET

Szállítási és egyéb operatív költségek

Az Egyez mény II. cik ke a) be kez dé sé nek (vii) al be kez -
dé sé ben, valamint III., X. és XIV. cik ké ben az élel mi szer -
se gély hoz zá já ru lá sok kal kap cso la tos aláb bi szál lí tá si és
egyéb ope ra tív költ sé gek sze re pel nek:

a) szál lí tá si költ sé gek:
fu var, ezen be lül ki- és be ra ko dás,
ál lás pénz és fel adás,
át ra kás,
zsá ko lás,
biz to sí tás és fel ügye let,
ki kö tõi il le té kek és ki kö tõi rak tá ro zá si dí jak,
át me ne ti tá ro ló lé te sít mény, valamint ki kö tõi és út vo nal

dí jak,
or szá gon be lü li szál lí tás, jár mû bér lés, út dí jak, valamint

kí sé ret, kon voj és ha tár át lé pé si dí jak,
be ren de zé sek bér lé se,
re pü lõ gép, lé gi fo lyo só;
b) egyéb ope ra tív költ sé gek:
a ked vez mé nye zet tek ál tal fel hasz ná lan dó nem élel mi -

szer jel le gû té te lek (NFI-k) (esz kö zök, szer szá mok, me zõ -
gaz da sá gi in put anya gok),

a vég re haj tó part ne rek nek adott NFI-k (jár mû vek, tá -
roló lé te sít mé nyek),

a má sik fél kép zé sé nek költ sé gei,
a vég re haj tó part ne rek szál lí tá si költ ség ként más kép pen 

nem fe de zett ope ra tív költ sé gei,
õr lé si és egyéb spe ci á lis költ sé gek,
or szá gon be lü li NGO költ sé gek,
mû sza ki tá mo ga tó szol gál ta tá sok és lo gisz ti kai irá nyí -

tás,
pro jekt elõ ké szí té s, fel mé rés, mo ni to ro zás és ér té ke lés,
a ked vez mé nye zet tek re giszt rá lá sa,
or szá gon be lü li mû sza ki szol gál ta tá sok.

B. MELLÉKLET

Jogosult kedvezményezettek

Az Egyez mény VII. cik ke alap ján élel mi szer se gély re
jo go sult ked vez mé nye zet tek az OECD Fej lesz té si Tá mo -
ga tá si Bi zott sá gá nak (DAC) 1997. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes
jegy zé ké ben ked vez mé nye zett ként fel so rolt fej lõ dõ or szá -
go kat és te rü le te ket, valamint a net tó élel mi szer im por tá ló
or szá gok 1999. már ci us 1-jé tõl ér vé nyes WTO-jegy zé ké -
ben fel tün te tett or szá go kat je len tik.

a) Leg ke vés bé fej lett or szá gok
Af ga nisz tán, An go la, Bang la des, Be nin, Bissau-

 Guinea, Bu tán, Bur ki na Faso, Bu run di, Co mo re-szi ge tek,
Csád, Dzsi bu ti, Egyen lí tõi Gu i nea, Erit rea, Eti ó pia,

 Gambia, Gu i nea, Ha i ti, Je men, Kam bo dzsa, Ki ri ba ti,
 Kongói De mok ra ti kus Köz tár sa ság, Kö zép-Af ri kai Köz -
tár sa ság, La osz, Le sot ho, Li bé ria, Ma da gasz kár, Ma la wi,
Mal dív-szi ge tek, Mali, Ma u ri tá nia, Mi an mar, Mo zam bik,
Ne pál, Ni ger, Nyu gat-Sza moa, Ru an da, Salamon-
 szigetek, Sao Tomé és Prin ci pe, Si er ra Le o ne,  Szomália,
Szu dán, Tan zá nia, Togo, Tu va lu, Ugan da, Va nu a tu, Zam -
bia, Zöld-fo ki szi ge tek.

b) Ala csony jö ve del mû or szá gok

Al bá nia, Azer baj dzsán, Bosz nia és Her ceg ovi na,
 Elefántcsontpart, Ghá na, Grú zia, Gu y a na, Hon du ras,
 India, Ka me run, Ke nya, Kína, Kir giz Köz tár sa ság, Kon gói 
Köz tár sa ság, Mon gó lia, Ni ca ra gua, Ni gé ria, Ör mény or -
szág, Pa kisz tán, Sze ne gál, Sri Lan ka, Tá dzsi kisz tán,
 Vietnam, Zim bab we.

c) Ala cso nyabb kö ze pes jö ve del mû or szá gok

Al gé ria, Be li ze, Bo lí via, Bots wa na, Cos ta Rica,
 Dominikai Köz tár sa ság, Ecu a dor, Egyip tom, El Sal va dor,
Fi dzsi-szi ge tek, Fü löp-szi ge tek, Gre na da, Gu a te ma la,
 Indonézia, Irak, Irán, Ja ma i ca, Jor dá nia, Ju go szláv Szö vet -
sé gi Köz tár sa ság, Ka zahsz tán, Ko lum bia, Ko re ai Népi
 Demokratikus Köz tár sa ság, Kuba, Li ba non, Ma ce dó nia
Volt Ju go szláv Köz tár sa ság, Mars hall-szi ge tek, Mikro -
néziai Szö vet sé gi Ál la mok, Na mí bia, Niue, Pa lau-szi ge -
tek, Pa lesz tin Igaz ga tá sú Te rü le tek, Pa na ma, Pa ra gu ay,
Pá pua Új-Gu i nea, Peru, Sa int Vin cent és Gre na di ne-szi ge -
tek, Su ri na me, Szí ria, Szvá zi föld, Tha i föld, Ti mor,
 Tokelau-szigetek, Ton ga, Tö rök or szág, Tu né zia, Türk me -
nisz tán, Üz be gisz tán, Ve ne zu e la, Wal lis és Fut una.

d) WTO net tó élel mi szer im por tá ló fej lõ dõ or szá gok
(ame lyek fent nem sze re pel nek)

Bar ba dos, Ma u ri ti us, Sa int Lu cia, Tri ni dad és To ba go.”

4.  §

(1) E ren de let – a 2–3.  § ki vé te lé vel – a ki hir de té sét kö -
ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a az Egyez mény XXIV. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját
a kül ügy mi nisz ter annak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma -
gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro -
za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter,
valamint a kül ügy mi nisz ter gon dos ko dik.

A minisz te rel nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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A Kormány
154/2007. (VI. 27.) Korm.

rendelete

a Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint
a Magyar Köztársaság Kormánya közötti oktatási,
tudományos és kulturális együttmûködésrõl  szóló

Egyezmény kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány a Bosz nia és Her ceg ovi na Mi nisz ter ta ná -
csa, valamint a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti ok -
ta tá si, tu do má nyos és kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl  szóló
egyez ményt (a továb biak ban: szer zõ dés) e ren de let tel ki -
hir de ti.

2.  §

A szer zõ dés hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet ke zõ:

„Egyezmény
Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa,

valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti
oktatási, tudományos és kulturális együttmûködésrõl

Bosz nia és Her ceg ovi na Mi nisz ter ta ná csa, valamint a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a (a továb biak ban: a Szer -
zõ dõ Fe lek)

– az or szá ga ik kö zöt ti együtt mû kö dés to váb bi bõ ví té -
sé nek és el mé lyí té sé nek szán dé ká tól ve zé rel ve,

– ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy az ok ta tá si, tu do má -
nyos és kul tu rá lis együtt mû kö dés, valamint a szé les körû
em ber i kap cso la tok hoz zá já rul nak mind két ál lam nem ze ti
kul tú rá já nak gaz da go dá sá hoz;

– at tól a szán dék tól ve zé rel ve, hogy az ok ta tás, a tu do -
má nyok és a kul túr a sa já tos esz kö ze i vel köl csö nö sen erõ -
sít sék a két or szág és ál lam pol gá rai kö zöt ti meg ér tést;

– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy az ok ta tás, a tu do má -
nyok, a kul túr a és a mû vé sze tek te rén meg va ló su ló együtt -
mû kö dé sük ál tal hoz zá já rul nak az Euró pai Biz ton sá gi és
Együtt mû kö dé si Ér te kez le tek zá ró ok má nya i ban, a pá ri zsi
„Új Eu ró pá ért” Char ta-ban, az Euró pa Ta nács aján lá sa i -
ban, to váb bá az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si
Szer ve zet do ku men tu ma i ban, valamint a Dél ke let-Eu ró -
pai Sta bi li tá si Egyez mény ben fog lal tak meg va ló sí tá sá hoz, 
s így elõ se gí tik né pe ik na gyobb fokú be kap cso ló dá sát az
in teg rá ló dó Euró pa kul tu rá lis éle té be, mely nek ré vén ha té -
ko nyan moz dít hat ják elõ a kö zös euró pai kul túr a gaz da go -
dá sát is,
az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek az egyen lõ ség és a köl csö nös ség
alap ján, mind két Fél ér de ke i nek tisz te let ben tar tá sá val tá -

mo gat ják a szé les körû együtt mû kö dést az ok ta tás, a ku ta -
tás, a tu do mány, a kul túr a és a mû vé sze tek a tá jé koz ta tás és 
a tö meg tá jé koz ta tá si esz kö zök fel hasz ná lá sa te rén. Tá mo -
gat ják az ál lam i, tár sa dal mi és ma gán in téz mé nyek, egy há -
zak, szer ve ze tek és egye sü le tek, valamint ma gán sze mé -
lyek – a je len Egyez mény cél ja i nak el éré sét szol gá ló –
kez de mé nye zé se it és sok ol da lú együtt mû kö dé si formáit.

2. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek az in téz mé nyek, egy há zak, szer ve ze -
tek, egye sü le tek, te le pü lé sek, ön kor mány za tok stb. köl -
csö nös igé nye ken és ér dek lõ dé sen ala pu ló köz vet len
együtt mû kö dé sét te kin tik az or szá ga ik kö zöt ti ok ta tá si, tu -
do má nyos és kul tu rá lis együtt mû kö dés alap ve tõ for má já -
nak.

A mind ha té ko nyabb együtt mû kö dés ér de ké ben tá mo -
gat ják a már meg lé võ köz vet len kap cso la to kat és elõ se gí -
tik újab bak lé te sí té sét.

3. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik tu do má nyos aka dé mi á ik,
fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ik és az ezek hez kap cso ló dó ku ta -
tó in té ze tek – köz vet len meg ál la po dá so kon ala pu ló –
együtt mû kö dé sét. Tá mo gat ják a tu do má nyos ku ta tók cse -
ré jét, a kö zös ku ta tá so kat, valamint azok ered mé nye i nek
pub li ká lá sát, a kö zös tu do má nyos ren dez vé nyek szer ve zé -
sét, a tu do má nyos in for má ci ók és do ku men tá ci ók cse ré jét.

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a má sik or szág né pé nek,
illetve né pe i nek nyel vé vel, tör té nel mé vel, kul tú rá já val és
mû vé sze té vel fog lal ko zó in téz mé nye ket és ku ta tó mun kát,
bá to rít ják mû for dí tó ik szak mai kép zé sét és továbbkép -
zését.

A Szer zõ dõ Fe lek meg könnyí tik egy más ku ta tói szá má -
ra a könyv tá ra ik ban, le vél tá ra ik ban, mú ze u ma ik ban, mû -
em lék vé del mi in téz mé nye ik ben, fel sõ ok ta tá si és tu do má -
nyos in té ze te ik ben, tes tü le te ik ben és egye sü le te ik ben ta -
lál ha tó anya gok hoz való hoz zá ju tást, és le he tõ vé te szik a
tu do má nyos ku ta tá sok vég zé sé nek le he tõ sé gét ezek ben az
in téz mé nyek ben.

4. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a tu do má nyos és tech no ló gi ai együtt -
mû kö dés te rü le tén az eb ben ér de kelt in téz mé nyek köz vet -
len meg ál la po dá sa in ala pu ló ko ope rá ci ót szor gal maz zák.

5. cikk

1. A Szer zõ dõ Fe lek bõ ví tik együtt mû kö dé sü ket és cse re -
kap cso la ta i kat az ok ta tás ügy te rén. En nek ér de ké ben:
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a) tá mo gat ják is ko la rend sze ren be lü li és kí vü li köz-,
szak- és fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ik, valamint az ezek hez
kap cso ló dó in téz mé nyek – köz vet len meg ál la po dá so kon
ala pu ló – együtt mû kö dé sét,

b) szor gal maz zák az ok ta tás ügy irá nyí tá sa va la mennyi
szint jén és te rü le tén mû kö dõ szak em be rek cse ré jét,

c) tel jes és rész kép zés ben, dok to ri és egyéb to vább kép -
zés ben való rész vé tel cél já ból di ák- és hall ga tói cse rét
foly tat nak,

d) köl csö nö sen elõ se gí tik a fel sõ ok ta tás ban és szak -
kép zés ben te vé keny ke dõ ok ta tók és tu do má nyos mun ka -
tár sak ta nul mány út ja it, kö zös pro jek tek meg va ló sí tá sát
szol gá ló kon zul tá ci ós ki kül de té se it, kon fe ren ci á kon, szak -
mai sze mi ná ri u mo kon és elõ adá so kon való rész vé te lét,

e) tá mo gat ják a köz- és szak ok ta tás ban hasz ná la tos tan -
köny vek, egye te mi jegy ze tek és egyéb ok ta tá si-ne ve lé si
se géd anya gok cse ré jét.

2. A Szer zõ dõ Fe lek a má sik or szág népe, illetve né pei
nyel vé nek, iro dal má nak, tör té nel mé nek és kul tú rá já nak
mi nél jobb meg is mer te té se ér de ké ben meg kü lön böz te tett
fi gyel met for dí ta nak fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ik bos nyák,
hor vát, szerb nyel vet, iro dal mat és kul tú rát, illetve ma gyar
nyel vet, iro dal mat és kul tú rát ok ta tó tan szé ke i nek mû kö -
dé sé re és igé nye i re, s ven dég ok ta tó kat (ven dég lek to ro kat,
ille tõ leg ven dég pro fesszo ro kat) fo gad nak ezen ok ta tó he -
lye ken a má sik or szág ból.

3. A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen le he tõ vé te szik, hogy 
ál lam pol gá ra ik a má sik Fél ok ta tá si in téz mé nye i ben ta nul -
má nyo kat foly tat has sa nak. Részt ve võ ket fo gad nak to váb -
bá a né pe ik nyelv e és kul tú rá ja ala po sabb meg is me ré sét
szol gá ló nyá ri egye te me ken, spe ci á lis kur zu so kon.

A Szer zõ dõ Fe lek a fen ti cé lok el éré se ér de ké ben – le -
he tõ sé ge ik kel össz hang ban – ösz tön dí ja kat ado má nyoz -
nak, vagy egyéb anya gi se gít sé get nyúj ta nak a má sik or -
szág ál lam pol gá rai ré szé re.

6. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek – az Euró pa Ta nács és az UNESCO
ke re tei kö zött alá írt több ol da lú meg ál la po dá sok kal össz -
hang ban – egyez mény meg kö té sét szor gal maz zák a két or -
szág ban ki adott, az is ko lai vég zett sé get és szak kép zett sé -
get ta nú sí tó, valamint a meg szer zett tu do má nyos fo ko za -
tok és cí mek oda íté lé sé rõl  szóló ok ira tok köl csö nös el -
ismerésérõl.

7. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek rend sze re sen ki cse ré lik a nem ze ti ki -
sebb sé gek ok ta tá sa és kul tu rá lis el lá tá sa te rén szer zett ta -
pasz ta la ta i kat.

8. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek kul tu rá lis örök sé gük és mai kul tu rá lis 
ered mé nye ik meg is mer te té se ér de ké ben tá mo gat ják a köl -
csö nös ér dek lõ dé sen és elõ nyö kön ala pu ló együtt mû kö -
dést és cse rét a kul túr a, a hi va tá sos és ama tõr mû vé sze tek
va la mennyi te rü le tén, s meg te rem tik a meg fe le lõ fel té te le -
ket az e te rü le te ken mû kö dõ kor mány za ti és nem kor mány -
za ti in téz mé nyek, szer ve ze tek, egye sü le tek stb., valamint
ma gán sze mé lyek együtt mû kö dé sé hez.

Bá to rít ják
a) a szín ház i, ze nei, ének-, tánc- és báb mû vé sze ti, iro -

dal mi, kép zõ mû vé sze ti, ipar mû vé sze ti, fo tó- és film mû vé -
sze ti in téz mé nyek, mû vé sze ti szak em be rek és ügy nök sé -
gek, a könyv ki adói és könyv ter jesz tõi szö vet sé gek, illetve
szer ve ze tek, a könyv tá rak, mû ve lõ dé si ott ho nok, mú ze u -
mok, ga lé ri ák, az ingó és in gat lan kul tu rá lis örök sé gük vé -
del mé vel fog lal ko zó in téz mé nyek, ter mé szet vé del mi és
kör nye zet vé del mi in téz mé nyek együtt mû kö dé sét, a kul -
túr a va la mennyi te rü le tén fo lyó sze mély-, ta pasz ta lat- és
do ku men tá ció-cse rét;

b) az írók, mû for dí tók, ze ne szer zõk, ze ne mû vé szek,
szín mû vé szek, ének- és tánc mû vé szek, báb-, fo tó- és film -
mû vé szek, te le ví zi ós és rá di ós al ko tók, épí tõ mû vé szek,
kép zõ- és ipar mû vé szek, valamint mû vé szet tör té né szek
szö vet sé ge i nek, egye sü le te i nek és más szer ve ze te i nek
együtt mû kö dé sét;

c) a má sik or szág szer zõi mû vé sze ti, iro dal mi és tu do -
má nyos mû ve i nek for dí tá sát és ki adá sát;

d) a má sik or szág mû vé szi al ko tá sa i nak be mu ta tá sát a
pró zai, ze nés, tánc- és báb szín há zak ban, ope ra há zak ban,
hang ver seny ter mek ben, ga lé ri ák ban, film szín há zak ban, a
rá di ó ban és a te le ví zi ó ban stb.;

e) egyéb, a má sik or szág kul tú rá ját, éle tét be mu ta tó ki -
ál lí tá sok, valamint tá jé koz ta tó anya gok cse ré jét;

f) a hi va tá sos, valamint ama tõr mû vé szek és mû vé sze ti
cso por tok (kó ru sok, ze ne ka rok, együt te sek) cse ré jét;

g) az in for má ci ók, ki ad vá nyok, köny vek, fo lyó ira tok
és más in for má ció hor do zók, hang- és kép hor do zó esz kö -
zök cse ré jét;

h) az au di o vi zu á lis mû vé sze tek te rü le tén foly ta tan dó
ke res ke del mi és nem ke res ke del mi együtt mû kö dés min -
den for má ját, a film ar chí vu ma ik, film for gal ma zó és film -
gyár tó cé ge ik kö zöt ti köz vet len kap cso la tok ki épí té sét;

i) kép vi se lõk kül dé sét a má sik Fél ál tal ren de zett kul tu -
rá lis fesz ti vá lok ra, ver se nyek re, film he tek re vagy egyéb
szem lék re, kon fe ren ci ák ra, nem zet kö zi ta lál ko zók ra, al -
ko tó te le pek re, szak mai kép zés re és a nem zet kö zi ver se -
nyek zsû ri jé be;

j) az új kul tu rá lis ér té ke ket te rem tõ sze mé lyek kez de -
mé nye zé se it és vál lal ko zá sa it.

9. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a kul tu rá lis örök sé gük
meg õr zé sét szol gá ló együtt mû kö dés min den for má ját:
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– rend sze res ta pasz ta lat cse rét és köz vet len együtt mû -
kö dést szor gal maz nak az épí tett mû em lé kek és a ré gé sze ti
örök ség vé del me te rén ér de kelt in téz mé nye ik kö zött;

– együtt mû köd nek a vi lág örök ség ku ta tá sa és vé del me
te rü le tén;

– együtt mû köd nek a te rü le tük re ke rült, a má sik Fél kul -
tu rá lis ja va it ké pe zõ em lék anyag fel ku ta tá sá ban, sér tet len
meg õr zé sé ben, hely re ál lí tá sá ban és – amennyi ben e ja vak
jog ta la nul ke rül tek bir to kuk ba, ille tõ leg or szá guk te rü le té -
re – a má sik Fél ré szé re tör té nõ vissza szol gál ta tá sá ban;

– kü lön-kü lön és együt te sen is fel lép nek a kul tu rá lis
 javak il le gá lis for gal ma zá sá nak min den for má já val
 szemben.

10. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek – ál lam pol gá ra ik ob jek tív és sok ol da -
lú tá jé koz ta tá sa ér de ké ben – köl csö nö sen biz to sít ják a két
or szág po li ti kai, tár sa dal mi, kul tu rá lis és tu do má nyos éle -
té re vo nat ko zó in for má ci ók sza bad áram lá sát.

En nek ér de ké ben elõ moz dít ják köz szol gá la ti rá di ó ik és
te le ví zi ó ik, táv ira ti iro dá ik, új ság író szer ve ze te ik, ki adó ik
és szer kesz tõ sé ge ik együtt mû kö dé sét.

11. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a kor mány kö zi és nem kor -
mány za ti ok ta tá si, tu do má nyos és kul tu rá lis nem zet kö zi
szer ve ze tek ke re tei kö zöt ti együtt mû kö dést, s tá jé koz tat -
ják egy mást az ezen ke re tek kö zött szer zett tapasztala -
taikról.

12. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek – kul tu rá lis és szel lem i ja va ik ter jesz -
té sé nek és nép sze rû sí té sé nek meg könnyí té se ér de ké ben, a
szük sé ges jogi sza bá lyo zást is lét re hoz va – biz to sít ják a
má sik Fél ál lam pol gá rai és jogi sze mé lyei szer zõi jo ga i nak 
tör vényes vé del mét.

13. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a je len Egyez mény ál tal
sza bá lyo zott te rü le te ken nem zet kö zi ke res ke del mi te vé -
keny sé get foly ta tó ter mé sze tes és jogi sze mé lyek kö zöt ti
együtt mû kö dést.

14. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai kép vi se le te ik út ján se gí -
tik a je len Egyez mény ben vál lalt együtt mû kö dé si fel ada -
tok meg ol dá sát.

15. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a két or szág kö zöt ti kul tu -
rá lis kap cso la tok fej lesz té sét szol gá ló tár sa dal mi szer ve -
ze tek, nem ze ti sé gi szö vet sé gek, illetve jogi sze mé lyek te -
vé keny sé gét.

16. cikk

A je len Egyez mény meg va ló sí tá sa ér de ké ben a Szer zõ -
dõ Fe lek, illetve érin tett in téz mé nye ik és szer ve ze te ik
együtt mû kö dé si prog ra mo kat, mun ka ter ve ket, jegy zõ -
köny ve ket, ak ció ter ve ket vagy meg ál la po dá so kat dol goz -
nak ki, ame lyek ben meg ha tá roz zák az együtt mû kö dés
pénz ügyi és szer ve ze ti fel té te le it.

17. cikk

A je len Egyez mény mind két Szer zõ dõ Fél bel sõ jog sza -
bá lya i nak meg fele lõen jó vá ha gyás ra szo rul, s az eh hez
szük sé ges fel té te lek tel je sü lé sé rõl  szóló ké sõb bi dip lo má -
ci ai ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it azon ban az alá írás nap já tól ide ig le ne sen al kal -
maz ni kell.

18. cikk

A je len Egyez mény hatályba lépésével a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv Szö vet sé gi Köz tár -
sa ság Kép vi se lõ há za Vég re haj tó Ta ná csa kö zöt ti tu do má -
nyos, ok ta tá si és kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl Belg rád ban,
1986. már ci us 24-én alá írt Egyez mény a Ma gyar Köz tár -
sa ság, valamint Bosz nia és Her ceg ovi na vi szony la tá ban
ha tá lyát vesz ti.

A je len Egyez mény ha tá ro zat lan idõ re szól, és az egyik
Szer zõ dõ Fél ál tal tör tént fel mon dás idõ pont ját köve tõen
még hat hó na pig ma rad ha tály ban. Fel mon dá sa ese tén
min den a je len Egyez mé nyen ala pu ló be fe je zet len cse re -
prog ram, kö zös ren dez vény vagy pro jekt az ere de ti leg
meg ha tá ro zott idõ pon tig va ló sul meg.

Kelt Bu da pes ten, 2005. jú ni us 23-án, két ere de ti pél -
dány ban, mind egyik ma gyar, bos nyák, hor vát, szerb és an -
gol nyel ven. Mind az öt szö veg egy for mán hi te les. Az
Egyez mény ren del ke zé se i nek el té rõ ér tel me zé se ese tén az
an gol nyel vû szö veg az irány adó.

Bosz nia és Her ceg ovi na A Ma gyar Köz tár sa ság
Mi nisz ter ta ná csa ne vé ben Kor mány a ne vé ben”
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3.  §

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

(2) E ren de let 1–2.  §-a a szer zõ dés 17. cik ké ben meg ha -
tá ro zott idõ pont ban lép hatályba.

(3) A szer zõ dés, illetve e ren de let 1–2.  §-a ha tály ba lé pé -
sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs 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) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter és a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
155/2007. (VI. 27.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti

kulturális, oktatási és tudományos együttmûködésrõl
 szóló Egyezmény kihirdetésérõl

(A Meg álla po dás a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá -
ban 1999. már ci us 3-án nem zet kö zi jo gi lag ha tály ba
 lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Hor -
vát Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti, 1994. már ci us 16-án
alá írt kul tu rá lis, ok ta tá si és tu do má nyos együtt mû kö dés rõl 
 szóló Egyez ményt (a továb biak ban: szer zõ dés) e ren de let -
tel ki hir de ti.

2.  §

A szer zõ dés hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát

Köztársaság Kormánya közötti
Kulturális, Oktatási és Tudományos

Együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Hor vát Köz tár -
sa ság Kor mány a (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek) at tól az 

óhaj tól ve zé rel ve, hogy a kul túr a, ok ta tás és tu do mány te -
rén ered mé nye sen fej lesszék az együtt mû kö dést, az zal a
meg gyõ zõ dés sel, hogy ezzel hoz zá já rul nak a két ál lam kö -
zöt ti sok ol da lú kap cso la tok meg erõ sí té sé hez, valamint a
Ma gyar Köz tár sa ság ban élõ hor vát ki sebb ség és a Hor vát
Köz tár sa ság ban élõ ma gyar ki sebb ség sok irá nyú fej lõ dé -
sé hez, biz to sít va azok egyé ni és kol lek tív jo ga it, tisz te let -
ben tart va a Hel sin ki Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö -
dé si Ér te kez let Zá ró ok má nyá ban és a Pá ri zsi Kar tá ban
meg fo gal ma zott el ve ket, egyet ér tet tek ab ban, hogy kul tu -
rá lis, ok ta tá si és tu do má nyos együtt mû kö dé si Egyez ményt 
(a továb biak ban: Egyez mény) köt nek:

1. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják és ösz tön zik az akadé -
miák, a fel sõ ok ta tá si, a tu do má nyos-ku ta tó, ok ta tá si, kul -
tu rá lis, és mû em lék vé del mi in téz mé nyek, ki sebb sé gi szer -
ve ze tek, valamint szak mai egye sü le tek kö zöt ti együtt mû -
kö dést, szak em be rek és elõ adók cse ré jét. Ezen a te rü le ten
elõ se gí tik a szak mai tá jé koz ta tó anya gok és az informá -
ciók cse ré jét, tu do má nyos, iro dal mi, mû vé sze ti al ko tá sok
és pub li ká ci ók nép sze rû sí té sét, azok for dí tá sát és ki adá sát, 
kon cer tek, szín ház i elõ adá sok, mû vé sze ti és más ki ál lí tá -
sok, illetve ren dez vé nyek szer ve zé sét, fil mek, rá dió és te -
le ví zi ós mû so rok, valamint al ko tó ik cse ré jét.

2. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a he lyi és re gi o ná lis köz -
igaz ga tás szint jén a köz vet len együtt mû kö dést, és ezzel az
egyez mény szel le mé ben elõ se gí tik, meg könnyí tik, szé le -
sí tik és el mé lyí tik a kap cso la ta i kat a kul túr a, ok ta tás és tu -
do mány te rén.

3. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a Tan könyv Ve gyes Bi -
zott ság mû kö dé sét, amely össze ha son lít ja a má sik Fél tör -
té ne lem, föld rajz és szük ség sze rint más tan köny ve i nek rá
vo nat ko zó tar tal mi ré szét és ja vas la tot tesz a fen ti és más
tan köny vek át vé te lé bõl.

4. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen tá mo gat ják a fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek köz vet len kap cso la tát, valamint a má sik
or szág nyel vé nek, iro dal má nak, tör té nel mé nek ok ta tá sát,
me lyet ok ta tá si in téz mé nye ik ben hun ga ro ló gi ai és kro a -
tisz ti kai tan szé kek és lek to rá tu sok lét re ho zá sá val, mun ka -
vál la lá si en ge dély hez nem kö tött lek to rok, ven dég ta ná rok
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cse ré jé vel, köny vek, fo lyó ira tok kül dé sé vel és szak mai to -
vább kép zé se ken tör té nõ rész vé tel lel se gí te nek.

5. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen le he tõ vé te szik, hogy ál -
lam pol gá ra ik a má sik fél ok ta tá si in téz mé nye i ben ta nul -
has sa nak az ok ta tás min den szint jén.

A le he tõ sé gek kel össz hang ban e cél ból a má sik or szág
ál lam pol gá rai ré szé re ösz tön dí ja kat és egyéb anya gi se gít -
sé get nyúj ta nak.

6. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek kü lön Egyez ményt köt nek az is ko lai
bi zo nyít vá nyok, a fel sõ ok ta tás ban ki adott dip lo mák, és fo -
ko za tok köl csö nös el is me ré sé rõl, be le ért ve a tu do má nyos
fo ko za to kat is.

7. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik és meg könnyí tik a má sik
or szág ku ta tói szá má ra a kul tu rá lis és tu do má nyos in téz -
mé nyek ben, könyv tá rak ban, le vél tá rak ban és mú ze u mok -
ban, illetve mû em lék vé del mi in téz mé nyek ben fo lyó ku ta -
tá so kat.

A Szer zõ dõ Fe lek le he tõ vé te szik a má sik or szág tör té -
nel mé re vo nat ko zó for rás anya gok hoz való hoz zá ju tást,
valamint a te rü le ti ku ta tá so kat, és tá mo gat ják a
 Magyar– Horvát Tör té nész Ve gyes Bi zott ság tevékeny -
ségét.

8. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják kul tu rá lis Köz pon tok lé -
te sí té sét a má sik or szág ban.

9. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek kü lön meg ál la po dást köt het nek a tu -
do má nyos-tech no ló gi ai együtt mû kö dés rõl.

10. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a sport te rü le tén való
együtt mû kö dést, valamint a két or szág if jú sá gi szer ve ze tei
kö zöt ti köz vet len kap cso la to kat.

11. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják az együtt mû kö dést és
ösz tön zik az in téz mé nyek kö zöt ti kap cso la to kat, a film -
mû vé szet, rá di ó zás és te le ví zi ó zás, valamint a tö meg tá jé -
koz ta tás te rü le tén, kü lö nös te kin tet tel a hor vát és ma gyar
nyel vû kul tu rá lis jel le gû anya gok cse ré jé re. Bá to rít ják
ezen in téz mé nye ket, hogy együt tes fel lé pés sel ve gye nek
részt a kü lön bö zõ re gi o ná lis együtt mû kö dé si fó ru mo kon.

12. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek kü lö nö sen tá mo gat ják sa ját kép vi se -
lõ ik és szak ér tõ ik kul tu rá lis, ok ta tá si és tu do má nyos
együtt mû kö dé sét a nem zet kö zi szer ve ze tek ben.

13. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a nem ze ti sé gi kér dé sek kel fog lal ko zó 
Hor vát–Ma gyar Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság aján lá sa i ra
is te kin tet tel meg kü lön böz te tett fi gyel met szen tel nek a
Hor vát or szág ban élõ ma gyar ki sebb ség és a Ma gyar or szá -
gon élõ hor vát ki sebb ség ok ta tá si és kul tu rá lis igé nyei tel -
jes kö rû ki elé gí té sé re, kü lö nö sen a hor vát, illetve a ma gyar
nyelv vel és kul tú rá val kap cso la tos igé nye ik re, to váb bá
kul tu rá lis és tör té nel mi örök sé gük köl csö nös vé del mé re,
iden ti tá suk meg õr zé se ér de ké ben. Eb bõl a cél ból a két or -
szág ille té kes in téz mé nyei mun ka ter vük ben kü lön fe je ze -
tet ké szí te nek a ki sebb sé gek ja vas la ta i nak figye lembe -
véte lével, kü lö nö sen a kö vet ke zõk te kin te té ben: szak em -
be rek és ok ta tók kül dé se, is ko la könyv tá rak köny vek kel és
tan köny vek kel való el lá tá sa, sze mi ná ri u mok szer ve zé se,
ösz tön dí jak ado má nyo zá sa.

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a ma gyar or szá gi hor vát és
a hor vát or szá gi ma gyar nem ze ti sé gi szer ve ze tek köz vet -
len kap cso lat tar tá sát az anya or szá gi in téz mé nyek kel és
szer ve ze tek kel, és le he tõ vé te szik a ma gyar or szá gi hor vát
és a hor vát or szá gi ma gyar szer ve ze tek kép vi se lõ i nek rész -
vé te lét a kul tu rá lis, ok ta tá si mun ka ter vek rá juk vo nat ko zó
fe je ze te i nek ki dol go zá sá ban.

14. cikk

Az egyez mény vég re haj tá sa cél já ból a Szer zõ dõ Fe lek
ve gyes bi zott sá got hoz nak lét re, amely há rom éven ként
egy szer fel vált va Ma gyar or szá gon, illetve Hor vát or szág -
ban ülé se zik. A ve gyes bi zott ság el nö ke min dig a ven dég -
lá tó or szág de le gá ci ó já nak ve ze tõ je.

A ve gyes bi zott ság há rom évre  szóló együtt mû kö dé si
mun ka ter vet dol go z ki a meg ál la po dást kötõ ál la mok ré -
szé re, amely a meg va ló sí tást szol gá ló pénz ügyi és szer ve -
zé si ren del ke zé se ket is tar tal maz za.
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15. cikk

Az egyez mény azon a na pon lép ha tály ba, ami kor a
Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton köl csö nö sen ér te sí tik
egy mást, hogy ele get tet tek a hatályba lépéshez elõ írt bel sõ 
tör vényes rendelkezéseiknek.

16. cikk

E meg álla po dás a ha tály ba lé pés tõl szá mí tott 5 évig ma -
rad ér vény ben, de ha tá lya au to ma ti ku san to váb bi 5-5 évre
meg hosszab bo dik, amennyi ben a le já rat elõtt 6 hó nap pal
írá sos for má ban a Felek egyike sem mondja fel.

Ké szült 1994. már ci us 16-án két-két ere de ti pél dány -
ban, ma gyar és hor vát nyel ven, mind két szö veg egy aránt
hiteles.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Hor vát Köz tár sa ság
Kor mány a nevében Kor mány a ne vé ben”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter és a kul tú rá ért fe le lõs
miniszter gondoskodik.

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

A Kormány
156/2007. (VI. 27.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Kubai Köztársaság Kormánya között

Havannában, 2006. február 14-én aláírt, a kulturális,
az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról  szóló 

egyezmény kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és a Ku bai Köz tár sa ság Kor mány a 
kö zött Ha van ná ban, 2006. feb ru ár 14-én alá írt, a kul tu rá -
lis, az ok ta tá si és a tu do má nyos cse re kap cso la tok ról  szóló
egyez mény (a továb biak ban: szer zõ dés) kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a szer zõ dést e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A szer zõ dés hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet ke zõ:

„Egyezmény
a kulturális, az oktatási és a tudományos

cserekapcsolatokról
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai

Köztársaság Kormánya között

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Ku bai Köz tár sa -
ság Kor mány a, a továb biak ban „A Szer zõ dõ Fe lek” at tól
az óhaj tól ve zé rel ve, hogy a köl csö nös ér de kek és elõ nyök
alap ján fej lesszék kul tu rá lis, ok ta tá si, tu do má nyos és
sport kap cso la ta i kat, a kö vet ke zõ Egyez mény alá írá sá ban
ál la pod tak meg:

1. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek fej lesz tik a két or szág kul tu rá lis, ok -
ta tá si, tu do má nyos és mû vé sze ti in téz mé nye ik és szer ve -
ze te ik kö zöt ti cse ré ket.

2. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a je len Egyez mény be fog -
lalt, kü lön bö zõ te rü le te ken mû kö dõ in téz mé nyek kö zöt ti
kap cso la to kat, me lyek meg va ló sí tá sa ér de ké ben ezen in -
téz mé nyek két ol da lú meg ál la po dá so kat ír nak alá.

3. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek jog sza bá lya ik nak meg fele lõen a kul -
tu rá lis és ok ta tá si te rü le ten köl csö nö sen meg könnyí tik a
má sik or szág in té ze te i ben, le vél tá ra i ban, könyv tá ra i ban és 
mú ze u ma i ban vég zen dõ ku ta tá so kat, a je len Egyez mény -
ben elõ irány zott prog ra mok fej lesz té se ér de ké ben.

4. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik a kul tu rá lis, a mû vé sze ti, az 
ok ta tá si, a tu do má nyos, és a tár sa dal mi té má jú köny vek és
ki ad vá nyok cse ré jét.

5. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják az or szá ga ik ille té kes kul -
tu rá lis in téz mé nyei kö zöt ti kap cso la to kat és ta pasz ta lat -
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cse rét, töb bek kö zött a kul tu rá lis örök sé gek hely re ál lí tá sa
és meg óvá sa te rü le tén, jog sza bá lya ik nak meg fele lõen.

6. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik a két or szág sport in téz mé -
nyei kö zöt ti kap cso la tok fej lesz té sét.

7. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a cse re kap cso la to kat a két 
or szág rá di ós, te le ví zi ós szer ve ze tei, valamint film mû vé -
sze ti in téz mé nyei kö zött.

8. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a két or szág fõ vá ro sá ban fel vált va ta -
lál ko zó kat tar ta nak a meg fe le lõ in téz mé nye ik kö zöt ti cse -
re prog ra mok ki dol go zá sa cél já ból.

9. cikk

Je len Egyez mény azon a na pon lép ha tály ba, ame lyen a
Fe lek dip lo má ci ai úton tá jé koz tat ják egy mást ar ról, hogy a 
ha tály ba lé pés hez szük sé ges al kot má nyos elõ írások tel je -
sül tek.

Je len Egyez mény ha tály ba lé pé sé vel az 1974. má jus
15-én alá írt, a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ku -
bai Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti Kul tu rá lis, Ok ta tá si és
Tu do má nyos Együtt mû kö dé si Egyez mény ren del ke zé sei
ha tá lyu kat vesz tik.

10. cikk

Je len Egyez mény öt évig ma rad ha tály ban, és au to ma ti -
ku san újabb öt-öt évre meg hosszab bo dik, amennyi ben
egyik Fél sem köz li dip lo má ci ai úton a má sik Fél lel fel -
mon dá si szán dé kát. A fel mon dás az ar ról  szóló diplomá -
ciai ér te sí tést kö ve tõ hat va na dik na pon lép ha tály ba.

Ké szült Ha van ná ban, 2006. feb ru ár hó 14. nap ján, két
ere de ti pél dány ban ma gyar és spa nyol nyel ven. Mind két
szö veg egy aránt hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Ku bai Köz tár sa ság
Kor mány a ré szé rõl Kor mány a ré szé rõl”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a szer zõ dés 9. cik ké ben meg ha tá -
ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A szer zõ dés, illetve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé -
sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs 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) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter, valamint a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon -
dos ko dik.

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

A Kormány
157/2007. (VI. 27.) Korm.

rendelete

a Magyar Népköztársaságban és a Lengyel
Népköztársaságban kiállított, iskolai végzettséget,
valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok
egyenértékûségének kölcsönös elismerésérõl  szóló,

Varsóban, 1980. évi április hó 25. napján aláírt
megállapodás kihirdetésérõl  szóló

60/1980. (XII. 27.) MT rendelet hatályon kívül
helyezésérõl

(A Meg álla po dás a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban
2005. jú li us 24-én nem zet kö zi jo gi lag ha tá lyát vesz tette.)

1.  §

E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti 
a Ma gyar Nép köz tár sa ság ban és a Len gyel Nép köz tár sa -
ság ban ki ál lí tott, is ko lai vég zett sé get, valamint tu do má -
nyos fo ko za tot ta nú sí tó ok ira tok egyen ér té kû sé gé nek köl -
csö nös el is me ré sé rõl  szóló, Var só ban, 1980. évi áp ri lis hó
25. nap ján alá írt meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló
60/1980. (XII. 27.) MT ren de let.

2.  §

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

(2) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
ve szí ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
158/2007. (VI. 27.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Lett Köztársaság Kormánya között a kulturális,

tudományos és oktatási együttmûködésrõl szóló
Egyezmény kihirdetésérõl

(A Meg álla po dás a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá -
ban 1997. jú ni us 26-án nem zet kö zi jo gi lag ha tály ba
 lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Lett
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a kul tu rá lis, tu do má nyos és
ok ta tá si együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1997. már -
ci us 6-án alá írt Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet -
ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett

Köztársaság Kormánya között
a kulturális, tudományos és oktatási

együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Lett Köz tár sa ság 
Kor mány a (a továb biak ban: a Fe lek)

– az or szá ga ik kö zöt ti együtt mû kö dés to váb bi bõ ví té -
sé nek és el mé lyí té sé nek szán dé ká tól ve zé rel ve, a Ma gyar
Köz tár sa ság és a Lett Köz tár sa ság kö zöt ti ba rá ti kap cso la -
tok és együtt mû kö dés alap ja i ról kö tött és 1992. au gusz tus
7-én Ri gá ban alá írt Szer zõ dés sel össz hang ban,

– ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy a kul tu rá lis, tu do má -
nyos és ok ta tá si együtt mû kö dés, valamint a szé les körû
em ber i kap cso la tok hoz zá já rul nak mind két ál lam nem ze ti
kul tú rá já nak gaz da go dá sá hoz,

– at tól a szán dék tól ve zé rel ve, hogy a kul túr a, a tu do -
má nyok és az ok ta tás sa já tos esz kö ze i vel köl csö nö sen erõ -
sít sék a két or szág és ál lam pol gá rai kö zöt ti ba rá ti kap cso -
la to kat,

– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a kul túr a, a mû vé sze -
tek, a tu do má nyok és az ok ta tás te rén meg va ló su ló együtt -
mû kö dé sük ál tal hoz zá já rul nak az Euró pai Biz ton sá gi és
Együtt mû kö dé si Ér te kez le tek zá ró ok má nya i ban, a pá ri zsi
„Új Eu ró pá ért” Char ta-ban, az Euró pa Ta nács aján lá sa i -
ban, valamint az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si
Szer ve zet do ku men tu ma i ban fog lal tak meg va ló sí tá sá hoz,
s így elõ se gí tik a két nép még na gyobb fokú be kap cso ló dá -
sát az in teg rá ló dó Euró pa kul tu rá lis vér ke rin gé sé be, mely -

nek ré vén ha té ko nyan moz dít hat ják elõ a kö zös euró pai
kul túr a gaz da go dá sát is
az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. cikk

A Fe lek az egyen lõ ség és a köl csö nös ség alap ján az or -
szá ga ik ban ér vény ben lévõ tör vények, ren del ke zé sek és
mind két Fél ér de ké nek tisz te let ben tar tá sá val tá mo gat ják a 
szé les körû együtt mû kö dést a kul túr a és a mû vé sze tek, a
tu do mány, az ok ta tás, a tá jé koz ta tás és a tö meg tá jé koz ta tá -
si esz kö zök fel hasz ná lá sa, a test ne ve lés és sport, valamint
az if jú sá gi kap cso la tok te rén. Tá mo gat ják az ál lam i, tár sa -
dal mi és ma gán in téz mé nyek, egy há zak, a kü lön bö zõ szer -
ve ze tek és egye sü le tek, valamint ma gán sze mé lyek kez de -
mé nye zé se it és sok ol da lú együtt mû kö dé si for má it, a je len
Egyez mény ben fog lalt cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben.

2. cikk

A Fe lek az in téz mé nyek, egy há zak, szer ve ze tek, egye -
sü le tek, te le pü lé sek, ön kor mány za tok stb. köl csö nös igé -
nye ken és ér dek lõ dé sen ala pu ló köz vet len együtt mû kö dé -
sét te kin tik az or szá ga ik kö zöt ti kul tu rá lis, tu do má nyos és
ok ta tá si együtt mû kö dés alap ve tõ for má já nak.

A mind ha té ko nyabb együtt mû kö dés ér de ké ben tá mo -
gat ják a már meg lé võ köz vet len kap cso la to kat és elõ se gí -
tik újab bak lé te sí té sét.

3. cikk

A Fe lek ösz tön zik a tu do má nyos aka dé mi ák, fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek és ku ta tó in té ze tek együtt mû kö dé sét. Tá -
mo gat ják a tu do má nyos ku ta tók cse ré jét, a kö zös ku ta tá so -
kat, valamint azok ered mé nye i nek pub li ká lá sát és nép sze -
rû sí té sét, a kö zös tu do má nyos ren dez vé nyek szer ve zé sét,
a tu do má nyos in for má ci ók és do ku men tá ci ók cse ré jét.

A Fe lek meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí ta nak a má -
sik or szág nyel vé vel, tör té nel mé vel, kul tú rá já val és mû vé -
sze té vel fog lal ko zó in téz mé nyek és ku ta tók tá mo ga tá sá ra,
a mû for dí tók nyel vi, szak mai kép zé sé re és továbbképzé -
sére.

A Fe lek meg könnyí tik egy más ku ta tói szá má ra a
könyv tá ra ik ban, le vél tá ra ik ban, mú ze u ma ik ban, fel sõ ok -
ta tá si és tu do má nyos in té ze te ik ben, tes tü le te ik ben és
egye sü le te ik ben ta lál ha tó anya gok hoz való hoz zá ju tást, s
biz to sít ják a tu do má nyos ku ta tá sok vég zé sé nek le he tõ sé -
gét ezek ben az in téz mé nyek ben.

4. cikk

1. A Fe lek bõ ví tik együtt mû kö dé sü ket és cse re kap cso -
la ta i kat az ok ta tás ügy te rén, ezért kü lö nö sen tá mo gat ják
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a) a tu do má nyos ku ta tók, ta ná rok és ok ta tás ügyi szak -
em be rek,

b) a ta nu lók, egye te mi hall ga tók és ösz tön dí ja sok
köl csö nös kül dé sét;

c) a tan köny vek, tan me ne tek, tan ter vek és az ok ta tá si
rend szer rel kap cso la tos egyéb anya gok cseréjét.

2. A Fe lek tá mo gat ják a má sik or szág nyel vé nek, iro -
dal má nak, tör té nel mé nek és kul tú rá já nak mi nél jobb meg -
is mer te té sét.

Meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí ta nak fel sõ ok ta tá si
in téz mé nye ik ma gyar nyel vi és iro dal mi, illetve lett nyel vi
és iro dal mi lek to rá tu sa i nak mû kö dé sé re, valamint igé nye i -
re. Foly tat ják, illetve meg kez dik az anya nyel vi lek to rok,
ille tõ leg ven dég ta ná rok al kal ma zá sá nak gya kor la tát ezen
ok ta tó he lye ken, s tá mo gat ják új tan szé kek lét re ho zá sát.

3. A Fe lek tá mo gat ják a tör té nel mi, föld raj zi és kul tu rá -
lis kér dé se ket fel dol go zó tan köny vek, en cik lo pé di kus és
nép sze rû tu do má nyos ki ad vá nyok egyez te té sét.

4. A Fe lek tár gya lá so kat szor gal maz nak az is ko lai vég -
zett sé get ta nú sí tó, valamint a tu do má nyos fo ko za tok és cí -
mek oda íté lé sé rõl  szóló ok ira tok köl csö nös el is me ré sé rõl,
a fen ti ek re vo nat ko zó meg álla po dás alá írá sa cél já ból.

5. cikk

A Fe lek köl csö nö sen le he tõ vé te szik, hogy ál lam pol gá -
ra ik a má sik Fél ok ta tá si in téz mé nye i ben ta nul má nyo kat
foly tat has sa nak. Részt ve võ ket fo gad nak to váb bá a két
nyelv és kul túr a ala po sabb meg is me ré sét szol gá ló nyá ri
egye te me ken, spe ci á lis kur zu so kon.

Le he tõ sé ge ik kel össz hang ban e cél ból a má sik or szág
ál lam pol gá rai ré szé re ösz tön dí ja kat ado má nyoz nak vagy
egyéb anya gi se gít sé get nyúj ta nak.

6. cikk

A Fe lek rend sze re sen ki cse ré lik a nem ze ti ki sebb sé gek
ok ta tá sa és kul tu rá lis el lá tá sa te rén szer zett tapasztala -
taikat.

7. cikk

A Fe lek kul tu rá lis örök sé gük és mai kul tu rá lis ered mé -
nye ik meg is mer te té se ér de ké ben tá mo gat ják a köl csö nös
ér dek lõ dé sen és elõ nyö kön ala pu ló együtt mû kö dést és
cse rét a kul túr a, a hi va tá sos és ama tõr mû vé sze tek va la -
mennyi te rü le tén, s meg te rem tik a meg fe le lõ fel té te le ket
az e te rü le te ken mû kö dõ kor mány za ti és nem kor mány za ti
in téz mé nyek, szer ve ze tek, egye sü le tek stb., valamint ma -
gán sze mé lyek együtt mû kö dé sé hez.

Bá to rít ják

a) a szín ház i, ze nei, ének- és tánc mû vé sze ti, iro dal mi,
kép zõ mû vé sze ti, ipar mû vé sze ti és film mû vé sze ti in téz mé -
nyek, mû vé sze ti szak em be rek és ügy nök sé gek, a könyv -
kiadói és könyv ter jesz tõi szö vet sé gek, ille tõ leg szer ve ze -
tek, a könyv tá rak, mû ve lõ dé si ott ho nok, mú ze u mok, ga lé -
ri ák, mû em lék vé del mi, ter mé szet vé del mi és kör nye zet vé -
del mi in téz mé nyek, to váb bá ma gán sze mé lyek együtt mû -
kö dé sét a kul túr a va la mennyi te rü le tén fo lyó sze mély-,
 tapasztalat- és do ku men tá ció cse rét;

b) az írók, mû for dí tók, ze ne szer zõk, ze ne mû vé szek,
szín mû vé szek, ének- és tánc mû vé szek, film mû vé szek, te -
le ví zi ós és rá di ós al ko tók, épí tõ mû vé szek, kép zõ- és ipar -
mû vé szek, valamint mû vé szet tör té né szek szö vet sé ge i nek,
egye sü le te i nek és más szer ve ze te i nek együtt mû kö dé sét;

c) a má sik or szág szer zõi mû vé sze ti, iro dal mi és tu do -
má nyos mû ve i nek for dí tá sát és ki adá sát;

d) a má sik or szág mû vé szi al ko tá sa i nak be mu ta tá sát a
pró zai, ze nés és tánc szín há zak ban, ope ra há zak ban, hang -
ver seny ter mek ben, ga lé ri ák ban, film szín há zak ban, a rá -
dióban és a te le ví zi ó ban stb.;

e) egyéb, a má sik or szág kul tú rá ját, éle tét be mu ta tó ki -
ál lí tá sok, valamint tá jé koz ta tó anya gok cse ré jét;

f) a hi va tá sos és ama tõr mû vé szek és mû vé sze ti cso por -
tok (kó ru sok, ze ne ka rok, együt te sek) cse ré jét;

g) az in for má ci ók, ki ad vá nyok, köny vek, fo lyó ira tok
és más in for má ció hor do zók, hang- és kép hor do zó esz kö -
zök cse ré jét;

h) kép vi se lõk kül dé sét a má sik Fél ál tal ren de zett kul -
tu rá lis fesz ti vá lok ra, ver se nyek re, szem lék re, konferen -
ciákra és nem zet kö zi ta lál ko zók ra, al ko tó te le pek re, a nem -
zet kö zi ver se nyek zsû ri jé be;

i) az új kul tu rá lis ér té ke ket te rem tõ sze mé lyek kez de -
mé nye zé se it és vál lal ko zá sa it.

8. cikk

A Fe lek bá to rít ják a kul tu rá lis örök sé gük meg õr zé sét
szol gá ló együtt mû kö dés min den for má ját. Együtt mû köd -
nek a te rü le tük re ke rült, a má sik Fél kul tu rá lis ja va it ké pe -
zõ em lék anyag fel ku ta tá sá ban, sér tet len meg õr zé sé ben és
– amennyi ben e ja vak jog ta la nul ke rül tek bir to kuk ba, ille -
tõ leg or szá guk te rü le té re – vissza szol gál ta tá sá ban. Kü -
lön-kü lön és együt te sen is fel lép nek a kul tu rá lis ja vak il le -
gá lis for gal ma zá sá val szem ben.

9. cikk

A Fe lek – ál lam pol gá ra ik ob jek tív és sok ol da lú tá jé koz -
ta tá sa ér de ké ben – köl csö nö sen biz to sít ják a két or szág po -
li ti kai, tár sa dal mi, kul tu rá lis és tu do má nyos éle té re vo nat -
ko zó in for má ci ók sza bad áram lá sát.
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En nek ér de ké ben elõ moz dít ják rá di ó ik és te le ví zi ó ik,
táv ira ti iro dá ik, új ság író szer ve ze te ik, ki adó ik és szer kesz -
tõ sé ge ik együtt mû kö dé sét.

10. cikk

A Fe lek elõ se gí tik a kor mány kö zi és nem kor mány za ti
tu do má nyos és kul tu rá lis nem zet kö zi szer ve ze tek ben való
együtt mû kö dést, s tá jé koz tat ják egy mást a fen ti ek kel kap -
cso la tos ta pasz ta la ta ik ról.

11. cikk

A Fe lek – a kul tu rá lis és szel lem i ja vak ter jesz té sé nek és 
nép sze rû sí té sé nek meg könnyí té se ér de ké ben – biz to sít ják
a má sik Fél ál lam pol gá rai és jogi sze mé lyei szer zõi jo ga i -
nak tör vényes vé del mét.

12. cikk

A Fe lek – az eh hez szük sé ges szer ve ze ti, jogi és pénz ügyi
fel té te lek meg lé te ese tén – köl csö nö sen kul tu rá lis köz pon to -
kat vagy kép vi se le te ket ál lí ta nak fel. Ezek lét re jöt té ig dip lo -
má ci ai kép vi se le te ik út ján se gí tik a je len Egyez mény ben vál -
lalt együtt mû kö dé si fel ada tok meg ol dá sát.

13. cikk

A Fe lek bá to rít ják és se gí tik a két or szág if jú sá gi szer ve -
ze tei, egye sü le tei együtt mû kö dé sét és együt tes rész vé te lét
a nem zet kö zi if jú sá gi szer ve ze tek mun ká já ban.

14. cikk

A Fe lek tá mo gat ják a két or szág kö zöt ti kul tu rá lis kap -
cso la tok fej lesz té sét szol gá ló tár sa dal mi szer ve ze tek,
nem ze ti sé gi szö vet sé gek te vé keny sé gét.

15. cikk

A je len Egyez mény meg va ló sí tá sa ér de ké ben a Fe lek,
illetve érin tett in téz mé nye ik és szer ve ze te ik prog ra mo kat,
mun ka ter ve ket és meg ál la po dá so kat dol goz nak ki, ame -
lyek ben meg ha tá roz zák az együtt mû kö dés pénz ügyi és
szer ve ze ti fel té te le it.

16. cikk

Ezt az Egyez ményt az alá írás nap já tól ide ig le ne sen kell
al kal maz ni, vég le ge sen ak kor lép ha tály ba, ami kor a Fe lek 

dip lo má ci ai úton ér te sí tet ték egy mást a jó vá ha gyás meg -
tör tén té rõl.

17. cikk

Az Egyez mény öt évre szól, s ha tá lya au to ma ti ku san
meg hosszab bo dik a kö vet ke zõ öt-öt éves idõ szak ra,
amennyi ben egyik Fél sem mond ja írás ban fel hat hó nap -
pal az ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõtt. A fel mon dás tól füg -
get le nül az Egyez mény alap ján kö tött meg ál la po dá sok az
ere de ti leg meg je lölt ha tár idõ le jár tá ig ér vény ben ma rad -
nak.

Kelt Ri gá ban, 1997. már ci us 6-án két ere de ti pél dány -
ban, mind egyik ma gyar, lett és an gol nyel ven. Mind há rom
szö veg egy for mán hi te les. Az Egyez mény ren del ke zé se i -
nek el té rõ ér tel me zé se ese tén az an gol nyel vû szö veg az
irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Lett Köz tár sa ság
Kor mány a ne vé ben Kor mány a ne vé ben”

3.  §

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

4.  §

E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek rõl
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz -
ter és a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
159/2007. (VI. 27.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Litván Köztársaság Kormánya között

a kulturális, tudományos és oktatási
együttmûködésrõl  szóló egyezmény kihirdetésérõl

(A Meg álla po dás a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá -
ban 1999. jú ni us 9-én nem zet kö zi jo gi lag ha tály ba lé pett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a
 Litván Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a kul tu rá lis, tu do má -
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nyos és ok ta tá si együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten,
1997. ok tó ber 7-én alá írt Egyez ményt e ren de let tel ki -
hirdeti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet -
ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Litván Köztársaság Kormánya között
a kulturális, tudományos és oktatási

együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Lit ván Köz tár sa -
ság Kor mány a (a továb biak ban: a Fe lek)

– az or szá ga ik kö zöt ti együtt mû kö dés to váb bi bõ ví té -
sé nek és el mé lyí té sé nek szán dé ká tól ve zé rel ve, a Ma gyar
Köz tár sa ság és a Lit ván Köz tár sa ság kö zöt ti ba rá ti kap cso -
la tok és együtt mû kö dés alap ja i ról kö tött és 1992. au gusz -
tus 6-án Vil ni us ban alá írt Szer zõ dés sel össz hang ban;

– épít ve né pe ik tör té nel mi múlt ban gyö ke re zõ és a szá -
za dok so rán ápolt kul tu rá lis kap cso la ta i ra;

– ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy a kul tu rá lis, tu do má -
nyos és ok ta tá si együtt mû kö dés, valamint a szé les körû
em ber i kap cso la tok hoz zá já rul nak mind két ál lam nem ze ti
kul tú rá já nak gaz da go dá sá hoz;

– at tól a szán dék tól ve zé rel ve, hogy a kul túr a, a tu do -
má nyok és az ok ta tás sa já tos esz kö ze i vel köl csö nö sen erõ -
sít sék a két or szág és ál lam pol gá rai kö zöt ti ba rá ti kap cso -
la to kat;

– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a kul túr a, a mû vé sze -
tek, a tu do má nyok és az ok ta tás te rén meg va ló su ló együtt -
mû kö dé sük ál tal hoz zá já rul nak az Euró pai Biz ton sá gi és
Együtt mû kö dé si Ér te kez le tek zá ró ok má nya i ban, a pá ri zsi
„Új Eu ró pá ért” Char ta-ban, az Euró pa Ta nács aján lá sa i -
ban, valamint az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si
Szer ve zet do ku men tu ma i ban fog lal tak meg va ló sí tá sá hoz,
s így elõ se gí tik a két nép még na gyobb fokú be kap cso ló dá -
sát az in teg rá ló dó Euró pa kul tu rá lis vér ke rin gé sé be, mely -
nek ré vén ha té ko nyan moz dít hat ják elõ a kö zös euró pai
kul túr a gaz da go dá sát is,
az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. cikk

A Fe lek az egyen lõ ség és a köl csö nös ség alap ján, az or -
szá ga ik ban ér vény ben lévõ tör vények, ren del ke zé sek és
mind két Fél ér de ké nek tisz te let ben tar tá sá val tá mo gat ják a 
szé les körû együtt mû kö dést a kul túr a és a mû vé sze tek, a
tu do mány, az ok ta tás, a tá jé koz ta tás és a tö meg tá jé koz ta tá -
si esz kö zök fel hasz ná lá sa, a test ne ve lés és sport, valamint
az if jú sá gi kap cso la tok te rén. Tá mo gat ják az ál lam i, tár sa -
dal mi és ma gán in téz mé nyek, egy há zak, szer ve ze tek és

egye sü le tek, valamint ma gán sze mé lyek kezdeményezé -
seit és sok ol da lú együtt mû kö dé si for má it, a je len Egyez -
mény ben fog lalt cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben.

2. cikk

A Fe lek az in téz mé nyek, egy há zak, szer ve ze tek, egye -
sü le tek, te le pü lé sek, ön kor mány za tok stb. köl csö nös igé -
nye ken és ér dek lõ dé sen ala pu ló köz vet len együtt mû kö dé -
sét te kin tik az or szá ga ik kö zöt ti kul tu rá lis, tu do má nyos és
ok ta tá si együtt mû kö dés alap ve tõ for má já nak.

A mind ha té ko nyabb együtt mû kö dés ér de ké ben tá mo -
gat ják a már meg lé võ köz vet len kap cso la to kat és elõ se gí -
tik újab bak lé te sí té sét.

3. cikk

A Fe lek ösz tön zik a tu do má nyos aka dé mi ák, fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek és ku ta tó in té ze tek együtt mû kö dé sét. Tá -
mo gat ják a tu do má nyos ku ta tók cse ré jét, a kö zös ku ta tá so -
kat, valamint azok ered mé nye i nek pub li ká lá sát és nép sze -
rû sí té sét, a kö zös tu do má nyos ren dez vé nyek szer ve zé sét,
a tu do má nyos in for má ci ók és do ku men tá ci ók cse ré jét.

A Fe lek meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí ta nak a má -
sik or szág nyel vé vel, tör té nel mé vel, kul tú rá já val és mû vé -
sze té vel fog lal ko zó in téz mé nyek és ku ta tók tá mo ga tá sá ra,
a mû for dí tók nyel vi, szak mai kép zé sé re és továbbképzé -
sére.

A Fe lek meg könnyí tik egy más ku ta tói szá má ra a
könyv tá ra ik ban, le vél tá ra ik ban, mú ze u ma ik ban, fel sõ ok -
ta tá si és tu do má nyos in té ze te ik ben, tes tü le te ik ben és
egye sü le te ik ben ta lál ha tó anya gok hoz való hoz zá ju tást, s
biz to sít ják a tu do má nyos ku ta tá sok vég zé sé nek le he tõ sé -
gét ezek ben az in téz mé nyek ben.

4. cikk

A Fe lek a tu do má nyos és tech no ló gi ai együtt mû kö dés -
rõl kü lön meg ál la po dást kötnek.

5. cikk

1. A Fe lek bõ ví tik együtt mû kö dé sü ket és cse re kap cso -
la ta i kat az ok ta tás ügy te rén, ezért kü lö nö sen tá mo gat ják

a) a tu do má nyos ku ta tók, ta ná rok és ok ta tás ügyi szak -
em be rek,

b) a ta nu lók, egye te mi hall ga tók és ösz tön dí ja sok

köl csö nös kül dé sét,

c) a tan köny vek, tan me ne tek, tan ter vek és az ok ta tá si
rend szer rel kap cso la tos egyéb anya gok cse ré jét.
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2. A Fe lek tá mo gat ják a má sik or szág nyel vé nek, iro -
dal má nak, tör té nel mé nek és kul tú rá já nak mi nél jobb meg -
is mer te té sét.

Meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí ta nak fel sõ ok ta tá si
in téz mé nye ik ma gyar nyelv- és iro da lom, illetve lit ván
nyelv- és iro da lom tan szé ke i nek mû kö dé sé re és igé nye i re.
Foly tat ják, illetve meg kez dik a lek to rok, ille tõ leg ven dég -
ta ná rok al kal ma zá sá nak gya kor la tát eze ken a tan szé ke ken, 
s tá mo gat ják új tan szé kek lét re ho zá sát.

3. A Fe lek tá mo gat ják a tör té nel mi, föld raj zi és kul tu rá -
lis kér dé se ket fel dol go zó tan köny vek, en cik lo pé di kus és
nép sze rû tu do má nyos kiadványok egyeztetését.

4. A Fe lek tár gya lá so kat szor gal maz nak az is ko lai vég -
zett sé get ta nú sí tó, valamint a tu do má nyos fo ko za tok és cí -
mek oda íté lé sé rõl  szóló ok ira tok köl csö nös el is me ré sé rõl,
a fen ti ek re vo nat ko zó új meg álla po dás alá írá sa cél já ból.

6. cikk

A Fe lek köl csö nö sen le he tõ vé te szik, hogy ál lam pol gá -
ra ik a má sik Fél ok ta tá si in téz mé nye i ben ta nul má nyo kat
foly tat has sa nak. Részt ve võ ket fo gad nak to váb bá a két
nyelv és kul túr a ala po sabb meg is me ré sét szol gá ló nyá ri
egye te me ken, spe ci á lis kur zu so kon.

Le he tõ sé ge ik kel össz hang ban e cél ból a má sik or szág
ál lam pol gá rai ré szé re ösz tön dí ja kat ado má nyoz nak vagy
egyéb anya gi se gít sé get nyúj ta nak.

7. cikk

A Fe lek rend sze re sen ki cse ré lik a nem ze ti ki sebb sé gek
ok ta tá sa és kul tu rá lis el lá tá sa te rén szer zett tapasztala -
taikat.

8. cikk

A Fe lek kul tu rá lis örök sé gük és mai kul tu rá lis ered mé -
nye ik meg is mer te té se ér de ké ben tá mo gat ják a köl csö nös
ér dek lõ dé sen és elõ nyö kön ala pu ló együtt mû kö dést és
cse rét a kul túr a, a hi va tá sos és ama tõr mû vé sze tek va la -
mennyi te rü le tén, s meg te rem tik a meg fe le lõ fel té te le ket
az e te rü le te ken mû kö dõ kor mány za ti és nem kor mány za ti
in téz mé nyek, szer ve ze tek, egye sü le tek stb., valamint ma -
gán sze mé lyek együtt mû kö dé sé hez.

Bá to rít ják
a) a szín ház i, ze nei, ének- és tánc mû vé sze ti, iro dal mi,

kép zõ mû vé sze ti, ipar mû vé sze ti és film mû vé sze ti in téz mé -
nyek, mû vé sze ti szak em be rek és ügy nök sé gek, a könyv -
kiadói és könyv ter jesz tõi szö vet sé gek, illetve szer ve ze tek,
a könyv tá rak, mû ve lõ dé si ott ho nok, mú ze u mok, ga lé ri ák,
az ingó és in gat lan kul tu rá lis örök sé gük vé del mé vel fog -
lal ko zó in téz mé nyek, ter mé szet vé del mi és kör nye zet vé -

del mi in téz mé nyek, to váb bá ma gán sze mé lyek együtt mû -
kö dé sét, a kul túr a va la mennyi te rü le tén fo lyó sze mély-, ta -
pasz ta lat- és do ku men tá ció cse rét;

b) az írók, mû for dí tók, ze ne szer zõk, ze ne mû vé szek,
szín mû vé szek, ének- és tánc mû vé szek, film mû vé szek, te -
le ví zi ós és rá di ós al ko tók, épí tõ mû vé szek, kép zõ- és ipar -
mû vé szek, valamint mû vé szet tör té né szek szö vet sé ge i nek,
egye sü le te i nek és más szer ve ze te i nek együtt mû kö dé sét;

c) a má sik or szág szer zõi mû vé sze ti, iro dal mi és tu do -
má nyos mû ve i nek for dí tá sát és ki adá sát;

d) a má sik or szág mû vé szi al ko tá sa i nak be mu ta tá sát a
pró zai, ze nés és tánc szín há zak ban, ope ra há zak ban, hang -
ver seny ter mek ben, ga lé ri ák ban, film szín há zak ban, a rá -
dióban és a te le ví zi ó ban stb.;

e) egyéb, a má sik or szág kul tú rá ját, éle tét be mu ta tó ki -
ál lí tá sok, valamint tá jé koz ta tó anya gok cse ré jét;

f) a hi va tá sos és ama tõr mû vé szek és mû vé sze ti cso por -
tok (kó ru sok, ze ne ka rok, együt te sek) cse ré jét;

g) az in for má ci ók, ki ad vá nyok, köny vek, fo lyó ira tok
és más in for má ció hor do zók, hang- és kép hor do zó esz kö -
zök cse ré jét;

h) kép vi se lõk kül dé sét a má sik Fél ál tal ren de zett kul -
tu rá lis fesz ti vá lok ra, ver se nyek re, szem lék re, konferen -
ciákra és nem zet kö zi ta lál ko zók ra, al ko tó te le pek re, a nem -
zet kö zi ver se nyek zsû ri jé be;

i) az új kul tu rá lis ér té ke ket te rem tõ sze mé lyek kez de -
mé nye zé sek és vál lal ko zá sa it.

9. cikk

A Fe lek bá to rít ják a kul tu rá lis örök sé gük meg õr zé sét
szol gá ló együtt mû kö dés min den for má ját. Együtt mû köd -
nek a te rü le tük re ke rült, a má sik Fél kul tu rá lis ja va it ké pe -
zõ em lék anyag fel ku ta tá sá ban, sér tet len meg õr zé sé ben és
– amennyi ben e ja vak jog ta la nul ke rül tek bir to kuk ba, ille -
tõ leg or szá guk te rü le té re – vissza szol gál ta tá sá ban. Kü -
lön-kü lön és együt te sen is fel lép nek a kul tu rá lis ja vak il le -
gá lis for gal ma zá sá val szem ben.

10. cikk

A Fe lek – ál lam pol gá ra ik ob jek tív és sok ol da lú tá jé koz -
ta tá sa ér de ké ben – köl csö nö sen biz to sít ják a két or szág po -
li ti kai, tár sa dal mi, kul tu rá lis és tu do má nyos éle té re vo nat -
ko zó in for má ci ók sza bad áram lá sát.

En nek ér de ké ben elõ moz dít ják rá di ó ik és te le ví zi ó ik,
táv ira ti iro dá ik, új ság író szer ve ze te ik, ki adó ik és szer kesz -
tõ sé ge ik együtt mû kö dé sét.

11. cikk

A Fe lek elõ se gí tik a kor mány kö zi és nem kor mány za ti
tu do má nyos és kul tu rá lis nem zet kö zi szer ve ze tek ben való
együtt mû kö dést, s tá jé koz tat ják egy mást a fen ti ek kel kap -
cso la tos ta pasz ta la ta ik ról.
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12. cikk

A Fe lek – a kul tu rá lis és szel lem i ja vak ter jesz té sé nek és 
nép sze rû sí té sé nek meg könnyí té se ér de ké ben – biz to sít ják
a má sik Fél ál lam pol gá rai és jogi sze mé lyei szer zõi jo ga i -
nak tör vényes vé del mét.

13. cikk

A Fe lek tá mo gat ják az együtt mû kö dést a je len Egyez -
mény ál tal sza bá lyo zott te rü le te ken nem zet kö zi ke res ke -
del mi te vé keny sé get foly ta tó ter mé sze tes és jogi sze mé -
lyek kö zött.

14. cikk

A Fe lek – az eh hez szük sé ges szer ve ze ti, jogi és pénz -
ügyi fel té te lek meg lé te ese tén – köl csö nö sen kul tu rá lis
köz pon to kat vagy kép vi se le te ket ál lí ta nak fel. Ezek lét re -
jöt té ig dip lo má ci ai kép vi se le te ik út ján se gí tik a je len
Egyez mény ben vál lalt együtt mû kö dé si fel ada tok meg ol -
dá sát.

15. cikk

A Fe lek bá to rít ják és se gí tik a két or szág if jú sá gi szer ve -
ze tei, egye sü le tei együtt mû kö dé sét és együt tes rész vé te lét
a nem zet kö zi if jú sá gi szer ve ze tek mun ká já ban.

16. cikk

A Fe lek tá mo gat ják a két or szág kö zöt ti kul tu rá lis kap -
cso la tok fej lesz té sét szol gá ló tár sa dal mi szer ve ze tek,
nem ze ti sé gi szö vet sé gek, illetve jogi sze mé lyek te vé keny -
sé gét.

17. cikk

A je len Egyez mény meg va ló sí tá sa ér de ké ben a Fe lek,
illetve érin tett in téz mé nye ik és szer ve ze te ik prog ra mo kat,
mun ka ter ve ket és meg ál la po dá so kat dol goz nak ki, ame -
lyek ben meg ha tá roz zák az együtt mû kö dés pénz ügyi és
szer ve ze ti fel té te le it.

18. cikk

Ezt az Egyez ményt az alá írás nap já tól ide ig le ne sen al -
kal maz ni kell, vég le ge sen ak kor lép ha tály ba, ami kor a Fe -
lek dip lo má ci ai úton ér te sí tet ték egy mást a jó vá ha gyás
meg tör tén té rõl.

19. cikk

Az je len Egyez mény öt évre szól, s ha tá lya min dig meg -
hosszab bo dik újabb öt-öt év vel, amennyi ben egyik Fél
sem mond ja írás ban fel hat hó nap pal az ér vé nyes sé gi idõ
le jár ta elõtt. Az Egyez mény bár mely mó do sí tá sa kor
ugyan úgy kell el jár ni, mint az Egyez mény ha tá lyá nak ér -
vé nye sí té se kor.

A Fel mon dás tól füg get le nül az Egyez mény alap ján kö -
tött meg ál la po dá sok az ere de ti leg meg je lölt ha tár idõ le jár -
tá ig ér vény ben ma rad nak.

Kelt Bu da pes ten, 1997. ok tó ber 7-én két ere de ti pél -
dány ban, mind egyik ma gyar, lit ván és an gol nyel ven.
Mind há rom szö veg egy for mán hi te les. Az Egyez mény
ren del ke zé se i nek el té rõ ér tel me zé se ese tén az an gol nyel -
vû szö veg az irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Lit ván Köz tár sa ság

Kor mány a ne vé ben Kor mány a ne vé ben”

3.  §

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

4.  §

E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek rõl
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter és a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
160/2007. (VI. 27.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti

oktatási, tudományos és kulturális együttmûködésrõl
 szóló Egyezmény kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a
 Macedón Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti ok ta tá si, tu do -
má nyos és kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez ményt
(a továb biak ban: szer zõ dés) e ren de let tel ki hir de ti.
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2. §

A szer zõ dés hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón

Köztársaság Kormánya közötti
oktatási, tudományos és kulturális együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Ma ce dón Köz -
tár sa ság Kor mány a (a továb biak ban: a Fe lek)

– az or szá ga ik kö zöt ti együtt mû kö dés to váb bi bõ ví té -
sé nek és el mé lyí té sé nek szán dé ká tól ve zé rel ve,

– ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy az ok ta tá si, tu do má -
nyos és kul tu rá lis együtt mû kö dés, valamint a szé les körû
em ber i kap cso la tok hoz zá já rul nak mind két ál lam nem ze ti
kul tú rá já nak gaz da go dá sá hoz;

– at tól a szán dék tól ve zé rel ve, hogy az ok ta tás, a tu do -
má nyok és a kul túr a sa já tos esz kö ze i vel köl csö nö sen erõ -
sít sék a két or szág és ál lam pol gá rai kö zöt ti ba rá ti kap cso -
la to kat;

– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy az ok ta tás, a tu do má -
nyok, a kul túr a és a mû vé sze tek te rén meg va ló su ló együtt -
mû kö dé sük ál tal hoz zá já rul nak az Euró pai Biz ton sá gi és
Együtt mû kö dé si Ér te kez le tek zá ró ok má nya i ban, a pá ri zsi
„Új Eu ró pá ért” Char ta-ban, az Euró pa Ta nács aján lá sa i -
ban, to váb bá az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si
Szer ve zet do ku men tu ma i ban, valamint a Dél ke let-Eu ró -
pai Sta bi li tá si Egyez mény ben fog lal tak meg va ló sí tá sá hoz, 
s így elõ se gí tik né pe ik még na gyobb fokú be kap cso ló dá sát 
az in teg rá ló dó Euró pa kul tu rá lis éle té be, mely nek ré vén
ha té ko nyan moz dít hat ják elõ a kö zös euró pai kul túr a gaz -
da go dá sát is,
az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. cikk

A Fe lek az egyen lõ ség és a köl csö nös ség alap ján, mind -
két Fél ér de ke i nek tisz te let ben tar tá sá val tá mo gat ják a szé -
les körû együtt mû kö dést az ok ta tás, a tu do mány, a kul túr a
és a mû vé sze tek, a tá jé koz ta tás és a tö meg tá jé koz ta tá si
esz kö zök fel hasz ná lá sa te rén. Tá mo gat ják az ál lam i, tár sa -
dal mi és ma gán in téz mé nyek, egy há zak, szer ve ze tek és
egye sü le tek, valamint ma gán sze mé lyek – a je len Egyez -
mény cél ja i nak el éré sét szol gá ló – kez de mé nye zé se it és
sok ol da lú együtt mû kö dé sét.

2. cikk

A Fe lek az in téz mé nyek, egy há zak, szer ve ze tek, egye -
sü le tek, te le pü lé sek, ön kor mány za tok stb. köl csö nös igé -
nye ken és ér dek lõ dé sen ala pu ló köz vet len együtt mû kö dé -
sét te kin tik az or szá ga ik kö zöt ti ok ta tá si, tu do má nyos és
kul tu rá lis együtt mû kö dés alap ve tõ for má já nak.

A mind ha té ko nyabb együtt mû kö dés ér de ké ben tá mo -
gat ják a már meg lé võ köz vet len kap cso la to kat és elõ se gí -
tik újab bak lé te sí té sét.

3. cikk

A Fe lek ösz tön zik tu do má nyos aka dé mi á ik, fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nye ik és az ezek hez kap cso ló dó ku ta tó in té ze -
tek – köz vet len meg ál la po dá so kon ala pu ló – együtt mû kö -
dé sét. Tá mo gat ják a tu do má nyos ku ta tók cse ré jét, a kö zös
ku ta tá so kat, valamint azok ered mé nye i nek pub li ká lá sát és
nép sze rû sí té sét, a kö zös tu do má nyos ren dez vé nyek szer -
ve zé sét, a tu do má nyos in for má ci ók és do ku men tá ci ók cse -
ré jét.

A Fe lek meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí ta nak a má -
sik or szág nyel vé vel, tör té nel mé vel, kul tú rá já val és mû vé -
sze té vel fog lal ko zó in téz mé nyek és ku ta tók tá mo ga tá sá ra,
a mû for dí tók nyel vi, szak mai kép zé sé re és továbbképzé -
sére.

A Fe lek meg könnyí tik egy más ku ta tói szá má ra a
könyv tá ra ik ban, le vél tá ra ik ban, mú ze u ma ik ban, mû em -
lék vé del mi in téz mé nye ik ben, fel sõ ok ta tá si és tu do má nyos 
in té ze te ik ben, tes tü le te ik ben és egye sü le te ik ben ta lál ha tó
anya gok hoz való hoz zá ju tást, s biz to sít ják a tu do má nyos
ku ta tá sok vég zé sé nek le he tõ sé gét ezek ben az in téz mé -
nyek ben.

4. cikk

A Fe lek a tu do má nyos és tech no ló gi ai együtt mû kö dés
te rü le tén az eb ben ér de kelt in téz mé nyek köz vet len meg ál -
la po dá sa in ala pu ló ko ope rá ci ó ját szor gal maz zák.

5. cikk

1. A Fe lek bõ ví tik együtt mû kö dé sü ket és cse re kap cso -
la ta i kat az ok ta tás ügy te rén. En nek ér de ké ben:

a) tá mo gat ják is ko la rend sze ren be lü li és kí vü li köz-,
szak- és fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ik, valamint az ezek hez
kap cso ló dó in téz mé nyek – köz vet len meg ál la po dá so kon
ala pu ló – együtt mû kö dé sét,

b) szor gal maz zák az ok ta tás ügy irá nyí tá sa va la mennyi
szint jén mû kö dõ szak em be rek cse ré jét,

c) tel jes és rész kép zés ben, dok to ri és egyéb to vább kép -
zés ben való rész vé tel cél já ból di ák- és hall ga tói cse rét
foly tat nak,

d) köl csö nö sen elõ se gí tik a fel sõ ok ta tás ban te vé keny -
ke dõ ok ta tók és tu do má nyos mun ka tár sak tanulmányút -
jait, kö zös pro jek tek meg va ló sí tá sát szol gá ló kon zul tá ci ós
ki kül de té se it, kon fe ren ci á kon, szak mai sze mi ná ri u mo kon
és elõ adá so kon való rész vé te lét,

e) tá mo gat ják tan köny vek, jegy ze tek és egyéb
oktatási- nevelési se géd anya gok cse ré jét.
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2. A Fe lek a má sik or szág nyel vé nek, iro dal má nak, tör -
té nel mé nek és kul tú rá já nak mi nél jobb meg is mer te té se ér -
de ké ben meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí ta nak fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nye ik ma ce dón nyel vet és iro dal mat, illetve
ma gyar nyel vet és iro dal mat ok ta tó tan szé ke i nek mû kö dé -
sé re és igé nye i re. Foly tat ják ven dég ok ta tók (lek to rok, ille -
tõ leg ven dég pro fesszo rok) al kal ma zá sá nak gya kor la tát
eze ken a tan szé ke ken.

3. A Fe lek köl csö nö sen le he tõ vé te szik, hogy ál lam pol -
gá ra ik a má sik Fél ok ta tá si in téz mé nye i ben ta nul má nyo kat 
foly tat has sa nak. Részt ve võ ket fo gad nak to váb bá a két
nyelv és kul túr a ala po sabb meg is me ré sét szol gá ló nyá ri
egye te me ken, spe ci á lis kur zu so kon.

Le he tõ sé ge ik kel össz hang ban e cél ból a má sik or szág
ál lam pol gá rai ré szé re ösz tön dí ja kat ado má nyoz nak, vagy
egyéb anya gi se gít sé get nyúj ta nak.

6. cikk

A Fe lek – az Euró pa Ta nács és az UNESCO ke re tei kö -
zött alá írt több ol da lú meg ál la po dá sok kal össz hang ban –
szor gal maz zák a két or szág ban ki adott, az is ko lai vég zett -
sé get és szak kép zett sé get ta nú sí tó, valamint a meg szer zett
tu do má nyos fo ko za tok és cí mek oda íté lé sé rõl  szóló ok ira -
tok köl csö nös el is me ré sé re vo nat ko zó egyez mény meg kö -
té sét.

7. cikk

A Fe lek rend sze re sen ki cse ré lik a nem ze ti ki sebb sé gek
ok ta tá sa és kul tu rá lis el lá tá sa te rén szer zett tapasztala -
taikat.

8. cikk

A Fe lek kul tu rá lis örök sé gük és mai kul tu rá lis ered mé -
nye ik meg is mer te té se ér de ké ben tá mo gat ják a köl csö nös
ér dek lõ dé sen és elõ nyö kön ala pu ló együtt mû kö dést és
cse rét a kul túr a, a hi va tá sos és ama tõr mû vé sze tek va la -
mennyi te rü le tén, s meg te rem tik a meg fe le lõ fel té te le ket
az e te rü le te ken mû kö dõ kor mány za ti és nem kor mány za ti
in téz mé nyek, szer ve ze tek, egye sü le tek stb., valamint ma -
gán sze mé lyek együtt mû kö dé sé hez.

Bá to rít ják
a) a szín ház i, ze nei, ének- tánc- és báb mû vé sze ti, iro -

dal mi, kép zõ mû vé sze ti, ipar mû vé sze ti, fo tó- és film mû vé -
sze ti in téz mé nyek, mû vé sze ti szak em be rek és ügy nök sé -
gek, a könyv ki adói és könyv ter jesz tõi szö vet sé gek, illetve
szer ve ze tek, a könyv tá rak, mû ve lõ dé si ott ho nok, mú ze u -
mok, ga lé ri ák, az ingó és in gat lan kul tu rá lis örök sé gük vé -
del mé vel fog lal ko zó in téz mé nyek, ter mé szet vé del mi és
kör nye zet vé del mi in téz mé nyek együtt mû kö dé sét, a kul -
túr a va la mennyi te rü le tén fo lyó sze mély-, ta pasz ta lat- és
do ku men tá ció-cse rét;

b) az írók, mû for dí tók, ze ne szer zõk, ze ne mû vé szek,
szín mû vé szek, ének- és tánc mû vé szek, báb-, fo tó- és film -
mû vé szek, te le ví zi ós és rá di ós al ko tók, épí tõ mû vé szek,
kép zõ- és ipar mû vé szek, valamint mû vé szet tör té né szek
szö vet sé ge i nek, egye sü le te i nek és más szer ve ze te i nek
együtt mû kö dé sét;

c) a má sik or szág szer zõi mû vé sze ti, szép iro dal mi és
tu do má nyos mû ve i nek for dí tá sát, valamint ki adá sát;

d) a má sik or szág mû vé szi al ko tá sa i nak be mu ta tá sát a
pró zai, ze nés, tánc- és báb szín há zak ban, ope ra há zak ban,
hang ver seny ter mek ben, ga lé ri ák ban, film szín há zak ban, a
rá di ó ban és a te le ví zi ó ban stb.;

e) egyéb, a má sik or szág kul tú rá ját, éle tét be mu ta tó ki -
ál lí tá sok, valamint tá jé koz ta tó anya gok cse ré jét;

f) a hi va tá sos, valamint ama tõr mû vé szek és mû vé sze ti
cso por tok (kó ru sok, ze ne ka rok, együt te sek) cse ré jét;

g) az in for má ci ók, ki ad vá nyok, köny vek, fo lyó ira tok
és más in for má ció hor do zók, hang- és kép hor do zó esz kö -
zök cse ré jét;

h) az au di o vi zu á lis mû vé sze tek te rü le tén foly ta tan dó
együtt mû kö dés min den for má ját, a film ar chí vu ma ik, film -
for gal ma zó és film gyár tó cé ge ik kö zöt ti köz vet len kap cso -
la tok ki épí té sét;

i) kép vi se lõk kül dé sét a má sik Fél ál tal ren de zett kul tu -
rá lis fesz ti vá lok ra, ver se nyek re, szem lék re, kon fe ren ci ák -
ra, nem zet kö zi ta lál ko zók ra, al ko tó te le pek re, szak mai
kép zés re és a nem zet kö zi ver se nyek zsû ri jé be;

j) az új kul tu rá lis ér té ke ket te rem tõ sze mé lyek kez de -
mé nye zé se it és vál lal ko zá sa it.

9. cikk

A Fe lek bá to rít ják a kul tu rá lis örök sé gük meg õr zé sét
szol gá ló együtt mû kö dés min den for má ját. En nek ér de ké -
ben:

– meg kü lön böz te tett mó don tá mo gat ják az épí tett mû -
em lé kek és a ré gé sze ti örök ség vé del me te rén ér de kelt in -
téz mé nye ik kö zöt ti kap cso lat tar tást és köz vet len ta pasz ta -
lat cse rét;

– együtt mû köd nek a vi lág örök ség vé del me és ku ta tá sa
te rén;

– együtt mû köd nek a te rü le tük re ke rült, a má sik Fél kul -
tu rá lis ja va it ké pe zõ em lék anyag fel ku ta tá sá ban, sér tet len
meg õr zé sé ben, hely re ál lí tá sá ban és – amennyi ben e ja vak
jog ta la nul ke rül tek bir to kuk ba, ille tõ leg or szá guk te rü le té -
re – vissza szol gál ta tá sá ban;

– kü lön-kü lön és együt te sen is fel lép nek a kul tu rá lis ja -
vak il le gá lis for gal ma zá sá val szem ben.

10. cikk

A Fe lek – ál lam pol gá ra ik ob jek tív és sok ol da lú tá jé koz -
ta tá sa ér de ké ben – köl csö nö sen biz to sít ják a két or szág po -
li ti kai, tár sa dal mi, kul tu rá lis és tu do má nyos éle té re vo nat -
ko zó in for má ci ók sza bad áram lá sát.
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En nek ér de ké ben elõ moz dít ják köz szol gá la ti rá di ó ik és
te le ví zi ó ik, táv ira ti iro dá ik, új ság író szer ve ze te ik, ki adó ik
és szer kesz tõ sé ge ik együtt mû kö dé sét.

11. cikk

A Fe lek elõ se gí tik a kor mány kö zi és nem kor mány za ti
ok ta tá si, tu do má nyos és kul tu rá lis nem zet kö zi szer ve ze -
tek ben való együtt mû kö dést, s tá jé koz tat ják egy mást a
fen ti ek kel kap cso la tos ta pasz ta la ta ik ról.

12. cikk

A Fe lek kul tu rá lis és szel lem i ja va ik ter jesz té sé nek és
nép sze rû sí té sé nek meg könnyí té se ér de ké ben – a szük sé -
ges jogi sza bá lyo zást is lét re hoz va – biz to sít ják a má sik
Fél ál lam pol gá rai és jogi sze mé lyei szer zõi jo ga i nak tör -
vényes vé del mét.

13. cikk

A Fe lek tá mo gat ják az együtt mû kö dést a je len Egyez -
mény ál tal sza bá lyo zott te rü le te ken nem zet kö zi ke res ke -
del mi te vé keny sé get foly ta tó ter mé sze tes és jogi sze mé -
lyek kö zött.

14. cikk

A Fe lek dip lo má ci ai kép vi se le te ik út ján se gí tik a je len
Egyez mény ben vál lalt együtt mû kö dé si fel ada tok meg ol -
dá sát.

15. cikk

A Fe lek tá mo gat ják a két or szág kö zöt ti kul tu rá lis kap -
cso la tok fej lesz té sét szol gá ló tár sa dal mi szer ve ze tek,
nem ze ti sé gi szö vet sé gek, illetve jogi sze mé lyek te vé keny -
sé gét.

16. cikk

A je len Egyez mény meg va ló sí tá sa ér de ké ben a Fe lek,
illetve érin tett in téz mé nye ik és szer ve ze te ik együtt mû kö -
dé si prog ra mo kat, mun ka ter ve ket vagy meg ál la po dá so kat
dol goz nak ki, ame lyek ben meg ha tá roz zák az együtt mû kö -
dés pénz ügyi és szer ve ze ti fel té te le it.

A Fe lek a je len Egyez mény, illetve az ezen Egyez mény
alap ján alá írt együtt mû kö dé si prog ra mok, mun ka ter vek
vagy meg ál la po dá sok alap ján fo ga dott sze mé lye ket – vi -
szo nos sá gi ala pon – köl csö nö sen men te sí tik a be lé põ-,

ille tõ leg mun ka vál la lá si ví zum mal, a hosszabb tar tóz ko -
dás ra, vagy annak meg hosszab bí tá sá ra jo go sí tó en ge -
déllyel kap cso la tos, a fo ga dó or szág ban elõ írt dí jak meg fi -
ze té sé tõl.

17. cikk

A je len Egyez mény mind két Szer zõ dõ Fél bel sõ jog sza -
bá lya i nak meg fele lõen jó vá ha gyás ra szo rul, s az eh hez
szük sé ges fel té te lek tel je sü lé sé rõl  szóló ké sõb bi dip lo má -
ci ai ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it azon ban az alá írás nap já tól ide ig le ne sen al kal -
maz ni kell.

18. cikk

A je len Egyez mény hatályba lépésével a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv Szö vet sé gi Köz tár -
sa ság Kép vi se lõ há za Vég re haj tó Ta ná csa kö zöt ti tu do má -
nyos, ok ta tá si és kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl Belg rád ban,
1986. már ci us 24-én alá írt Egyez mény a Ma gyar Köz tár -
sa ság és Ma ce dó nia vi szony la tá ban ha tá lyát vesz ti.

A je len Egyez mény ha tá ro zat lan idõ re szól, és az egyik
Szer zõ dõ Fél ál tal tör tént fel mon dás idõ pont ját köve tõen
még hat hó na pig ma rad ha tály ban. Fel mon dá sa ese tén
min den a je len Egyez mé nyen ala pu ló be fe je zet len cse re -
prog ram, kö zös ren dez vény vagy pro jekt az ere de ti leg
meg ha tá ro zott idõ pon tig va ló sul meg.

Kelt 2005. jú ni us 28-án két ere de ti pél dány ban, mind -
egyik ma gyar, ma ce dón és an gol nyel ven. Mind há rom
szö veg egy for mán hi te les. Az Egyez mény ren del ke zé se i -
nek el té rõ ér tel me zé se ese tén az an gol nyel vû szö veg az
irány adó.

A Ma gyar Kor mány A Ma ce dón Kor mány
ne vé ben ne vé ben”

3.  §

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

(2) E ren de let 1–2.  §-a a szer zõ dés 17. cik ké ben meg ha -
tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A szer zõ dés, illetve e ren de let 1–2.  §-a ha tály ba lé pé -
sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs 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) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter és a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
161/2007. (VI. 27.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia
Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány
és a sport területén történõ együttmûködésrõl  szóló

egyezmény kihirdetésérõl

(A Meg álla po dás a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá -
ban 2005. áp ri lis 22-én nem zet kö zi jo gi lag ha tály ba
 lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Mon -
gó lia Kor mány a kö zött a kul túr a, az ok ta tás, a tu do mány és 
a sport te rü le tén tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Ulán bá -
tor ban, 1996. szep tem ber 27-én alá írt Egyez ményt e ren -
de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet -
ke zõ:

„Kulturális, oktatási és tudományos együttmûködési
egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya

és Mongólia Kormánya között

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Mon gó lia Kor -
mány a (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek) a két or szág kö -
zött meg lé võ tör té nel mi, kul tu rá lis kap cso la tok ra tá masz -
kod va meg ál la pod nak ab ban, hogy együtt mû köd nek a kul -
túr a, ok ta tás, tu do mány és sport te rü le tén annak ér de ké -
ben, hogy to vább ra is erõ sít sék a két or szág né pei köz ti ba -
rá ti kap cso la to kat, köl csö nös meg ér tést, és ápol ják a kö zös 
kul tu rá lis ha gyo má nyo kat.

1. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik a két or szág köz ti együtt -
mû kö dést a kul túr a, ok ta tás, tu do mány és tá jé koz ta tás te -
rén, és meg te szik a szük sé ges lé pé se ket e cél meg va ló sí tá -
sa ér de ké ben.

2. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják az ok ta tá si, tu do má nyos,
kul tu rá lis és mû sza ki in téz mé nye ik köz ti együtt mû kö dést
a kü lön bö zõ te rü le te ken, és együtt mû kö dé si egyez mé nyek 
ki dol go zá sa ré vén elõ se gí tik kö zöt tük a köz vet len kap cso -
la tok ki ala kí tá sát.

3. cikk

A két or szág köz ti tu do má nyos és tech ni kai együtt mû -
kö dés ke re té ben a Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik tu do má nyos
pro jek tek és prog ra mok cse ré jét, tu do má nyos konferen -
ciák és ta lál ko zók szer ve zé sét, hall ga tók, szak ér tõk és
 kutatók ok ta tá sát és cse ré jét.

4. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû köd nek az alap-, köz ép és
fel sõ fo kú, valamint szak mai kép zés te rü le tén, és ok ta tá si
esz kö zö ket, köny ve ket és in for má ci ó kat cse rél nek.

5. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek szor gal maz zák a Ma gyar Köz tár sa -
ság ban és a Mon gó li á ban ki adott is ko lai bi zo nyít vá nyok,
dip lo mák, tu do má nyos fo ko za tok, illetve cí me ket ta nú sí tó
ok ira tok köl csö nös el is me ré sé re irá nyuló két ol da lú meg -
álla po dás ki dol go zá sát, ame lyet elõbb a két or szág ok ta tá -
sá ra vo nat ko zó in for má ció cse re, majd ezt köve tõen a meg -
álla po dás elõ ké szí té se elõz ne meg.

6. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen tá mo gat ják a má sik or -
szág nem ze ti nyel vé nek el sa já tí tá sát, s e cél ból elõ se gí tik a 
má sik fél ál tal kül dött lek to rok te vé keny sé gét.

7. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik az együtt mû kö dést a kü -
lön bö zõ kul tu rá lis és mû vé sze ti ágak kö zött, és tá mo gat ják 
a köl csö nös lá to ga tá so kat és kez de mé nye zé se ket.

8. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a mú ze u mok kö zöt ti kap -
cso la tok ki épí té sét, ki ál lí tá sok szer ve zé sét és megvalósí -
tását.

9. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek lé pé se ket tesz nek egy más iro dal má -
nak jobb meg is me ré se ér de ké ben.

10. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik az együtt mû kö dés meg te -
rem té sét a film mû vé szet te rén.
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11. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik a rá di ós-te le ví zi ós szer ve -
ze tek köz ti együtt mû kö dést és prog ra mok cse ré jét.

12. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a saj tó- és hír ügy nök sé -
gek köz ti együtt mû kö dés fej lesz té sét.

13. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik az if jú sá gi szer ve ze tek
köz ti együtt mû kö dést, if jú sá gi cso por tok cse ré jét.

14. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek messze me nõ en tá mo gat ják a tu do má -
nyos szer ve ze tek köz ti együtt mû kö dést, és ösz tön zik ex -
pe dí ci ók és hoz zá juk kap cso ló dó ku ta tá sok szer ve zé sét.

15. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg te szik a szük sé ges lé pé se ket
annak ér de ké ben, hogy fej lesszék a test ne ve lé si és sport -
szer ve ze tek, valamint egye sü le tek köz ti együtt mû kö dést,
és szor gal maz zák test ne ve lõk, spor to lók, ve ze tõk és edzõk 
cse ré jét.

16. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek az Egyez mény cél já nak és tar tal má -
nak meg fele lõen ala kít ják együtt mû kö dé sük szer zõ dé ses
és gya kor la ti ke re te it a kul túr a, az ok ta tás, a tu do mány és a
sport te rü le tén.

17. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek az Egyez mény vég re haj tá sa cél já ból,
kö zös meg egye zés sel meg ha tá ro zott idõ szak ra vo nat ko zó
együtt mû kö dé si mun ka ter vet ír hat nak alá a kul túr a, ok ta -
tás, tu do mány és sport te rü le tén, amely az együtt mû kö dés
pénz ügyi fel té te le it is meg ha tá roz za.

Je len Egyez mény alap ján a két or szág ille té kes mi nisz -
té ri u mai és más kom pe tens in téz mé nyei köt het nek kü lön
szer zõ dé se ket és egyéb együtt mû kö dé si megállapodá -
sokat.

18. cikk

Ez az Egyez mény azon a na pon lép ha tály ba, ami kor a
Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí tik egy mást ar ról,

hogy ered mé nye sen ele get tet tek a nem zet kö zi egyez mé -
nyek meg erõ sí té sé re, illetve jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó bel -
sõ jog sza bá lya ik nak.

Az Egyez mény öt évig ma rad ér vény ben, ha tá lya au to -
ma ti ku san meg hosszab bo dik to váb bi öt-öt évre mind ad -
dig, amíg a Szer zõ dõ Fe lek egyi ke a le já ra tot 6 hó nap pal
meg elõ zõ en írás ban fel nem mond ja.

19. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak, hogy az Egyez mény
élet be lé pé sé vel ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Nép köz tár sa ság
Kor mány a és a Mon gol Nép köz tár sa ság Kor mány a kö zött
1987. jú ni us 10-én alá írt Kul tu rá lis és Tu do má nyos
Együtt mû kö dé si Egyez mény.

Az Egyez ményt Ulán bá tor ban, 1996. szep tem ber 27-én
ír ták alá 2-2 ere de ti pél dány ban, ma gyar és mon gol nyel -
ven, mind két szö veg egy aránt hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság Mon gó lia Kor mány a
Kor mány a ne vé ben ne vé ben”

3.  §

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

4.  §

E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek rõl
az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz -
ter és a sport po li ti ká ért felelõs miniszter gondoskodik.

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

A Kormány
162/2007. (VI. 27.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság
között az oktatás, a tudomány, a felsõoktatás,
a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi

kommunikáció területén történõ együttmûködésrõl
 szóló egyezmény kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság és a Por tu gál Köz tár sa ság kö zött az ok ta tás, a
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tu do mány, a fel sõ ok ta tás, a kul túr a, az if jú ság, a sport és a
tár sa dal mi kom mu ni ká ció te rü le tén tör té nõ együtt mû kö -
dés rõl  szóló egyez mény (a továb biak ban: szer zõ dés) kö te -
le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a szer zõ dést e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A szer zõ dés hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet ke zõ:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság
és a Portugál Köztársaság között az oktatás,

a tudomány, a felsõoktatás, a kultúra, az ifjúság,
a sport és a társadalmi kommunikáció területén

történõ együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság és a Por tu gál Köz tár sa ság
(a továb biak ban: a „Fe lek”),

az zal az óhaj jal, hogy meg erõ sít sék a két nép kö zöt ti ba -
rá ti kap cso la to kat,

az zal a cél lal, hogy elõ moz dít sák a két or szág kö zöt ti
együtt mû kö dést az ok ta tás, a szak kép zés, a tu do mány, a
fel sõ ok ta tás, a kul túr a, az if jú ság, a sport és a tár sa dal mi
kom mu ni ká ció te rü le tén,

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

1. cikk

Együttmûködési területek

A Fe lek tá mo gat ják és elõ moz dít ják az együtt mû kö dést
az ok ta tás, a szak kép zés, a fel nõtt kép zés, a fel sõ ok ta tás, a
tu do mány, a kul túr a, az if jú ság, a sport és a tár sa dal mi
kom mu ni ká ció te rü le tén.

2. cikk

Dokumentációk cseréje

A Fe lek a le he tõ sé gek sze rint köl csö nö sen át ad ják egy -
más nak az ok ta tás sal, a szak kép zés sel, a tu do mánnyal, a
fel sõ ok ta tás sal, a kul tú rá val, az if jú ság gal, a sport tal és a
tár sa dal mi kom mu ni ká ci ó val kap cso la tos tá jé koz ta tó
anya ga i kat köny vek, ki ad vá nyok és do ku men tu mok,
valamint au di o vi zu á lis anya gok for má já ban.

3. cikk

Intézmények közötti együttmûködés

A Fe lek ösz tön zik az együtt mû kö dés ki épí té sét és to -
vább fej lesz té sét az ok ta tás, a szak kép zés, a tu do mány, a
fel sõ ok ta tás, a kul túr a, az if jú ság, a sport és a tár sa dal mi
kom mu ni ká ció te rü le tén ille té kes ha tó sá ga ik, szer ve ze te ik 
és in téz mé nye ik kö zött a kö vet ke zõk sze rint:

a) Tu dó sok, ta ná rok, szak ér tõk, mû vé szek, írók és a je -
len Egyez mény ben meg ha tá ro zott va la mennyi te rü let
szak ér tõ i nek cse re kap cso la ta.

b) Ösz tön dí jak alap-, mes ter-, és dok to ri kép zés ben
foly ta tott ta nul má nyok ra, poszt gra du á lis kép zé sek re,
valamint egye te men vagy más fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
foly ta tott ku ta tá sok ra.

c) Rö vid idõ tar ta mú ösz tön dí jak szak irá nyú és nyá ri
tan fo lya mok ra.

4. cikk

Tudományos fokozatok, címek és egyéb bizonyítványok
elismerése

(1) A Fe lek ki dol goz zák azon mód sze re ket és fel té te le -
ket, ame lyek alap ján mind egyi kük el is me ri a má sik Fél
alap- és kö zép fo kú ok ta tá si rend sze ré ben szer zett bi zo -
nyít vá nyok és dip lo mák egyen ér té kû sé gét.

(2) A Fe lek ösz tön zik a fel sõ ok ta tá si rend szer rõl foly ta -
tott in for má ció cse rét annak ér de ké ben, hogy az ek vi va len -
cia tárgy kö ré ben ha tá lyos tör vényi sza bá lyo zás sal össz -
hang ban meg könnyít sék a má sik Fél ál tal ki adott dip lo -
mák és tu do má nyos fo ko za tok el is me ré sét.

5. cikk

Nyelv

(1) A Fe lek tá mo gat ják egy más nyel vé nek ok ta tá sát.

(2) Az zal a cél lal, hogy nem zet kö zi leg el is mer tes sék a
por tu gál nyelv tu dást, és meg könnyít sék a por tu gált ta -
nulók be ju tá sát a por tu gál egye te mek re, a por tu gál Fél a
SCAP LE-ta nú sí tá si rend szer al kal ma zá sá val iga zol ja a
ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben szer zett por tu gál
nyelv is me ret el is me ré sét.

6. cikk

Kulturális rendezvényeken való részvétel

Mind két Fél meg könnyí ti a má sik Fél kép vi se lõ i nek,
illetve de le gá ci ó i nak rész vé te lét a je len Egyez mény ke re -
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té ben a má sik Fél or szá gá ban szer ve zett kong resszu so kon, 
kon fe ren ci á kon, sze mi ná ri u mo kon és más kul tu rá lis ren -
dez vé nye ken.

7. Cikk

Támogatás a fordításban és könyvkiadásban

(1) A Fe lek tá mo gat ják a má sik or szág tör té nel mé nek,
iro dal má nak, mû vé sze té nek és kul tú rá ja egyéb te rü le te i -
nek meg is mer te té sét.

(2) Az elõ zõ be kez dés ben em lí tett cé lok ér de ké ben a
Fe lek tá mo gat ják a sa ját or szá guk ban fo lyó könyv for dí tást 
és -ki adást.

8. cikk

Együttmûködés a nemzeti levéltárak és nemzeti
könyvtárak között

(1) A Fe lek köl csö nö sen tá mo gat ják a két or szág könyv -
tá rai, kü lö nö sen a nem ze ti könyv tá rak köz vet len együtt -
mû kö dé sét.

(2) A vo nat ko zó ha tá lyos tör vényi sza bá lyo zá sok kal
össz hang ban a Fe lek elõ se gí tik az együtt mû kö dést és in -
for má ció cse rét, to váb bá a do ku men tu mok és bib li og rá fi ai
re kor dok cse ré jét a két or szág nem ze ti le vél tá rai és nem ze -
ti könyv tá rai kö zött.

(3) A Fe lek elõ se gí tik ku ta tók be ju tá sát a fent em lí tett
in téz mé nyek be.

9. cikk

Kulturális örökségi együttmûködés

A Fe lek tá mo gat ják az együtt mû kö dést a kul tu rá lis
örök ség vé de lem – a ré gé szet, a mû em lék vé de lem, és a
kul tu rá lis ja vak – vo nat ko zá sá ban.

10. cikk

Együttmûködés a filmmûvészet, az audiovizuális
és multimédia kultúra területén

(1) A Fe lek tá mo gat ják az ille té kes szer ve ze tek köz vet -
len együtt mû kö dé sét a film, az au di o vi zu á lis és mul ti mé -
di ás kul túr a te rü le te in.

(2) A Fe lek tá mo gat ják kép vi se lõ ik rész vé te lét a má sik
or szág nem ze ti és nem zet kö zi film fesz ti vál ja in.

(3) A Fe lek tá mo gat ják az in for má ció és/vagy ta pasz ta -
la tok cse ré jét a má sik Fél film mû vé sze té nek jobb meg is -
me ré se cél já ból.

11. cikk

Kiállítások és fesztiválok

(1) A Fe lek tá mo gat ják ki ál lí tá sok be mu ta tá sát egy más
or szá gá ban, valamint kö zös pro jek tek ki dol go zá sát.

(2) A Fe lek tá mo gat ják a ze ne ka rok, a szín tár su la tok, a
hi va tá sos és nem hi va tá sos mû vé sze ti cso port ja ik kö zöt ti
cse re kap cso la to kat, valamint a mû vé szek rész vé te lét a má -
sik Fél or szá gá ban ren de zett nem zet kö zi fesz ti vá lo kon.

12. cikk

Mûalkotások illegális kereskedelme

(1) A Fe lek ha tá lyos bel sõ jog sza bá lya ik nak és a nem -
zet kö zi egyez mé nyek és a kö zös sé gi jog ren del ke zé se i nek
meg fele lõen együtt mû köd nek a kul tu rá lis ja vak til tott im -
port já nak, ex port já nak és át ru há zá sá nak meg aka dá lyo zá -
sá ban.

(2) A Fe lek tá mo gat ják az il le gá li san ex por tált és im por -
tált kul tu rá lis ja vak vissza szol gál ta tá sát.

13. cikk

Kulturális termékek nem kereskedelmi célú behozatala

A Fe lek a te rü le tü kön ha tá lyos tör vényeknek meg fele -
lõen meg könnyí tik a kü lön bö zõ kul tu rá lis ter mé kek je len
Egyez mény ke re té ben tör té nõ, nem ke res ke del mi célú be -
ho za ta lát és a má sik Fél nek tör té nõ vissza szál lí tá sát.

14. cikk

Ifjúsági együttmûködés

(1) A Fe lek in for má ció- és do ku men tá ció cse re ré vén
ösz tön zik az együtt mû kö dést or szá ga ik if jú sá gi szer ve ze -
tei és non pro fit if jú sá gi szer ve ze tei kö zött az zal a cél lal,
hogy el mé lyít sék a má sik or szág if jú sá gá nak hely ze té rõl
meg lé võ is me re te i ket.

(2) A Fe lek elõ moz dít ják to váb bá kö zös te vé keny sé gek
ki ala kí tá sát, valamint a fi a ta lok kö zöt ti köz vet len kap cso -
lat épí tést.

2007/81. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5755



15. cikk

Együttmûködés a sport területén

A két Fél a spor tért fe le lõs kor mány za ti szer ve ze te ken
és a két or szág sport szö vet sé ge in és sport szer ve ze te in ke -
resz tül elõ moz dít ja az együtt mû kö dést a sport igaz ga tás és
a sport tu do mány kü lön fé le te rü le te in.

16. cikk

Együttmûködés a társadalmi kommunikáció területén

Mind két Fél tá mo gat ja a rá di ó zás és te le ví zi ó zás te rü le -
tén köz szol gá la ti te vé keny sé get foly ta tó in téz mé nye ik kö -
zöt ti kap cso la tok el mé lyí té sét. Ösz tön zik köz vet len kap -
cso la tok ki épí té sét olyan szer ve ze te ik kö zött, ame lyek te -
vé keny sé gü ket hír ügy nök ség ként, illetve az új ság író kép -
zés te rü le tén foly tat ják az adott or szág ban.

17. cikk

Együttmûködés nemzetközi szervezetek keretében

A Fe lek erõ sí tik az UNESCO Nem ze ti Bi zott sá ga ik
kap cso la tát, valamint a két or szág kü lön bö zõ ok ta tá si, tu -
do má nyos és kul tu rá lis nem zet kö zi szer ve ze tek nél mû kö -
dõ de le gá ci ói kö zött meg lé võ kap cso la to kat. A Fe lek tá -
mo gat ják az együtt mû kö dést az Euró pai Unió, az Euró pa
Ta nács és az OECD ke re te in be lül is.

18. cikk

Az együttmûködés egyéb formái

Je len Egyez mény nem zár ja ki az együtt mû kö dés más
for má it az ok ta tás, a fel sõ ok ta tás, a tu do mány, a kul túr a, az 
if jú ság, a sport és a tár sa dal mi kom mu ni ká ció egyéb te rü -
le te in, ame lye ket a Fe lek a ké sõb bi ek ben ha tá roz hat nak
meg.

19. cikk

Az Egyezmény végrehajtása

(1) A Fe lek je len Egyez mény vég re haj tá sa ér de ké ben
együtt mû kö dé si prog ra mo kat dol goz nak ki, ame lyek el vi -
leg há rom éves idõ tar tam ra jön nek lét re, és meg ha tá roz zák
az együtt mû kö dés és a cse re kap cso la tok rész le te it.

(2) Az együtt mû kö dé si prog ra mo kat a ve gyes bi zott ság
tár gyal ja meg, amely ülé se it ál ta lá nos ság ban fel vált va tart -
ja a két or szág ban.

(3) A ha tá lyos sá guk ra elõ írt idõ tar tam tól füg get le nül, és 
ha a Fe lek nem ren del kez nek ki fe je zet ten más képp, a fent
em lí tett együtt mû kö dé si prog ra mok a kö vet ke zõ prog ram
alá írá sá ig ma rad nak ha tály ban.

20. cikk

Értelmezési és alkalmazási viták megoldása

A Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a je len Egyez mény 
ér tel me zé sé bõl és al kal ma zá sá ból fa ka dó eset le ges vi tá kat 
dip lo má ci ai úton, írás ban ren de zik.

21. cikk

Hatálybalépés

(1) A je len Egyez mény azon ké sõb bi dip lo má ci ai ér te sí -
tés kéz hez vé te lét kö ve tõ har min ca dik na pon lép ha tály ba,
amellyel a Fe lek ér te sí tet ték egy mást, hogy a je len Egyez -
mény ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi fel té te lek -
nek ele get tet tek.

(2) A je len Egyez mény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a
Por tu gál Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, 1976. 
ja nu ár 14-én alá írt kul tu rá lis Egyez mény.

22. cikk

Hatályosság és felmondás

(1) Je len Egyez mény öt évig ma rad ha tály ban, és au to -
ma ti ku san meg hosszab bo dik ugyan ezen idõ tar ta mok ra,
ki vé ve, ha va la me lyik Fél az adott ha tá lyos idõ szak le jár ta
elõtt leg alább hat hó na pos fel mon dá si idõ vel dip lo má ci ai
úton írás ban fel mond ja a meg ál la po dást.

(2) Az Egyez mény fel mon dá sa ese tén a je len Egyez -
mény ha tá lya alatt meg kez dett va la mennyi cse re prog ram,
terv vagy pro jekt vég re haj tá sa egé szen annak tel je sí té sé ig
fo lya mat ban ma rad.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott meg ha tal ma zot tak a je len
Egyez ményt kéz je gyük kel lát ják el.

Ké szült 2005. no vem ber 3-án, két ere de ti pél dány ban ma -
gyar és por tu gál nyel ven. Mind két szö veg egy aránt hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Por tu gál Köz tár sa ság
ne vé ben ne vé ben”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
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(2) E ren de let 2–3.  §-a a szer zõ dés 21. cik ké ben meg ha -
tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba. Ezzel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Por -
tu gál Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti, Bu da pes ten, az
1976. év ja nu ár hó 14. nap ján alá írt kul tu rá lis egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 21/1977. (VI. 25.) MT ren de let.

(3) A szer zõ dés, illetve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé -
sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs 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) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter és a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
163/2007. (VI. 27.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia
és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási,

tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági
együttmûködésrõl  szóló Egyezménynek

a Montenegrói Köztársaság vonatkozásában történõ
kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a, valamint Szer bia és Mon te neg ró
Mi nisz ter ta ná csa kö zöt ti ok ta tá si, tu do má nyos, kul tu rá lis,
sport- és if jú sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez mény
(a továb biak ban: szer zõ dés) kö te le zõ ha tá lyá nak a Mon te -
neg rói Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban tör té nõ el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a szer zõ dést e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A szer zõ dés hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet ke zõ:

„A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia 
és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási,

tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági
együttmûködésrõl szóló egyezmény

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a, valamint Szer bia és
Mon te neg ró Mi nisz ter ta ná csa (a továb biak ban: a Szer zõ -
dõ Fe lek)

– az or szá ga ik kö zöt ti együtt mû kö dés to váb bi bõ ví té -
sé nek és el mé lyí té sé nek szán dé ká tól ve zé rel ve,

– ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy ok ta tá si, tu do má -
nyos, kul tu rá lis, sport- és if jú sá gi együtt mû kö dé sük,
valamint a szé les körû em ber i kap cso la tok hoz zá já rul nak
mind két ál lam nem ze ti kul tú rá já nak gaz da go dá sá hoz,

– at tól a szán dék tól ve zé rel ve, hogy az ok ta tás, a tu do -
má nyok, a kul túr a, a sport és az if jú ság po li ti ka ál tal köl -
csö nö sen erõ sít sék a két or szág né pei, nem ze ti sé gei kö zöt -
ti meg ér tést, bi zal mat és ba rát sá got,

– ab ból a tény bõl ki in dul va, hogy a Ma gyar Köz tár sa -
ság ban élõ szerb nem ze ti ki sebb ség, illetve a Szer bi á ban
és Mon te neg ró ban élõ ma gyar nem ze ti ki sebb ség (a továb -
biak ban: a ki sebb sé gek) léte és kul tú rá ja egy for mán gya ra -
pít ja mind két or szág kul tu rá lis örök sé gét, szí ne sí ti szel -
lem i ar cu la tát, to váb bá e ki sebb sé gek mind két Fél ál tal el -
is mer ten fon tos té nye zõ it je len tik a két or szág kö zött az
ok ta tás, a tu do má nyok, a kul túr a, a sport, az if jú ság po li ti -
ka és a tö meg tá jé koz ta tás te rén meg va ló su ló együtt mû kö -
dés nek, amely nek ki épí té sé ben és fej lesz té sé ben szá mí ta -
nak a ki sebb sé gek köz ve tí tõ sze re pé re,

– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy az ok ta tás, a tu do má -
nyok, a kul túr a, a sport és az if jú ság po li ti ka te rén meg va -
ló su ló együtt mû kö dé sük, s az or szá ga ik ban élõ ki sebb sé -
gek egyé ni és kol lek tív jo ga i nak ma ra dék ta lan biz to sí tá sa
ál tal hoz zá já rul nak az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö -
dé si Ér te kez le tek zá ró ok má nya i ban, a pá ri zsi „Új Euró -
páért” Char ta-ban, az Euró pa Ta nács aján lá sa i ban, to váb -
bá az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet
do ku men tu ma i ban, valamint a Dél ke let-Eu ró pai Sta bi li tá -
si Egyez mény ben fog lal tak meg va ló sí tá sá hoz, s így elõ se -
gí tik né pe ik még na gyobb fokú be kap cso ló dá sát Euró pa
kul tu rá lis éle té be, mely nek ré vén ha té ko nyan moz dít hat -
ják elõ mind az in teg rá ci ós fo lya ma to kat, mind az euró pai
kul túr a gaz da go dá sát,
az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek az egyen lõ ség és a köl csö nös ség
alap ján, mind két Fél ér de ke i nek tisz te let ben tar tá sá val tá -
mo gat ják a szé les körû együtt mû kö dést az ok ta tás, a tu do -
mány, a kul túr a és a mû vé sze tek, a tá jé koz ta tás és a tö meg -
tá jé koz ta tá si esz kö zök fel hasz ná lá sa te rén. Tá mo gat ják az
ál lam i, tár sa dal mi és ma gán in téz mé nyek, he lyi és ki sebb -
sé gi ön kor mány za tok, egy há zak, szer ve ze tek és egye sü le -
tek, valamint ma gán sze mé lyek kez de mé nye zé se it és sok -
ol da lú együtt mû kö dé si for má it.

A mind ha té ko nyabb együtt mû kö dés ér de ké ben tá mo -
gat ják a már meg lé võ köz vet len kap cso la to kat és elõ se gí -
tik újab bak lé te sí té sét.

2. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik tu do má nyos aka dé mi á ik,
fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ik és az ezek hez kap cso ló dó ku ta -

2007/81. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5757



tó in té ze tek – köz vet len meg ál la po dá so kon ala pu ló –
együtt mû kö dé sét.

A Fe lek szor gal maz zák tu do má nyos ku ta tók köl csö nös
fo ga dá sát, a kö zös ku ta tá so kat, valamint azok eredmé -
nyeinek pub li ká lá sát és nép sze rû sí té sét, kö zös tu do má -
nyos ren dez vé nyek szer ve zé sét, a tu do má nyos in for má -
ció- és do ku men tá ció cse rét.

A Szer zõ dõ Fe lek meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí ta -
nak a má sik or szág nyel vé vel, tör té nel mé vel, kul tú rá já val
és mû vé sze té vel fog lal ko zó in téz mé nyek és ku ta tók tá mo -
ga tá sá ra, a mû for dí tók nyel vi, szak mai kép zé sé re és to -
vább kép zé sé re.

A Szer zõ dõ Fe lek meg könnyí tik egy más ku ta tói szá má -
ra fel sõ ok ta tá si és tu do má nyos in té ze te ik ben, tes tü le te ik -
ben és egye sü le te ik ben ta lál ha tó anya gok hoz való hoz zá -
ju tást, s biz to sít ják a tu do má nyos ku ta tá sok vég zé sé nek le -
he tõ sé gét ezek ben az in téz mé nyek ben.

3. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tu do má nyos és tech no ló gi ai együtt -
mû kö dé sét kü lön meg álla po dás rögzíti.

4. cikk

1. A Szer zõ dõ Fe lek bõ ví tik együtt mû kö dé sü ket és
cse re kap cso la ta i kat az ok ta tás ügy te rén. En nek ér de ké -
ben:

a) tá mo gat ják a köz-, szak- és fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ik, 
valamint az ezek hez kap cso ló dó in téz mé nyek – köz vet len
meg ál la po dá so kon ala pu ló – együtt mû kö dé sét,

b) szor gal maz zák az ok ta tás te rü le tén te vé keny ke dõ
szak em be rek cse ré jét,

c) ösz tön dí jak oda íté lé sé vel tá mo gat ják a tel jes- és
rész kép zés ben részt ve võ fel sõ ok ta tá si hall ga tók, gra du á -
lis- és poszt gra du á lis, valamint dok to ri kép zés ben részt
ve võk ta nul má nya it,

d) köl csö nö sen elõ se gí tik ok ta tók és tu do má nyos mun -
ka tár sak ta nul mány út ja it, kö zös pro jek tek meg va ló sí tá sát
szol gá ló kon zul tá ci ós ki kül de té se it, kon fe ren ci á kon, szak -
mai sze mi ná ri u mo kon és elõ adá so kon való rész vé te lét,

e) elõ se gí tik köz ok ta tás ban és szak kép zés ben hasz ná -
la tos tan köny vek, tan esz kö zök, egye te mi, fõ is ko lai jegy -
ze tek és egyéb ok ta tá si-ne ve lé si se géd anya gok cse ré jét.

f) A Szer zõ dõ Fe lek a má sik or szág nyel vé nek, iro dal -
má nak, tör té nel mé nek és kul tú rá já nak mi nél jobb meg is -
mer te té se ér de ké ben meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí ta -
nak köz- és fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ik szerb nyel vet és
iro dal mat, illetve ma gyar nyel vet és iro dal mat ok ta tó in -
téz mé nye ik és tan szé ke ik mû kö dé sé re és igé nye i re. Foly -
tat ják ven dég ta ná rok, ven dég ok ta tók al kal ma zá sá nak gya -
kor la tát ezek ben az in téz mé nyek ben és tan szé ke ken.

g) A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen le he tõ vé te szik, hogy 
ál lam pol gá ra ik a má sik Fél ok ta tá si in téz mé nye i ben ta nul -

má nyo kat foly tat has sa nak. Részt ve võ ket fo gad nak to váb -
bá a két nyelv és kul túr a ala po sabb meg is me ré sét szol gá ló
nyá ri egye te me ken, spe ci á lis kur zu so kon. Le he tõ sé ge ik -
kel össz hang ban a fen ti cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben a
má sik or szág ál lam pol gá rai ré szé re ösz tön dí ja kat ado má -
nyoz nak, vagy egyéb anya gi se gít sé get nyúj ta nak.

5. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek – az Euró pa Ta nács és az UNESCO
ke re tei kö zött alá írt több ol da lú meg ál la po dá sok kal,
valamint a jog elõd ál lam mal kö tött ek vi va len cia egyez -
ménnyel össz hang ban – a vég zett sé gi szint te kin te té ben
köl csö nö sen el is me rik a má sik or szág akk re di tált in téz mé -
nye ál tal ki adott bi zo nyít vá nyo kat, ok le ve le ket, illetve tu -
do má nyos fo ko za to kat.

6. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a két ál lam ban ki adott
tan köny vek – a két or szág és nem zet kul tú rá já val, tör té nel -
mé vel, föld raj zá val és nép raj zá val kap cso la tos kér dé se ket
tag la ló – szö veg ré sze i nek ob jek ti vi zá lá si és össze han go lá -
si fo lya ma tát. E cél ból – a ki sebb sé gek szak ér tõ képvise -
lõinek be vo ná sá val – szak mai ve gyes bi zott sá got hoz nak
lét re, amely a tu do má nyos is me re tek kel össz hang ban aján -
lá so kat fo gal maz meg a két nem zet köz ti meg ér tés és bi za -
lom meg õr zé sé nek szán dé ká val.

7. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek kul tu rá lis örök sé gük és kor társ kul tu -
rá lis ér té ke ik meg is mer te té se ér de ké ben tá mo gat ják a köl -
csö nös ér dek lõ dé sen és elõ nyö kön ala pu ló együtt mû kö -
dést és cse rét a kul túr a, a hi va tá sos és ama tõr mû vé sze tek
va la mennyi te rü le tén, s meg te rem tik a meg fe le lõ fel té te le -
ket az e te rü le te ken mû kö dõ kor mány za ti és nem kor mány -
za ti in téz mé nyek, szer ve ze tek, egye sü le tek stb., valamint
ma gán sze mé lyek együtt mû kö dé sé hez.

Elõ se gí tik:
a) a szín ház i, ze nei, ének-, tánc- és báb mû vé sze ti, iro -

dal mi, kép zõ mû vé sze ti, ipar mû vé sze ti, fo tó- és film mû vé -
sze ti in téz mé nyek, mû vé sze ti szak em be rek és ügy nök sé -
gek, a könyv ki adói és könyv ter jesz tõi szö vet sé gek, illetve
szer ve ze tek, a könyv tá rak, mû ve lõ dé si ott ho nok, mú ze u -
mok, ga lé ri ák, az ingó és in gat lan kul tu rá lis örök sé gük vé -
del mé vel fog lal ko zó in téz mé nyek, ter mé szet vé del mi és
kör nye zet vé del mi in téz mé nyek együtt mû kö dé sét, a kul -
túr a va la mennyi te rü le tén fo lyó sze mély-, ta pasz ta lat- és
do ku men tá ció-cse rét;

b) az írók, mû for dí tók, ze ne szer zõk, ze ne mû vé szek,
szín mû vé szek, ének- és tánc mû vé szek, báb-, fo tó- és film -
mû vé szek, te le ví zi ós és rá di ós al ko tók, épí tõ mû vé szek,
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kép zõ- és ipar mû vé szek, valamint mû vé szet tör té né szek
szö vet sé ge i nek, egye sü le te i nek és más szer ve ze te i nek
együtt mû kö dé sét;

c) a má sik or szág szer zõi mû vé sze ti, iro dal mi és tu do -
má nyos mû ve i nek for dí tá sát és ki adá sát, to váb bá a köl csö -
nös rész vé telt egy más na gyobb sza bá sú és nem zet kö zi
könyv ren dez vé nye in: könyv he te in/könyv fesz ti vál ja in és
könyv vá sá ra in;

d) a má sik or szág mû vé szi al ko tá sa i nak be mu ta tá sát a
pró zai, ze nés, tánc- és báb szín há zak ban, ope ra há zak ban,
hang ver seny ter mek ben, ga lé ri ák ban, film szín há zak ban, a
rá di ó ban és a te le ví zi ó ban stb.;

e) egyéb, a má sik or szág kul tú rá ját, éle tét be mu ta tó ki -
ál lí tá sok, valamint tá jé koz ta tó anya gok cse ré jét;

f) a hi va tá sos, valamint ama tõr mû vé szek és mû vé sze ti
cso por tok (kó ru sok, ze ne ka rok, együt te sek) cse ré jét;

g) az in for má ci ók, köny vek, fo lyó ira tok, ki ad vá nyok
és más in for má ció hor do zók, hang- és kép hor do zó esz kö -
zök cse ré jét;

h) kép vi se lõk kül dé sét a má sik Fél ál tal ren de zett kul -
tu rá lis és mû vé sze ti fesz ti vá lok ra, ver se nyek re, szem lék re, 
kon fe ren ci ák ra, nem zet kö zi ta lál ko zók ra, al ko tó te le pek re, 
szak mai kép zés re és a nem zet kö zi ver se nyek zsû ri jé be;

i) az új kul tu rá lis ér té ke ket te rem tõ sze mé lyek kez de -
mé nye zé se it és vál lal ko zá sa it.

8. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a kul tu rá lis örök sé gük
meg õr zé sét szol gá ló együtt mû kö dés min den for má ját. En -
nek ér de ké ben:

– meg kü lön böz te tett mó don tá mo gat ják az épí tett mû -
em lé kek és a ré gé sze ti örök ség vé del me te rén ér de kelt in -
téz mé nye ik kö zöt ti kap cso lat tar tást és köz vet len ta pasz ta -
lat cse rét;

– együtt mû köd nek a vi lág örök ség vé del me és ku ta tá sa
te rén;

– együtt mû köd nek a te rü le tük re ke rült, a má sik Fél kul -
tu rá lis ja va it ké pe zõ em lék anyag fel ku ta tá sá ban, sér tet len
meg õr zé sé ben, hely re ál lí tá sá ban és – amennyi ben e ja vak
jog ta la nul ke rül tek bir to kuk ba, ille tõ leg or szá guk terüle -
tére – vissza szol gál ta tá sá ban;

– kü lön-kü lön és együt te sen is fel lép nek a kul tu rá lis ja -
vak il le gá lis ke res ke del mé vel szemben.

9. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a ha tá lyos jogi ren del ke zé sek kel
össz hang ban köl csö nö sen fej lesz tik a könyv tá ra ik, le vél -
tá ra ik és egyéb ha son ló in téz mé nye ik együtt mû kö dé sét,
szak em be rek cse ré jét, ok ira tok má so lá sát, valamint
könyv tá rak ban és le vél tá rak ban ta lál ha tó anya gok hoz való 
hoz zá ju tást ku ta tás és al ko tás cél já ból.

10. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják az au di o vi zu á lis mû vé -
sze tek te rü le tén foly ta tan dó ke res ke del mi és nem ke res ke -
del mi együtt mû kö dést. Bá to rít ják a film ar chí vu ma ik,
film for gal ma zó, film gyár tó és film szak mai in téz mé nye ik
kö zöt ti – ko pro duk ci ós ter vek ki dol go zá sá ban, fil mek cse -
ré jé ben, a má sik or szág nem zet kö zi rész vé tel lel meg ren -
de zett fesz ti vál ja in való köl csö nös rész vé tel ben, film pla -
ká tok, szak mai fo lyó ira tok és ki ad vá nyok cse ré je ke re té -
ben meg va ló su ló – együtt mû kö dést.

11. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek kul tu rá lis és szel lem i ja va ik ter jesz té -
sé nek és nép sze rû sí té sé nek meg könnyí té se ér de ké ben – a
szük sé ges jogi sza bá lyo zást is lét re hoz va, illetve nem ze ti
jog sza bá lya ik kal össz hang ban – biz to sít ják a má sik Fél ál -
lam pol gá rai és jogi sze mé lyei szer zõi és ezzel ro kon jo ga i -
nak tör vényes vé del mét.

12. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek – ál lam pol gá ra ik ob jek tív és sok ol da -
lú tá jé koz ta tá sa ér de ké ben – köl csö nö sen biz to sít ják a két
or szág po li ti kai, tár sa dal mi, kul tu rá lis és tu do má nyos éle -
té re vo nat ko zó in for má ci ók sza bad áram lá sát.

A Szer zõ dõ Fe lek elõ moz dít ják köz szol gá la ti rá di ó ik és 
te le ví zi ó ik, táv ira ti iro dá ik, új ság író szer ve ze te ik, ki adó ik
és szer kesz tõ sé ge ik együtt mû kö dé sét. Köl csö nö sen tá mo -
gat ják az au di o vi zu á lis mû sor su gár zás te rü le tén tör té nõ
– rá dió- és te le ví zió-mû so rok cse ré je, rá di ós és te le ví zi ós
tu dó sí tók akk re di tá lá sa ré vén meg va ló su ló – együtt mû kö -
dést.

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik egy más nem ze ti kul tú rá já -
nak és ki sebb sé ge i nek jobb meg is mer te té sét mind két or -
szág köz szol gá la ti rá di ó já ban és te le ví zi ó já ban.

13. cikk

A Fe lek – a ki sebb sé gek vé del mé rõl  szóló egyez mény -
ben fog lal tak kal össz hang ban – meg kü lön böz te tett fi gyel -
met for dí ta nak a két or szág ban élõ ki sebb sé gek igé nye i nek 
tel je sí té sé re, kü lö nös hang súlyt fek tet ve:

a) az anya nyel vi ok ta tás ra az is ko la rend szer va la -
mennyi szintjén;

b) az ok ta tá si, tu do má nyos, kul tu rá lis, tö meg tá jé koz ta -
tá si in téz mé nyek, egye sü le tek, ala pít vá nyok és a nem ze ti
ki sebb sé gi szer ve ze tek mû kö dé sé nek tá mo ga tá sá ra;

c) az anya nyel vi ok ta tá si és kul tu rá lis szak em be rek
kép zé se és to vább kép zé se te rü le tén meg va ló su ló
együttmûködésre;
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d) az ok ta tás szint jé nek meg fe le lõ, a nem ze ti sé gi ki -
sebb sé gek nyel vén ké szült tan köny vek és tan esz kö zök
biz to sí tá sá ra, illetve cseréjére;

e) a nem ze ti tan ter vek tisz te let ben tar tá sá ra;

f) pe da gó gu sok, fel sõ ok ta tá si ok ta tók, ven dég ta ná rok,
di á kok és hall ga tók, ok ta tá si szak em be rek cse ré jé re;

g) tör té nel mi és kul tu rá lis épí tett mû em lé kek és em lék -
he lyek meg õr zé sé re, köz gyûj te mé nyek fej lesz té sé re.

14. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû köd nek a kor mány kö zi és
nem kor mány za ti ok ta tá si, tu do má nyos és kul tu rá lis nem -
zet kö zi szer ve ze tek ben, az UNESCO ke re te in be lül, to -
váb bá tá mo gat ják a nem zet kö zi re gi o ná lis együtt mû kö dés
ke re te in be lül kö zö sen ki ala kí tott pro jek tek meg va ló sí tá -
sá ra irá nyuló kez de mé nye zé se ket.

15. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek test ne ve lé si és sport kap cso la ta ik fej -
lesz té se ér de ké ben bá to rít ják ille té kes in téz mé nye ik és
szer ve ze te ik, sport egye sü le te ik és szö vet sé ge ik köz vet len
együtt mû kö dé sét, s ver se nyek és ta lál ko zók szer ve zé sét,
spor to lók és edzõk cse ré jét, valamint sport tal kap cso la tos
tu do má nyos-mód szer ta ni in for má ció cse rét szor gal maz -
nak.

16. cikk

A Fe lek bá to rít ják a köl csö nös ér dek lõ dé sen ala pu ló
két ol da lú kap cso la tok ki ala kí tá sát az if jú ság te rü le tén. A
Fe lek ösz tön zik az in for má ció- és ta pasz ta lat cse rét az if jú -
sá got érin tõ kér dé sek ben.

A Fe lek ösz tön zik az együtt mû kö dést és a fi a ta lok cse -
ré jét az if jú sá gi szer ve ze tek kö zöt ti köz vet len meg ál la po -
dá sok alap ján, valamint az Euró pai Unió if jú sá got érin tõ
prog ram jai ke re té ben.

17. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek – az eh hez szük sé ges szer ve ze ti, jogi
és pénz ügyi fel té te lek meg lé te ese tén – köl csö nö sen kul tu -
rá lis köz pon to kat/in té ze te ket vagy kép vi se le te ket ál lí ta -
nak fel a má sik or szág ban. Ezek lét re jöt té ig dip lo má ci ai
kép vi se le te ik út ján se gí tik a je len Egyez mény ben vál lalt
együtt mû kö dé si fel ada tok meg ol dá sát. A kul tu rá lis in té ze -
tek lé te sí té sé rõl a Szer zõ dõ Fe lek kü lön meg ál la po dást
köt nek.

18. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a két or szág kö zöt ti kul tu -
rá lis kap cso la tok fej lesz té sét szol gá ló tár sa dal mi szer ve -
ze tek, pol gá ri egye sü le tek, nem ze ti sé gi szö vet sé gek, ki -
sebb sé gi ön kor mány za tok, nem ze ti ta ná csok és szer ve ze -
tek, illetve egyéb jogi sze mé lyek te vé keny sé gét.

19. cikk

A je len Egyez mény meg va ló sí tá sa ér de ké ben a Szer zõ -
dõ Fe lek, illetve érin tett in téz mé nye ik és szer ve ze te ik – a
nem ze ti ki sebb sé gek le gi tim ér dek kép vi se le te i nek be vo -
ná sá val – együtt mû kö dé si prog ra mo kat, jegy zõ köny ve ket, 
mun ka ter ve ket, illetve szer zõ dé se ket dol goz nak ki, ame -
lyek ben meg ha tá roz zák az együtt mû kö dés pénz ügyi és
szer ve ze ti fel té te le it.

20. cikk

(1) A je len Egyez mény mind két Szer zõ dõ Fél bel sõ jog -
sza bá lya i nak meg fele lõen jó vá ha gyás ra szo rul, s az eh hez
szük sé ges fel té te lek tel je sü lé sé rõl  szóló ké sõb bi dip lo má -
ci ai ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha tály ba.

(2) A je len Egyez mény ha tá ro zat lan idõ re szól, de a
Szer zõ dõ Fe lek bár me lyi ke – hat hó na pos fel mon dá si idõ -
vel – dip lo má ci ai úton, írás ban fel mond hat ja. Az Egyez -
mény at tól a nap tól szá mí tott 6 (hat) hó nap el tel té vel vesz ti 
ha tá lyát, ame lyen a fel mon dá sá ról  szóló dip lo má ci ai jegy -
zék a má sik Szer zõ dõ Fél hez meg ér ke zett. A je len Egyez -
mény mó do sí tá sa vagy ha tá lyá nak meg szû né se nem érin ti
az Egyez mé nyen ala pu ló, a mó do sí tás vagy ha tály vesz tés
idõ pont já ban még be nem fe je zett pro jek tek és te vé keny -
sé gek meg va ló sí tá sát.

(3) A je len Egyez mény a Szer zõ dõ Fe lek köl csö nös
egyet ér té sé vel ki egé szít he tõ és mó do sít ha tó. A ki egé szí tés 
és mó do sí tás az (1) be kez dés sze rin ti el já rá si rend sze rint
lép ha tály ba.

21. cikk

A je len Egyez mény ha tály ba lé pé sé vel a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet -
sé gi Köz tár sa ság Kép vi se lõ há za Vég re haj tó Ta ná csa kö -
zöt ti tu do má nyos, ok ta tá si és kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl
Belg rád ban, 1986. már ci us 24-én alá írt Egyez mény a Ma -
gyar Köz tár sa ság, valamint Szer bia és Mon te neg ró vi -
szony la tá ban ha tá lyát vesz ti.

Kelt 2006. már ci us 13-án két ere de ti pél dány ban, ma -
gyar, szerb és an gol nyel ven. Mind há rom nyel vû szö veg
egy for mán hi te les. Az eset le ges el té rõ ér tel me zés bõl fa ka -
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dó vi ták ren de zé se ese tén az an gol nyel vû vál to zat az
irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság Szer bia és Mon te neg ró
Kor mány a ne vé ben Mi nisz ter ta ná csa ne vé ben”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a Mon te neg rói Köz tár sa ság vo -
nat ko zá sá ban a szer zõ dés 20. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ -
pont ban lép ha tály ba.

(3) A szer zõ dés, illetve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé -
sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs 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) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter, valamint a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon -
dos ko dik.

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

A Kormány
164/2007. (VI. 27.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint
Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti

oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági
együttmûködésrõl  szóló Egyezmény Szerbia

Köztársaság vonatkozásában történõ kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a, valamint Szer bia és Mon te neg ró
Mi nisz ter ta ná csa kö zöt ti ok ta tá si, tu do má nyos, kul tu rá lis,
sport- és if jú sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló Egyez mény
(a továb biak ban: szer zõ dés) kö te le zõ ha tá lyá nak Szer bia
Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban tör té nõ el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a szer zõ dést e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A szer zõ dés hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a kö vet ke zõ:

„A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint
Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti

oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági
együttmûködésrõl szóló egyezmény

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a, valamint Szer bia és
Mon te neg ró Mi nisz ter ta ná csa (a továb biak ban: a Szer zõ -
dõ Fe lek)

– az or szá ga ik kö zöt ti együtt mû kö dés to váb bi bõ ví té -
sé nek és el mé lyí té sé nek szán dé ká tól ve zé rel ve,

– ab ban a meg gyõ zõ dés ben, hogy ok ta tá si, tu do má -
nyos, kul tu rá lis, sport- és if jú sá gi együtt mû kö dé sük,
valamint a szé les körû em ber i kap cso la tok hoz zá já rul nak
mind két ál lam nem ze ti kul tú rá já nak gaz da go dá sá hoz,

– at tól a szán dék tól ve zé rel ve, hogy az ok ta tás, a tu do -
má nyok, a kul túr a, a sport és az if jú ság po li ti ka ál tal köl -
csö nö sen erõ sít sék a két or szág né pei, nem ze ti sé gei kö zöt -
ti meg ér tést, bi zal mat és ba rát sá got,

– ab ból a tény bõl ki in dul va, hogy a Ma gyar Köz tár sa -
ság ban élõ szerb nem ze ti ki sebb ség, illetve a Szer bi á ban
és Mon te neg ró ban élõ ma gyar nem ze ti ki sebb ség (a továb -
biak ban: a ki sebb sé gek) léte és kul tú rá ja egy for mán gya ra -
pít ja mind két or szág kul tu rá lis örök sé gét, szí ne sí ti szel -
lem i ar cu la tát, to váb bá e ki sebb sé gek mind két Fél ál tal el -
is mer ten fon tos té nye zõ it je len tik a két or szág kö zött az
ok ta tás, a tu do má nyok, a kul túr a, a sport, az if jú ság po li ti -
ka és a tö meg tá jé koz ta tás te rén meg va ló su ló együtt mû kö -
dés nek, amely nek ki épí té sé ben és fej lesz té sé ben szá mí ta -
nak a ki sebb sé gek köz ve tí tõ sze re pé re,

– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy az ok ta tás, a tu do má -
nyok, a kul túr a, a sport és az if jú ság po li ti ka te rén meg va -
ló su ló együtt mû kö dé sük, s az or szá ga ik ban élõ ki sebb sé -
gek egyé ni és kol lek tív jo ga i nak ma ra dék ta lan biz to sí tá sa
ál tal hoz zá já rul nak az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö -
dé si Ér te kez le tek zá ró ok má nya i ban, a pá ri zsi „Új Euró -
páért” Char ta-ban, az Euró pa Ta nács aján lá sa i ban, to váb -
bá az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet
do ku men tu ma i ban, valamint a Dél ke let-Eu ró pai Sta bi li tá -
si Egyez mény ben fog lal tak meg va ló sí tá sá hoz, s így elõ se -
gí tik né pe ik még na gyobb fokú be kap cso ló dá sát Euró pa
kul tu rá lis éle té be, mely nek ré vén ha té ko nyan moz dít hat -
ják elõ mind az in teg rá ci ós fo lya ma to kat, mind az euró pai
kul túr a gaz da go dá sát,

az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek az egyen lõ ség és a köl csö nös ség
alap ján, mind két Fél ér de ke i nek tisz te let ben tar tá sá val tá -
mo gat ják a szé les körû együtt mû kö dést az ok ta tás, a tu do -
mány, a kul túr a és a mû vé sze tek, a tá jé koz ta tás és a tö meg -
tá jé koz ta tá si esz kö zök fel hasz ná lá sa te rén. Tá mo gat ják az
ál lam i, tár sa dal mi és ma gán in téz mé nyek, he lyi és ki sebb -
sé gi ön kor mány za tok, egy há zak, szer ve ze tek és egye sü le -
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tek, valamint ma gán sze mé lyek kez de mé nye zé se it és sok -
ol da lú együtt mû kö dé si for má it.

A mind ha té ko nyabb együtt mû kö dés ér de ké ben tá mo -
gat ják a már meg lé võ köz vet len kap cso la to kat és elõ se gí -
tik újab bak lé te sí té sét.

2. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ösz tön zik tu do má nyos aka dé mi á ik,
fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ik és az ezek hez kap cso ló dó ku ta -
tó in té ze tek – köz vet len meg ál la po dá so kon ala pu ló –
együtt mû kö dé sét.

A Fe lek szor gal maz zák tu do má nyos ku ta tók köl csö nös
fo ga dá sát, a kö zös ku ta tá so kat, valamint azok eredmé -
nyeinek pub li ká lá sát és nép sze rû sí té sét, kö zös tu do má -
nyos ren dez vé nyek szer ve zé sét, a tu do má nyos in for má -
ció- és do ku men tá ció cse rét.

A Szer zõ dõ Fe lek meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí ta -
nak a má sik or szág nyel vé vel, tör té nel mé vel, kul tú rá já val
és mû vé sze té vel fog lal ko zó in téz mé nyek és ku ta tók tá mo -
ga tá sá ra, a mû for dí tók nyel vi, szak mai kép zé sé re és to -
vább kép zé sé re.

A Szer zõ dõ Fe lek meg könnyí tik egy más ku ta tói szá má -
ra fel sõ ok ta tá si és tu do má nyos in té ze te ik ben, tes tü le te ik -
ben és egye sü le te ik ben ta lál ha tó anya gok hoz való hoz zá -
ju tást, s biz to sít ják a tu do má nyos ku ta tá sok vég zé sé nek le -
he tõ sé gét ezek ben az in téz mé nyek ben.

3. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tu do má nyos és tech no ló gi ai együtt -
mû kö dé sét kü lön meg álla po dás rög zí ti.

4. cikk

1. A Szer zõ dõ Fe lek bõ ví tik együtt mû kö dé sü ket és
cse re kap cso la ta i kat az ok ta tás ügy te rén. En nek érde -
kében:

a) tá mo gat ják a köz-, szak- és fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ik, 
valamint az ezek hez kap cso ló dó in téz mé nyek – köz vet len
meg ál la po dá so kon ala pu ló – együtt mû kö dé sét,

b) szor gal maz zák az ok ta tás te rü le tén te vé keny ke dõ
szak em be rek cse ré jét,

c) ösz tön dí jak oda íté lé sé vel tá mo gat ják a tel jes- és
rész kép zés ben részt ve võ fel sõ ok ta tá si hall ga tók, gra du á -
lis- és poszt gra du á lis, valamint dok to ri kép zés ben részt ve -
võk ta nul má nya it,

d) köl csö nö sen elõ se gí tik ok ta tók és tu do má nyos mun -
ka tár sak ta nul mány út ja it, kö zös pro jek tek meg va ló sí tá sát
szol gá ló kon zul tá ci ós ki kül de té se it, kon fe ren ci á kon, szak -
mai sze mi ná ri u mo kon és elõ adá so kon való rész vé te lét,

e) elõ se gí tik köz ok ta tás ban és szak kép zés ben hasz ná -
la tos tan köny vek, tan esz kö zök, egye te mi, fõ is ko lai jegy -
ze tek és egyéb ok ta tá si-ne ve lé si se géd anya gok cse ré jét.

f) A Szer zõ dõ Fe lek a má sik or szág nyel vé nek, iro dal -
má nak, tör té nel mé nek és kul tú rá já nak mi nél jobb meg is -
mer te té se ér de ké ben meg kü lön böz te tett fi gyel met for dí ta -
nak köz- és fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ik szerb nyel vet és
iro dal mat, illetve ma gyar nyel vet és iro dal mat ok ta tó in -
téz mé nye ik és tan szé ke ik mû kö dé sé re és igé nye i re. Foly -
tat ják ven dég ta ná rok, ven dég ok ta tók al kal ma zá sá nak gya -
kor la tát ezek ben az in téz mé nyek ben és tan szé ke ken.

g) A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen le he tõ vé te szik, hogy 
ál lam pol gá ra ik a má sik Fél ok ta tá si in téz mé nye i ben ta nul -
má nyo kat foly tat has sa nak. Részt ve võ ket fo gad nak to váb -
bá a két nyelv és kul túr a ala po sabb meg is me ré sét szol gá ló
nyá ri egye te me ken, spe ci á lis kur zu so kon. Le he tõ sé ge ik -
kel össz hang ban a fen ti cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben a
má sik or szág ál lam pol gá rai ré szé re ösz tön dí ja kat ado má -
nyoz nak, vagy egyéb anya gi se gít sé get nyúj ta nak.

5. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek – az Euró pa Ta nács és az UNESCO
ke re tei kö zött alá írt több ol da lú meg ál la po dá sok kal,
valamint a jog elõd ál lam mal kö tött ek vi va len cia egyez -
ménnyel össz hang ban – a vég zett sé gi szint te kin te té ben
köl csö nö sen el is me rik a má sik or szág akk re di tált in téz mé -
nye ál tal ki adott bi zo nyít vá nyo kat, ok le ve le ket, illetve tu -
do má nyos fo ko za to kat.

6. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a két ál lam ban ki adott
tan köny vek – a két or szág és nem zet kul tú rá já val, tör té nel -
mé vel, föld raj zá val és nép raj zá val kap cso la tos kér dé se ket
tag la ló – szö veg ré sze i nek ob jek ti vi zá lá si és össze han go lá -
si fo lya ma tát. E cél ból – a ki sebb sé gek szak ér tõ képvise -
lõinek be vo ná sá val – szak mai ve gyes bi zott sá got hoz nak
lét re, amely a tu do má nyos is me re tek kel össz hang ban aján -
lá so kat fo gal maz meg a két nem zet köz ti meg ér tés és bi za -
lom meg õr zé sé nek szán dé ká val.

7. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek kul tu rá lis örök sé gük és kor társ kul tu -
rá lis ér té ke ik meg is mer te té se ér de ké ben tá mo gat ják a köl -
csö nös ér dek lõ dé sen és elõ nyö kön ala pu ló együtt mû kö -
dést és cse rét a kul túr a, a hi va tá sos és ama tõr mû vé sze tek
va la mennyi te rü le tén, s meg te rem tik a meg fe le lõ fel té te le -
ket az e te rü le te ken mû kö dõ kor mány za ti és nem kor mány -
za ti in téz mé nyek, szer ve ze tek, egye sü le tek stb., valamint
ma gán sze mé lyek együtt mû kö dé sé hez.
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Elõ se gí tik:

a) a szín ház i, ze nei, ének-, tánc- és báb mû vé sze ti, iro -
dal mi, kép zõ mû vé sze ti, ipar mû vé sze ti, fo tó- és film mû vé -
sze ti in téz mé nyek, mû vé sze ti szak em be rek és ügy nök sé -
gek, a könyv ki adói és könyv ter jesz tõi szö vet sé gek, illetve
szer ve ze tek, a könyv tá rak, mû ve lõ dé si ott ho nok, mú ze u -
mok, ga lé ri ák, az ingó és in gat lan kul tu rá lis örök sé gük vé -
del mé vel fog lal ko zó in téz mé nyek, ter mé szet vé del mi és
kör nye zet vé del mi in téz mé nyek együtt mû kö dé sét, a kul -
túr a va la mennyi te rü le tén fo lyó sze mély-, ta pasz ta lat- és
do ku men tá ció cse rét;

b) az írók, mû for dí tók, ze ne szer zõk, ze ne mû vé szek,
szín mû vé szek, ének- és tánc mû vé szek, báb-, fo tó- és film -
mû vé szek, te le ví zi ós és rá di ós al ko tók, épí tõ mû vé szek,
kép zõ- és ipar mû vé szek, valamint mû vé szet tör té né szek
szö vet sé ge i nek, egye sü le te i nek és más szer ve ze te i nek
együtt mû kö dé sét;

c) a má sik or szág szer zõi mû vé sze ti, iro dal mi és tu do -
má nyos mû ve i nek for dí tá sát és ki adá sát, to váb bá a köl csö -
nös rész vé telt egy más na gyobb sza bá sú és nem zet kö zi
könyv ren dez vé nye in: könyv he te in/könyv fesz ti vál ja in és
könyv vá sá ra in;

d) a má sik or szág mû vé szi al ko tá sa i nak be mu ta tá sát a
pró zai, ze nés, tánc- és báb szín há zak ban, ope ra há zak ban,
hang ver seny ter mek ben, ga lé ri ák ban, film szín há zak ban, a
rá di ó ban és a te le ví zi ó ban stb.;

e) egyéb, a má sik or szág kul tú rá ját, éle tét be mu ta tó ki -
ál lí tá sok, valamint tá jé koz ta tó anya gok cse ré jét;

f) a hi va tá sos, valamint ama tõr mû vé szek és mû vé sze ti
cso por tok (kó ru sok, ze ne ka rok, együt te sek) cse ré jét;

g) az in for má ci ók, köny vek, fo lyó ira tok, ki ad vá nyok
és más in for má ció-hor do zók, hang- és kép hor do zó esz kö -
zök cse ré jét;

h) kép vi se lõk kül dé sét a má sik Fél ál tal ren de zett kul -
tu rá lis és mû vé sze ti fesz ti vá lok ra, ver se nyek re, szem lék re, 
kon fe ren ci ák ra, nem zet kö zi ta lál ko zók ra, al ko tó te le pek re, 
szak mai kép zés re és a nem zet kö zi ver se nyek zsû ri jé be;

i) az új kul tu rá lis ér té ke ket te rem tõ sze mé lyek kez de -
mé nye zé se it és vál lal ko zá sa it.

8. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a kul tu rá lis örök sé gük
meg õr zé sét szol gá ló együtt mû kö dés min den for má ját.
 Ennek ér de ké ben:

– meg kü lön böz te tett mó don tá mo gat ják az épí tett mû -
em lé kek és a ré gé sze ti örök ség vé del me te rén ér de kelt in -
téz mé nye ik kö zöt ti kap cso lat tar tást és köz vet len ta pasz ta -
lat cse rét;

– együtt mû köd nek a vi lág örök ség vé del me és ku ta tá sa
te rén;

– együtt mû köd nek a te rü le tük re ke rült, a má sik Fél kul -
tu rá lis ja va it ké pe zõ em lék anyag fel ku ta tá sá ban, sér tet len
meg õr zé sé ben, hely re ál lí tá sá ban és – amennyi ben e ja vak

jog ta la nul ke rül tek bir to kuk ba, ille tõ leg or szá guk te rü le té -
re – vissza szol gál ta tá sá ban;

– kü lön-kü lön és együt te sen is fel lép nek a kul tu rá lis ja -
vak il le gá lis ke res ke del mé vel szem ben.

9. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a ha tá lyos jogi ren del ke zé sek kel
össz hang ban köl csö nö sen fej lesz tik a könyv tá ra ik, le vél -
tá ra ik és egyéb ha son ló in téz mé nye ik együtt mû kö dé sét,
szak em be rek cse ré jét, ok ira tok má so lá sát, valamint
könyv tá rak ban és le vél tá rak ban ta lál ha tó anya gok hoz való 
hoz zá ju tást ku ta tás és al ko tás cél já ból.

10. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják az au di o vi zu á lis mû vé -
sze tek te rü le tén foly ta tan dó ke res ke del mi és nem ke res ke -
del mi együtt mû kö dést. Bá to rít ják a film ar chí vu ma ik,
film for gal ma zó, film gyár tó és film szak mai in téz mé nye ik
kö zöt ti – ko pro duk ci ós ter vek ki dol go zá sá ban, fil mek cse -
ré jé ben, a má sik or szág nem zet kö zi rész vé tel lel meg ren -
de zett fesz ti vál ja in való köl csö nös rész vé tel ben, film pla -
ká tok, szak mai fo lyó ira tok és ki ad vá nyok cse ré je ke re té -
ben meg va ló su ló – együtt mû kö dést.

11. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek kul tu rá lis és szel lem i ja va ik ter jesz té -
sé nek és nép sze rû sí té sé nek meg könnyí té se ér de ké ben – a
szük sé ges jogi sza bá lyo zást is lét re hoz va, illetve nem ze ti
jog sza bá lya ik kal össz hang ban – biz to sít ják a má sik Fél ál -
lam pol gá rai és jogi sze mé lyei szer zõi és ezzel ro kon jo ga i -
nak tör vényes vé del mét.

12. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek – ál lam pol gá ra ik ob jek tív és sok ol da -
lú tá jé koz ta tá sa ér de ké ben – köl csö nö sen biz to sít ják a két
or szág po li ti kai, tár sa dal mi kul tu rá lis és tu do má nyos éle -
té re vo nat ko zó in for má ci ók sza bad áram lá sát.

A Szer zõ dõ Fe lek elõ moz dít ják köz szol gá la ti rá di ó ik és 
te le ví zi ó ik, táv ira ti iro dá ik, új ság író szer ve ze te ik, ki adó ik
és szer kesz tõ sé ge ik együtt mû kö dé sét. Köl csö nö sen tá mo -
gat ják az au di o vi zu á lis mû sor su gár zás te rü le tén tör té nõ
– rá dió- és te le ví zió mû so rok cse ré je, rá di ós és te le ví zi ós
tu dó sí tók akk re di tá lá sa ré vén meg va ló su ló – együtt mû kö -
dést.

A Szer zõ dõ Fe lek elõ se gí tik egy más nem ze ti kul tú rá já -
nak és ki sebb sé ge i nek jobb meg is mer te té sét mind két or -
szág köz szol gá la ti rá di ó já ban és te le ví zi ó já ban.
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13. cikk

A Fe lek – a ki sebb sé gek vé del mé rõl  szóló egyez mény -
ben fog lal tak kal össz hang ban – meg kü lön böz te tett fi gyel -
met for dí ta nak a két or szág ban élõ ki sebb sé gek igé nye i nek 
tel je sí té sé re, kü lö nös hang súlyt fek tet ve:

a) az anya nyel vi ok ta tás ra az is ko la rend szer va la -
mennyi szint jén;

b) az ok ta tá si, tu do má nyos, kul tu rá lis, tö meg tá jé koz ta -
tá si in téz mé nyek, egye sü le tek, ala pít vá nyok és a nem ze ti
ki sebb sé gi szer ve ze tek mû kö dé sé nek tá mo ga tá sá ra;

c) az anya nyel vi ok ta tá si és kul tu rá lis szak em be rek
kép zé se és to vább kép zé se te rü le tén meg va ló su ló együtt -
mû kö dés re;

d) az ok ta tás szint jé nek meg fe le lõ, a nem ze ti sé gi ki -
sebb sé gek nyel vén ké szült tan köny vek és tan esz kö zök
biz to sí tá sá ra, illetve cse ré jé re;

e) a nem ze ti tan ter vek tisz te let ben tar tá sá ra;
f) pe da gó gu sok, fel sõ ok ta tá si ok ta tók, ven dég ta ná rok,

di á kok és hall ga tók, ok ta tá si szak em be rek cse ré jé re;
g) tör té nel mi és kul tu rá lis épí tett mû em lé kek és em lék -

he lyek meg õr zé sé re, köz gyûj te mé nyek fej lesz té sé re.

14. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek együtt mû köd nek a kor mány kö zi és
nem kor mány za ti ok ta tá si, tu do má nyos és kul tu rá lis nem -
zet kö zi szer ve ze tek ben, az UNESCO ke re te in be lül, to -
váb bá tá mo gat ják a nem zet kö zi re gi o ná lis együtt mû kö dés
ke re te in be lül kö zö sen ki ala kí tott pro jek tek meg va ló sí tá -
sá ra irá nyuló kez de mé nye zé se ket.

15. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek test ne ve lé si és sport kap cso la ta ik fej -
lesz té se ér de ké ben bá to rít ják ille té kes in téz mé nye ik és
szer ve ze te ik, sport egye sü le te ik és szö vet sé ge ik köz vet len
együtt mû kö dé sét, s ver se nyek és ta lál ko zók szer ve zé sét,
spor to lók és edzõk cse ré jét, valamint sport tal kap cso la tos
tu do má nyos-mód szer ta ni in for má ció cse rét szorgal -
maznak.

16. cikk

A Fe lek bá to rít ják a köl csö nös ér dek lõ dé sen ala pu ló
két ol da lú kap cso la tok ki ala kí tá sát az if jú ság te rü le tén. A
Fe lek ösz tön zik az in for má ció- és ta pasz ta lat cse rét az if jú -
sá got érin tõ kér dé sek ben.

A Fe lek ösz tön zik az együtt mû kö dést és a fi a ta lok cse -
ré jét az if jú sá gi szer ve ze tek kö zöt ti köz vet len meg ál la po -
dá sok alap ján, valamint az Euró pai Unió if jú sá got érin tõ
prog ram jai ke re té ben.

17. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek – az eh hez szük sé ges szer ve ze ti, jogi
és pénz ügyi fel té te lek meg lé te ese tén – köl csö nö sen kul tu -
rá lis köz pon to kat/in té ze te ket vagy kép vi se le te ket ál lí ta -
nak fel a má sik or szág ban. Ezek lét re jöt té ig dip lo má ci ai
kép vi se le te ik út ján se gí tik a je len Egyez mény ben vál lalt
együtt mû kö dé si fel ada tok meg ol dá sát. A kul tu rá lis in té ze -
tek lé te sí té sé rõl a Szer zõ dõ Fe lek kü lön meg ál la po dást
köt nek.

18. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tá mo gat ják a két or szág kö zöt ti kul tu -
rá lis kap cso la tok fej lesz té sét szol gá ló tár sa dal mi szer ve -
ze tek, pol gá ri egye sü le tek, nem ze ti sé gi szö vet sé gek, ki -
sebb sé gi ön kor mány za tok, nem ze ti ta ná csok és szer ve ze -
tek, illetve egyéb jogi sze mé lyek te vé keny sé gét.

19. cikk

A je len Egyez mény meg va ló sí tá sa ér de ké ben a Szer zõ -
dõ Fe lek, illetve érin tett in téz mé nye ik és szer ve ze te ik – a
nem ze ti ki sebb sé gek le gi tim ér dek kép vi se le te i nek be vo -
ná sá val – együtt mû kö dé si prog ra mo kat, jegy zõ köny ve ket, 
mun ka ter ve ket, illetve szer zõ dé se ket dol goz nak ki, ame -
lyek ben meg ha tá roz zák az együtt mû kö dés pénz ügyi és
szer ve ze ti fel té te le it.

20. cikk

(1) A je len Egyez mény mind két Szer zõ dõ Fél bel sõ jog -
sza bá lya i nak meg fele lõen jó vá ha gyás ra szo rul, s az eh hez
szük sé ges fel té te lek tel je sü lé sé rõl  szóló ké sõb bi dip lo má -
ci ai ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha tály ba.

(2) A je len Egyez mény ha tá ro zat lan idõ re szól, de a
Szer zõ dõ Fe lek bár me lyi ke – hat hó na pos fel mon dá si idõ -
vel – dip lo má ci ai úton, írás ban fel mond hat ja. Az Egyez -
mény at tól a nap tól szá mí tott 6 (hat) hó nap el tel té vel vesz ti 
ha tá lyát, ame lyen a fel mon dá sá ról  szóló dip lo má ci ai jegy -
zék a má sik Szer zõ dõ Fél hez meg ér ke zett. A je len Egyez -
mény mó do sí tá sa, vagy ha tá lyá nak meg szû né se nem érin ti 
az Egyez mé nyen ala pu ló, a mó do sí tás vagy ha tály vesz tés
idõ pont já ban még be nem fe je zett pro jek tek és te vé keny -
sé gek meg va ló sí tá sát.

(3) A je len Egyez mény a Szer zõ dõ Fe lek köl csö nös
egyet ér té sé vel ki egé szít he tõ és mó do sít ha tó. A ki egé szí tés 
és mó do sí tás az (1) be kez dés sze rin ti el já rá si rend sze rint
lép ha tály ba.

21. cikk

A je len Egyez mény ha tály ba lé pé sé vel a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet -
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sé gi Köz tár sa ság Kép vi se lõ há za Vég re haj tó Ta ná csa kö -
zöt ti tu do má nyos, ok ta tá si és kul tu rá lis együtt mû kö dés rõl
Belg rád ban, 1986. már ci us 24-én alá írt Egyez mény a Ma -
gyar Köz tár sa ság, valamint Szer bia és Mon te neg ró vi -
szony la tá ban ha tá lyát vesz ti.

Kelt 2006. már ci us 13-án két ere de ti pél dány ban, ma -
gyar, szerb és an gol nyel ven. Mind há rom nyel vû szö veg
egy for mán hi te les. Az eset le ges el té rõ ér tel me zés bõl fa ka -
dó vi ták ren de zé se ese tén az an gol nyel vû vál to zat az
irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság Szer bia és Mon te neg ró
Kor mány a ne vé ben  Mi nisz ter ta ná csa ne vé ben”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a Szer bia Köz tár sa ság vo nat ko zá -
sá ban a szer zõ dés 20. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban
lép ha tály ba.

(3) A szer zõ dés, illetve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé -
sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs 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) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter, a kul tú rá ért fe le lõs mi -
nisz ter, és a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gondo -
skodik.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
31/2007. (VI. 27.) EüM

rendelete

az Európai Közösségi irányelvek hatálya alá tartozó,
feltétel nélkül elismerésre kerülõ, egyes
egészségügyi oklevelek, bizonyítványok

és a képesítés megszerzésérõl  szóló egyéb
tanúsítványok megnevezésérõl  szóló

30/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl
 szóló 2001. évi C. tör vény 67.  §-ának (3) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter

fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör -
ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Euró pai Kö zös sé gi irány el vek ha tá lya alá tar to zó,
fel té tel nél kül el is me rés re ke rü lõ, egyes egész ség ügyi
 oklevelek, bi zo nyít vá nyok és a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl
 szóló egyéb ta nú sít vá nyok meg ne ve zé sé rõl  szóló
30/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.)
3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § 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) az or vo sok sza bad moz gá sá nak elõ se gí té sé rõl,
illetve az or vo si ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok és ké pe sí tés
meg szer zé sé rõl  szóló egyéb ta nú sít vá nyok köl csö nös el is -
me ré sé rõl  szóló 93/16/EGK ta ná csi irány elv 9., 9a., 9b.,
28. és 29. cik ke, valamint A, B és C mel lék le te, valamint
az azt mó do sí tó az Euró pai Par la ment és a Ta nács
97/50/EK irány elve, a Bi zott ság 98/21/EK irány elve, a
 Bizottság 98/63/EK irány elve, a Bi zott ság 99/46/EK
irány elve, az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/19/EK
irány elve, és a Ta nács 2006/100/EK irány elve;

b) az ál ta lá nos ápo lói ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok és a
ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló egyéb ta nú sít vá nyok köl -
csö nös el is me ré sé rõl, illetve a le te le pe dés és szol gál ta tás -
nyúj tás sza bad sá gá nak tény le ges gya kor lá sát elõ se gí tõ
 intézkedésekrõl  szóló 77/452/EGK ta ná csi irány elv 1., 4.,
4a., 4b., 4c., 4d. 4e. cik ke, valamint az azt mó do sí tó, a
 Tanács 89/594/EGK irány elve, a Ta nács 90/658/EGK
irány elve, az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/19/EK
irány elve, és a Ta nács 2006/100/EK irány elve;

c) a fog or vo si ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok és a ké pe sí tés 
meg szer zé sé rõl  szóló egyéb ta nú sít vá nyok köl csö nös el is -
me ré sé rõl, illetve a szol gál ta tás nyúj tás és a le te le pe dés
sza bad sá ga ered mé nyes gya kor lá sát elõ se gí tõ in téz ke dé -
sek rõl  szóló 78/686/EGK ta ná csi irány elv 1., 7., 7a., 19.,
19a., 19b., 19c., 19d., 19e. cik ke, valamint A és B mel lék -
le te, valamint az azt mó do sí tó a Ta nács 89/594/EGK
irány elve, a Ta nács 90/658/EGK irány elve, az Euró pai
Par la ment és a Ta nács 2001/19/EK irány elve és a Ta nács
2006/100/EK irány elve;

d) a szü lész nõi ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok és a ké pe sí -
tés meg szer zé sé rõl  szóló egyéb ta nú sít vá nyok köl csö nös
el is me ré sé rõl, illetve a le te le pe dés és szol gál ta tás nyúj tás
sza bad sá gá nak tény le ges gya kor lá sát elõ se gí tõ in téz ke dé -
sek rõl  szóló 80/154/EGK ta ná csi irány elv 1., 5., 5a., 5b.,
5c., 5d. cik ke, valamint mel lék le te, valamint az azt mó do -
sí tó, Ta nács 80/1273/EGK irány elve, a Ta nács
89/594/EGK irány elve, a Ta nács 90/658/EGK irány elve,
az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/19/EK irány elve és 
a Ta nács 2006/100/EK irány elve;

e) a gyógy sze rész ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok és ké pe -
sí tés meg szer zé sé rõl  szóló egyéb ta nú sít vá nyok köl csö nös 
el is me ré sé rõl és az egyes gyógy sze rész te vé keny sé gek re
vo nat ko zó an a le te le pe dés sza bad sá gá nak tény le ges gya -
kor lá sát elõ se gí tõ in téz ke dé sek rõl  szóló 85/433/EGK
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 tanácsi irány elv 6., 6a. és a 6b. cik ke, valamint mel lék le te,
valamint az azt mó do sí tó a Ta nács 85/584/EGK irány elve
a Ta nács 90/658/EGK irány elve, az Euró pai Par la ment és
a Ta nács 2001/19/EK irány elve és a Ta nács 2006/100/EK
irány elve;

f) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a
Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, valamint az Euró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló
 okmány, II. Mel lék let 2 C. pont.”

2.  §

Az R.
a) 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel lék le te

sze rint,
b) 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel lék le te

sze rint,
c) 3. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mel lék le te

sze rint,
d) 4. szá mú mel lék le te e ren de let 4. szá mú mel lék le te

sze rint,
e) 5. szá mú mel lék le te e ren de let 5. szá mú mel lék le te

sze rint
mó do sul.

3.  §

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 Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság,
a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, valamint az Euró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló
 okmány, II. Mel lék let 2 C. pont,

b) a sze mé lyek sza bad moz gá sa te rü le tén el fo ga dott
egyes irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sa
 tekintetében tör té nõ ki iga zí tá sá ról  szóló 2006/100/EK
 tanácsi irány elv mel lék le te or vo si és pa ra me di ci ná lis te vé -
keny sé gek rõl  szóló III. fe je ze té nek 1. a)–g) pont ja,
2. a)–c) pont ja, 3. a) pont ja, 5. a)–c) pont ja, 6. pont ja.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,

egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez 
 
1. Az R. 1. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: 

Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő 
igazolás 

„Bulgária  Диплома за висше 
образование на 
образователно-
квалификационна 
степен “магистър” по 
“Медицина” и 
професионална 
квалификация 
“Магистър-лекар 

 
(Felsőfokú diploma a 
„medicina magisztere” 
fokozatú szakképzésről és a 
„magiszter-orvos” 
szakképzettségről) 

Медицински факултет във 
Висше медицинско 
училище 
(Медицински 
университет, Висш 
медицински 
институт в Република 
България) 
(Orvosi Egyetem, Bolgár 
Köztársaság Felsőfokú 
Egészségügyi Főiskolája”) 

 

” 

2. Az R. 1. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: 

Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő 
igazolás 

„Románia  
 

Diplomă de licenţă de doctor 
medic 
(Orvosi egyetemi oklevél) 
(Orvos) 

Universităţi 
(Tudományegyetem) 

 

” 

3. Az R. 1. számú mellékletének B) pontja a következő szövegrésszel egészül ki 
Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: 

Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
„Bulgária  Свидетелство за призната спец- 

Иалност 
(Bizonyítvány az elismert szakképesítésről)

 Медицински университет, Висш 
медицински институт или 
Военномедицин-ска академия 

(Orvosi Egyetem, Felsőfokú 
Egészségügyi Főiskola 
Katonaorvosi Akadémia) 
 

” 

4. Az R. 1. számú mellékletének B) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: 

Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
„Románia Certificat de medic specialist 

(Szakorvosi oklevél) 
Ministerul Sănătăţii Publici 
(Egészségügyi Minisztérium) 

” 
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5. Az R. 1. számú mellékletének C) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„C) Az egyes szakorvosi oklevelek megnevezései, valamint kiállító szervei az 
egyes tagállamokban az alábbiak: 

Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv 

 Allergológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  –   
 Bulgária Клинична алергология  
 Cseh Köztársaság  Alergologie a klinická imunologie   
 Dánia  Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
  

 Németország  –   
 Észtország  –   
 Görögország  Αλλεργιολογíα   
 Spanyolország  Alergología   
 Franciaország  –   
 Írország  –   
 Izland  Ofnæmislaekningar   
 Olaszország  Allergologia ed immunologia clinica   
 Ciprus  Αλλεργιολογíα   
 Lettország  Alergoloģija   
 Liechtenstein  Allergologie und klinische 

Immunologie 
  

 Litvánia  Alergologija ir klinikiné imunologija   
 Luxemburg  –   
 Magyarország  Allergológia és klinikai immunológia   
 Málta  –   
 Hollandia  Allergologie en inwendige geneeskunde   
 Norvégia  –   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Alergologia   
 Portugália  Imuno-alergologia   
 Románia  Alergologie şi imunologie clinică  
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Klinická imunológia a alergológia   
 Finnország  –   
 Svédország  Allergisjukdomar   
 Svájc  Allergologie et immunologie clinique  

Allergologie und klinische Immunologie 
Allergologia e immunológia clinica 

  

 Egyesült Királyság  –   

 Aneszteziológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  Anesthésie-réanimation /  
 Anesthesie reanimatie 

  

 Bulgária Анестезиология и интензивно 
лечение 

 

 Cseh Köztársaság  Anesteziologie a resuscitace   
 Dánia  Anæstesiologi   
 Németország  Anästhesiologie   
 Észtország  Anestesioloogia   
 Görögország  Αναισθησιολογíα   
 Spanyolország  Anestesiología y Reanimación   
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Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv 
 Franciaország  Anesthésiologie-Réanimation 

chirurgicale 
  

 Írország  Anaesthesia   
 Izland  Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði   
 Olaszország  Anestesia e rianimazione   
 Ciprus  Αναισθησιολογíα   
 Lettország  Anestezioloģija un reanimatoloģija   
 Liechtenstein  Anästhesiologie   
 Litvánia  Anesteziologija reanimatologija   
 Luxemburg  Anesthésie-réanimation   
 Magyarország  Aneszteziológia és intenzív terápia  

 (1978 előtt: anaeszthesiológia) 
  

 Málta  Anesteżija u Kura Intensiva   
 Hollandia  Anesthesiologie   
 Norvégia  Anestesiologi   
 Ausztria  Anästhesiologie und Intensivmedizin   
 Lengyelország  Anestezjologia i intensywna terapia   
 Portugália  Anestesiologia   
Románia  Anestezie şi terapie intensivă  
 Szlovénia  Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 
  

 Szlovákia  Anestéziológia a intenzívna medicína   
 Finnország  Anestesiologia ja tehohoito /  

 Anestesiologi och intensivvård 
  

 Svédország  Anestesi och intensivvård   
 Svájc  Anesthésiologie  

 Anästhesiologie  
 Anestesiologia 

  

 Egyesült Királyság  Anaesthetics   
 Arc-, állcsont- és szájsebészet (orvosi és fogorvosi alapképzés)  

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 
 Belgium  Stomatologie et chirurgie orale et 

maxillo-faciale / stomatologie en mond-, 
kaak- en aangezichtschirurgie 

  

Bulgária  –  
 Cseh Köztársaság  –   
 Dánia  –   
 Németország  Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie   
 Észtország  –   
 Görögország  –   
 Spanyolország  –   
 Franciaország  –   
 Írország  Oral and maxillo-facial surgery   
 Izland  –   
 Olaszország  –   
 Ciprus  ∑ταµατο-Γναθο-

Προσωποχειρουργικη 
  

 Lettország  –   
 Liechtenstein  Kiefer- und Gesichtschirurgie   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

faciale 
  

 Magyarország  Arc-állcsont-szájsebészet   
 Málta  Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Kjevekirurgi og munnhulesykdommer   
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Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv 
 Ausztria  –   
 Lengyelország  –   
 Portugália  –   
Románia  –  
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  –   
 Finnország  Suu- ja leukakirurgia / oral och 

maxillofacial kirurgi 
  

 Svédország  –   
 Svájc  Chirurgie maxillo-faciale  

Kiefer- und Gesichtschirurgie  
Chirurgia mascello-facciale 

  

 Egyesült Királyság  Oral and maxillo-facial surgery   

 Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi alapképzés)  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  –   
Bulgária Лицево-челюстна хирургия  
 Cseh Köztársaság  Maxilofaciální chirurgie   
 Dánia  –   
 Németország  –   
 Észtország  –   
 Görögország  –   
 Spanyolország  Cirugía oral y maxilofacial   
 Franciaország  Chirurgie maxillo-faciale et 

stomatologie 
  

 Írország  –   
 Izland  –   
 Olaszország  Chirurgia maxillo-facciale   
 Ciprus  –   
 Lettország  Mutes, sejas un žokļu ķirurģija   
 Liechtenstein  –   
 Litvánia  Veido ir žandikaulių chirurgija   
 Luxemburg  Chirurgie maxillo-faciale   
 Magyarország  Szájsebészet   
 Málta  –   
 Hollandia  –   
 Norvégia  –   
 Ausztria  Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie   
 Lengyelország  Chirurgia szczękowo-twarzowa   
 Portugália  Cirurgia maxilo-facial   
Románia  –  
 Szlovénia  Maksilofacialna kirurgija   
 Szlovákia  Maxilofaciálna chirurgia   
 Finnország  –   
 Svédország  –   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  –   

 Általános haematológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  –   
Bulgária  Трансфузионна хематология  
 Cseh Köztársaság  Hematologie a transfúzní lékařství   
 Dánia  Haematologi eller blodsygdomme   
 Németország  –   
 Észtország  Hematoloogia   
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Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv 
 Görögország  Αιµατολογíα   
 Spanyolország  Hematología y hemoterapia   
 Franciaország  –   
 Írország  Haematology   
 Izland  Blóðmeinafræði   
 Olaszország  Ematologia   
 Ciprus  Αιµατολογíα   
 Lettország  Hematoloģija   
 Liechtenstein  Hämatologie   
 Litvánia  Hematologija   
 Luxemburg  Hématologie   
 Magyarország  Haematológia   
 Málta  Ematoloġija   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Blodsykdommer   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Hematologia   
 Portugália  Imuno-hemoterapia   
Románia  Hematologie  
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Hematológia a transfúziológia   
 Finnország  Kliininen hematologia / Klinisk 

hematologi 
  

 Svédország  Hematologi   
 Svájc  Hématologie  

 Hämatologie  
 Ematologia 

  

 Egyesült Királyság  Haematology   

Baleseti és sürgősségi orvostan  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  –   
Bulgária  Спешна медицина  
 Cseh Köztársaság  Traumatologie  

 Urgentní medicína 
  

 Dánia  –   
 Németország  –   
 Észtország  –   
 Görögország  –   
 Spanyolország  –   
 Franciaország  –   
 Írország  Accident and emergency medicine   
 Izland  –   
 Olaszország  –   
 Ciprus  –   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  –   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  –   
 Magyarország  Traumatológia   
 Málta  Mediċina tal-Accidenti u 1 Emerġenza   
 Hollandia  –   
 Norvégia  –   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Medycyna ratunkowa   
 Portugália  –   
Románia Medicină de urgenţă  
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Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv 
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Úrazová chirurgia   
 Finnország  –   
 Svédország  –   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  Accident and emergency medicine   

Belgyógyászat  
A képzés legrövidebb, időtartama: 5 év 

 Belgium  Médecine interne / Inwendige 
geneeskunde 

  

Bulgária Вътрешни болести  
 Cseh Köztársaság  Vnitřní lékařství   
 Dánia  Intem medicin   
 Németország  Innere Medizin   
 Észtország  Sisehaigused   
 Görögország  Παθολογíα   
 Spanyolország  Medicina interna   
 Franciaország  Médecine interne   
 Írország  General medicine   
 Izland  Lyflækningar   
 Olaszország  Medicina interna   
 Ciprus  Παθολογíα   
 Lettország  Internā medicīna   
 Liechtenstein  Innere Medizin   
 Litvánia  Vidaus ligos   
 Luxemburg  Médecine interne   
 Magyarország  Belgyógyászat  

(1978 előtt: belbetegségek) 
  

 Málta  Mediċina Interna   
 Hollandia  Interne geneeskunde   
 Norvégia  Indremedisin   
 Ausztria  Innere Medizin   
 Lengyelország  Choroby wewnetrzne   
 Portugália  Medicina interna   
Románia Medicină internă  
 Szlovénia  Interna medicina   
 Szlovákia  Vnútorné lekárstvo   
 Finnország  Sisätaudit / Inre medicin   
 Svédország  Internmedicin   
 Svájc  Médecine interne  

Innere Medizin  
Medicina interna 

  

 Egyesült Királyság  General (internal) medicine   
Bőr- és nemibeteg-gyógyászat  

A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 
 Belgium  Dermato-vénéréologie / dermato-

venerologie 
  

 Bulgária Кожни и венерически болести  
 Cseh Köztársaság  Dermatovenerologie   
 Dánia  Dermato-venerologi eller hud- og 

kønssygdomme 
  

 Németország  Haut- und Geschlechtskrankheiten   
 Észtország  Dermatoveneroloogia   
 Görögország  ∆ερµατολογíα - Αψροδισιολογíα   
 Spanyolország  Dermatología médico-quirúrgica y 

venereología 
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Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv 
 Franciaország  Dermatologie et vénéréologie   
 Irország  –   
 Izland  Húð- og kynsjúkdómalaekningar   
 Olaszország  Dermatologia e venerologia   
 Ciprus  ∆ερµατολογíα - Αψροδισιολογíα   
 Lettország  Dermatoloģija un veneroloģija   
 Liechtenstein  Dermatologie und Venereologie   
 Litvánia  Dermatovenerologija   
 Luxemburg  Dermato-vénéréologie   
 Magyarország  Bőrgyógyászat  

(1978 előtt: bőr-, nemibetegségek és 
kozmetológia) 

  

 Málta  Dermato-venerejoloġija   
 Hollandia  Dermatologie en venerologie   
 Norvégia  Hudsykdommer og veneriske 

sykdommer 
  

 Ausztria  Haut- und Geschlechtskrankheiten   
 Lengyelország  Dermatológia i wenerologia   
 Portugália  Dermatovenereologia   
 Románia  Dermatovenerologie  
 Szlovénia  Dermatovenerologija   
 Szlovákia  Dermatovenerológia   
 Finnország  Ihotaudit ja allergologia /  

hudsjukdomar och allergologi 
  

 Svédország  Hud- och könssjukdomar   
 Svájc  Dermatologie et vénéréologie  

Dermatologie und Venerologie  
Dermatologia e venereologia 

  

 Egyesült Királyság  –   

Csecsemő- és gyermekgyógyászat  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Pédiatrie / Pediatrie   
 Bulgária  Детски болести  
 Cseh Köztársaság  Dĕtské lékařství   
 Dánia  Paediatri ellen sygdomme hos børn   
 Németország  Kinderheilkunde   
 Észtország  Pediaatria   
 Görögország   Παιδιατρικη   
 Spanyolország  Pediatria y sus áreas especificas   
 Franciaország  Pédiatrie   
 Írország  Paediatrics   
 Izland  Barnalækningar   
 Olaszország  Pédiatria   
 Ciprus   Παιδιατρικη   
 Lettország  Pediatrija   
 Liechtenstein  Kinderheilkunde   
 Litvánia  Vaikų ligos   
 Luxemburg  Pédiatrie   
 Magyarország  Csecsemő- és gyermekgyógyászat  

(1978 előtt: csecsemő- és 
gyermekbetegségek) 

  

 Málta  Pedjatrija   
 Hollandia  Kindergeneeskunde   
 Norvégia  Barnesykdommer   
 Ausztria  Kinder- und Jugendheilkunde   
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Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv 
 Lengyelország  Pediatria   
 Portugália  Pediatria   
 Románia  Pediatrie  
 Szlovénia  Pediatrija   
 Szlovákia  Pediatria   
 Finnország  Lastentaudit / Barnsjukdomar   
 Svédország  Barn- och ungdomsmedicin   
 Svájc  Pédiatrie  

 Kinder- und Jugendmedezin  
 Pediatria 

  

 Egyesült Királyság  Paediatrics   

Diagnosztikai radiológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Radiodiagnostic / Röntgendiagnose   
Bulgária  Образна диагностика  
 Cseh Köztársaság  Radiologie a zobrazovací metody   
 Dánia  Diagnostik radiologi tiller 

røntgenundersøgelse 
  

 Németország  Diagnostische Radiologie   
 Észtország  Radioloogia   
 Görögország   Ακτινοδιαγνωστικη   
 Spanyolország  Radiodiagnóstico   
 Franciaország  Radiodiagnostic et imagerie médicale   
 Írország  Diagnostic radiology   
 Izland  Geislagreining   
 Olaszország  Radiodiagnostica   
 Ciprus  Ακτινολογíα   
 Lettország  Diagnostiskā radioloģija   
 Liechtenstein  Medizinische  

 Radiologie/Radiodiagnostik 
  

 Litvánia  Radiologija   
 Luxemburg  Radiodiagnostic   
 Magyarország  Radiológia   
 Málta  Radjoloġija   
 Hollandia  Radiologie   
 Norvégia  Radiologi   
 Ausztria  Medizinische Radiologie Diagnostik   
 Lengyelország  Radiologia i diagnostyka obrazowa   
 Portugália  Radiodiagnóstico   
 Románia  Radiologie-imagistică medicală  
 Szlovénia  Radiologija   
 Szlovákia  Rádiológia   
 Finnország  Radiologia / Radiologi   
 Svédország  Medicinsk radiologi   
 Svájc  Radiologie médicale / radio diagnostic 

Medizinische Radiologie / 
Radiodiagnostik Radiologia medica / 
radiodiagnostica 

  

 Egyesült Királyság  –   

Endokrinológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  –   
 

Bulgária Ендокринология и болести на 
обмяната 
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Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv 
 Cseh Köztársaság  Endokrinologie   
 Dánia  Medicinsk endokrinologi eller 

medicinske hormonsygdomme 
  

 Németország  –   
 Észtország  Endokrinoloogia   
 Görögország  Ενδοκρινολογíα   
 Spanyolország  Endocrinología y nutrición   
 Franciaország  Endocrinologie, maladies métaboliques   
 Írország  Endocrinology and diabetes mellitus   
 Izland  Efnaskipta- og innkirtlalækningar   
 Olaszország  Endocrinologia e malattie del ricambio   
 Ciprus  Ενδοκρινολογíα   
 Lettország  Endokrinoloģija   
 Liechtenstein  Endokrinologie-Diabetologie   
 Litvánia  Endokrinologija   
 Luxemburg  Endocrinologie, maladies du 

métabolisme et de la nutrition 
  

 Magyarország  Endokrinológia   
 Málta  Endokrinoloġija u Dijabete   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Endokrinologi   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Endokrynologia   
 Portugália  Endocrinologia   
 Románia  Endocrinologie   
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Endokrinológia   
 Finnország  Endokrinologia / endokrinologi   
 Svédország  Endokrina sjukdomar   
 Svájc  Endocrinologie-diabétologie  

Endokrinologie-Diabetologie  
Endocrinologia-diabetologia 

  

 Egyesült Királyság  Endocrinology and diabetes mellitus   

 Érsebészet  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  Chirurgie des vaisseaux /  
Bloedvatenheelkunde 

  

 Bulgária Съдова хирургия  
 Cseh Köztársaság  Cévní chirurgie   
 Dánia  Karkirurgi eller kirurgiske 

blodkarsygdomme 
  

 Németország  –   
 Észtország  Kardiovaskulaarkirurgia   
 Görögország   Αγγειοχειρουργικη   
 Spanyolország  Angiología y cirugía vascular   
 Franciaország  Chirurgie vasculaira   
 Írország  –   
 Izland  Æðaskurðleakningar   
 Olaszország  Chirurgia vascolare   
 Ciprus  Χειρουργικη Αγγεíων   
 Lettország  Asinsvadu ķirurģija   
 Liechtenstein  –   
 Litvánia  Kraujagyslių chirurgija   
 Luxemburg  Chirurgie vasculaire   
 Magyarország  Érsebészet   
 Málta  Kirurgija Vaskolari   
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 Hollandia  –   
 Norvégia  Karkirurgi   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Chirurgia naczyniowa   
 Portugália  Cirurgia vascular   
Románia  Chirurgie vasculară  
 Szlovénia  Kardiovaskularna kirurgija   
 Szlovákia  Cievna chirurgia   
 Finnország  Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi   
 Svédország  –   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  –   

Farmakológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
Bulgária Клинична фармакология и терапия 

Фармакология 
 

 Cseh Köztársaság  Klinická farmakologie   
 Dánia  Klinisk farmakologi   
 Németország  Pharmakologie und Toxikologie   
 Észtország  –   
 Görögország  –   
 Spanyolország  Farmacología clínica   
 Franciaország  –   
 Írország  Clinical pharmacology and therapeutics   
 Izland  Lyfjafræði   
 Olaszország  –   
 Ciprus  –   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  Klinische Pharmakologie und 

 Toxikologie 
  

 Litvánia  –   
 Luxemburg  –   
 Magyarország  Klinikai farmakológia   
 Málta  Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Klinisk farmakologi   
 Ausztria  Pharmakologie und Toxikologie   
 Lengyelország  Farmakologia kliniczna   
 Portugália  –   
Románia Farmacologie clinică  
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Klinická farmakológia   
 Finnország  Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

  

 Svédország  Klinisk farmakologi   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  Clinical pharmacology and therapeutics   

 Fizioterápia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  Médecine physique et réadaptation / 
Fysische geneeskunde en revalidatie 

  

Bulgária Физикална и рехабилитационна 
медицина 
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 Cseh Köztársaság  Rehabilitační a fyzikální medicína   
 Dánia  –   
 Németország  Physikalische und  

Rehabilitative Medizin 
  

 Észtország  Taastusravi ja füsiaatria   
 Görögország  Φυσικη Ιατρικη και Αποκατασταση   
 Spanyolország  Rehabilitación   
 Franciaország  Rééducaution et réadaptation 

fonctionnelles 
  

 Írország  –   
 Izland  Orku- og endurhaefingarlækningar   
 Olaszország  Medicina fisica e riabilitazione   
 Ciprus  Φυσικη Ιατρικη και Αποκατασταση   
 Lettország  Rehabilitoloģija  

Fiziskā rehabilitācija  
Fizikālā medicīna 

  

 Liechtenstein  Physikalische Medizin und 
Rehabilitation 

  

 Litvánia  Fiziné medicina ir reabilitacija   
 Luxemburg  Rééducation et réadaptation 

fonctionnelles 
  

 Magyarország  Fizioterápia  
(1984–1993-ig: reumatológia és 
fizioterápia; 1984 előtt: reumatológia és 
fizikóterápia) 

  

 Málta  –   
 Hollandia  Revalidatiegeneeskunde   
 Norvégia  Fysikalsk medisin og rehabilitering   
 Ausztria  Physikalische Medizin   
 Lengyelország  Rehabilitacja medyczna   
 Portugália  Fisiatria ou Medicina física e de 

reabilitação 
  

Románia Recuperare, medicină fizică şi 
balneologie 

 

 Szlovénia  Fizikalna in rehabilitacijska medicina   
 Szlovákia  Fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia 
  

 Finnország  Fysiatria / fysiatri   
 Svédország  Rehabiliteringsmedicin   
 Svájc  Médecine physique et réadaptation  

Physikalische Medizin und 
Rehabilitation  
Medicina fisica e riabilitazione 

  

 Egyesült Királyság  –   
Foglalkozás-orvostan  

A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 
 Belgium  Médecine du travail / 

arbeidsgeneeskunde 
  

Bulgária Трудова медицина  
 Cseh Köztársaság  Pracovní lékařství   
 Dánia  Arbejdsmedicin   
 Németország  Arbeitsmedizin   
 Észtország  –   
 Görögország  Ιατρικη τηζ Εργασíαζ   
 Spanyolország  –   
 Franciaország  Médecine du travail   
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 Írország  Occupational medicine   
 Izland  Atvinnulaekningar   
 Olaszország  Medicina del lavoro   
 Ciprus  Ιατρικη τηζ Εργασíαζ   
 Lettország  Arodslimības   
 Liechtenstein  Arbeitsmedizin   
 Litvánia  Darbo medicina   
 Luxemburg  Médecine du travail   
 Magyarország  Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 

(1999 előtt: üzemorvostan) 
  

 Málta  Mediċina Okkupazzjonali   
 Hollandia  Arbeid en gezondheid, 

bedrijfsgeneeskunde  
Arbeid en gezondheid, 
verzekeringsgeneeskunde 

  

 Norvégia  Arbeidsmedisin   
 Ausztria  Arbeits- und Betriebsmedizin   
 Lengyelország  Medycyna pracy   
 Portugália  Medicina do trabalho   
Románia Medicina muncii  
 Szlovénia  Medicina dela, prometa in športa   
 Szlovákia  Klinické pracovné lekárstvo a klinická 

toxikológia 
  

 Finnország  Työteryeyshuolto / företagshälsovård   
 Svédország  Yrkes- och miljömedicin   
 Svájc  Médecine du travail  

Arbeitsmedizin  
Medicina del lavoro 

  

 Egyesült Királyság  Occupational medicine   

Fül-orr-gégegyógyászat  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  Oto-rhino-laryngologie /  
Otorhinolaryngologie 

  

Bulgária Ушно-носно-гърлени болести  
 Cseh Köztársaság  Otorinolaryngologie   
 Dánia  Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse- 

halssygdomme 
  

 Németország  Hals-Nasen-Ohrenheilkunde   
 Észtország  Otorinolarüngoloogia   
 Görögország  Ωτορινολαρυγγολογíα   
 Spanyolország  Otorrinolaringología   
 Franciaország  Oto-rhino-laryngologie   
 Írország  Otolaryngology   
 Izland  Háls-, nef- og eyrnalækningar   
 Olaszország  Otorinolaringoiatria   
 Ciprus  Ωτορινολαρυγγολογíα   
 Lettország  Otolaringologija   
 Liechtenstein  Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten   
 Litvánia  Otorinolaringologija   
 Luxemburg  Oto-rhino-laryngologie   
 Magyarország  Fül-orr-gégegyógyászat  

(1978 előtt: fül-, orr-, torok- és 
gégebetegségek) 

  

 Málta  Otorinolaringologija   
 Hollandia  Keel-, neus- en oorheelkunde   
 Norvégia  Øre-nese-halssykdommer   
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 Ausztria  Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten   
 Lengyelország  Otorynolaryngologia   
 Portugália  Otorrinolaringológia   
Románia Otorinolaringologie  
 Szlovénia  Otorinolaringologija   
 Szlovákia  Otorinolaryngológia   
 Finnország  Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, 

näs- och halssjukdomar 
  

 Svédország  Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-
rhino-laryngologi) 

  

 Svájc  Oto-rhino-laryngologie Oto-Rhino-
Laryngologie Otorinolaringoiatria 

  

 Egyesült Királyság  Otolaryngology   

Gasztroenterológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Gastro-entérologie / gastroenterologie   
Bulgária Гастроентерология  
 Cseh Köztársaság  Gastroenterologie   
 Dánia  Medicinsk gastroenterologi eller 

medicinske mave-tarm-sygdomme 
  

 Németország  –   
 Észtország  Gastroenteroloogia   
 Görögország  Γαστρεντερολογíα   
 Spanyolország  Aparato digestivo   
 Franciaország  Gastro-entérologie et hépatologie   
 Írország  Gastro-enterology   
 Izland  Meltingarlækningar   
 Olaszország  Gastroenterologia   
 Ciprus  Γαστρεντερολογíα   
 Lettország  Gastroenteroloģija   
 Liechtenstein  Gastroenterologie   
 Litvánia  Gastroenterologija   
 Luxemburg  Gastro-entérologie   
 Magyarország  Gasztroenterológia   
 Málta  Gastroenteroloġija   
 Hollandia  Leer van maag-darm-leverziekten   
 Norvégia  Fordøyelsessykdommer   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Gastroenterologia   
 Portugália  Gastrenterologia   
Románia Gastroenterologie  
 Szlovénia  Gastroenterologija   
 Szlovákia  Gastroenterológia   
 Finnország  Gastroenterologia / Gastroenterologi   
 Svédország  Medicinsk gastroenterologi och 

hepatologi 
  

 Svájc  Gastro-entérologie  
Gastroenterologie  
Gastroenterologia 

  

 Egyesült Királyság  Gastro-enterology   

Geriátria  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
Bulgária Гериатрична медицина  
 Cseh Köztársaság  Geriatrie   
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 Dánia  Geriatri eller alderdommens sygdomme   
 Németország  –   
 Észtország  –   
 Görögország  –   
 Spanyolország  Geriatría   
 Franciaország  –   
 Írország  Geriatrics   
 Izland  Öldrunarlækningar   
 Olaszország  Geriatria   
 Ciprus   Γηριατρικη   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  Geriatrie   
 Litvánia  Geriatrija   
 Luxemburg  –   
 Magyarország  Geriátria   
 Málta  Ġerjatrija   
 Hollandia  Klinische geriatrie   
 Norvégia  Geriatri   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Geriatria   
 Portugália  –   
Románia  Geriatrie şi gerontologie  
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Geriatria   
 Finnország  Geriatria / geriatri   
 Svédország  Geriatrik   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  Geriatrics   

Gyermekpszichiátria  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
Bulgária Детска психиатрия  
 Cseh Köztársaság  Dětská a dorostová psychiatrie   
 Dánia  Børne- og ungdomspsykiatri   
 Németország  Kinder- und Jugendpsychiatrie und 

 -psychotherapie 
  

 Észtország  –   
 Görögország   Παιδοψυχιατρικη   
 Spanyolország  –   
 Franciaország  Pédo-psychiatrie   
 Írország  Child and adolescent psychiatry   
 Izland  Barna- og unglingageðlækningar   
 Olaszország  Neuropsichiatria infantile   
 Ciprus   Παιδοψυχιατρικη   
 Lettország  Bērnu psihiatrija   
 Liechtenstein  Kinder- und Jugendpsychiatrie und 

-psychotherapie 
  

 Litvánia  Vaikų ir paauglių psichiatrija   
 Luxemburg  Psychiatrie infantile   
 Magyarország  Gyermek- és ifjúságpszichiátria  

(1999 előtt: gyermekpszichiátria) 
  

 Málta  –   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Barne- og ungdomspsykiatri   
 Ausztria  –   
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 Lengyelország  Psychiatria dzieci i młodziezy   
 Portugália  Pedopsiquiatria   
 Románia  Psihiatrie pediatrică  
 Szlovénia  Otroška in mladostniška psihiatrija   
 Szlovákia  Detská psychiatria   
 Finnország  Lastenpsykiatria / barnpsykiatri   
 Svédország  Barn- och ungdomspsykiatri   
 Svájc  Psychiatrie et psychothérapie d’enfants 

et d’adolescents  
Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie  
Psichiatria e psicoterapia infantile e 
dell’adolescenza 

  

 Egyesült Királyság  Child and adolescent psychiatry   
Gyermeksebészet  

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 
 Belgium  –   
 Bulgária  Детска хирургия  
 Cseh Köztársaság  Dětská chirurgie   
 Dánia  –   
 Németország  Kinderchirurgie   
 Észtország  Lastekirurgia   
 Görögország  Χειρουργικη Παíδων   
 Spanyolország  Cirugía pediátrica   
 Franciaország  Chirurgie infantile   
 Írország  Paediatric surgery   
 Izland  Barnaskurðlkæningar   
 Olaszország  Chirurgia pediatrica   
 Ciprus  Χειρουργικη Παíδων   
 Lettország  Bērnu ķirurģija   
 Liechtenstein  Kinderchirurgie   
 Litvánia  Vaikų chirurgija   
 Luxemburg  Chirurgie pédiatrique   
 Magyarország  Gyermeksebészet   
 Málta  Kirurgija Pedjatrika   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Barnekirurgi   
 Ausztria  Kinderchirurgie   
 Lengyelország  Chirurgia dziecieca   
 Portugália  Cirurgia pediátrica   
Románia Chirurgie pediatrică  
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Detská chirurgia   
 Finnország  Lastenkirurgia / Barnkirurgi   
 Svédország  Barn- och ungdomskirurgi   
 Svájc  Chirurgie pédiatrique  

 Kinderchirurgie  
 Chirurgia pediatrica 

  

 Egyesült Királyság  Paediatric surgery   
Idegsebészet  

A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 
 Belgium  Neurochirurgie   
Bulgária Неврохирургия  
 Cseh Köztársaság  Neurochirurgie   
 Dánia  Neurokirurgi eller kirurgiske 

nervesygdomme 
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 Németország  Neurochirurgie   
 Észtország  Neurokirurgia   
 Görögország  Νευροχειρουργικη   
 Spanyolország  Neurocirugía   
 Franciaország  Neurochirurgie   
 Írország  Neurological surgery   
 Izland  Taugaskurðlækningar   
 Olaszország  Neurochirurgia   
 Ciprus  Νευροχειρουργικη   
 Lettország  Neiroķirurģija   
 Liechtenstein  Neurochirurgie   
 Litvánia  Neurochirurgija   
 Luxemburg  Neurochirurgie   
 Magyarország  Idegsebészet   
 Málta  Newrokirurġija   
 Hollandia  Neurochirurgie   
 Norvégia  Nevrokirurgi   
 Ausztria  Neurochirurgie   
 Lengyelország  Neurochirurgia   
 Portugália  Neurocirurgia   
Románia  Neurochirurgie  
 Szlovénia  Nevrokirurgija   
 Szlovákia  Neurochirurgia   
 Finnország  Neurokirurgia / Neurokirurgi   
 Svédország  Neurokirurgi   
 Svájc  Neurochirurgie  

Neurochirurgie  
Neurochirurgia 

  

 Egyesült Királyság  Neurosurgery   

Immunológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
Bulgária Клинична имунология Имунология  
 Cseh Köztársaság  Alergologie a klinická imunologie   
 Dánia  Klinisk immunologi   
 Németország  –   
 Észtország  –   
 Görögország     
 Spanyolország  Immunologia   
 Franciaország  –   
 Írország  Clinical immunology   
 Izland  Ónæmisfræði   
 Olaszország  –   
 Ciprus  Aνοσολογία   
 Lettország  Imunoloģija   
 Liechtenstein  Allergologie und klinische 

Immunologie 
  

 Litvánia  –   
 Luxemburg  –   
 Magyarország  Allergológia és klinikai immunológia   
 Málta  Immunologija   
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 Hollandia  –   
 Norvégia  Immunologi og transfusjonsmedisin   
 Ausztria  Immunologie   
 Lengyelország  Immunologia kliniczna   
 Portugália  –   
Románia  –  
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Klinická imunológia a alergológia   
 Finnország  –   
 Svédország  Klinisk immunologi   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  Immunology   

 Infektológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Инфекциозни болести  
 Cseh Köztársaság  Infekční lékařství   
 Dánia  Infektionsmedicin   
 Németország  –   
 Észtország  Infektsioonhaigused   
 Görögország  –   
 Spanyolország  –   
 Franciaország  –   
 Írország  Communicable diseases   
 Izland  Smitsjúkdómar   
 Olaszország  Malattie infettive   
 Ciprus  Λοιµώδη  Nοσήµατα   
 Lettország  Infektoloģija   
 Liechtenstein  Infektiologie   
 Litvánia  Infektologija   
 Luxemburg  –   
 Magyarország  Infektológia  

(1999 előtt: fertőző betegségek) 
  

 Málta  Mard Infettiv   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Infeksjonssykdommer   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Choroby zakaźne   
 Portugália  Infecciologia   
 Románia  Boli infecţioase  
 Szlovénia  Infektologija   
 Szlovákia  Infektológia   
 Finnország  Infektiosairaudet / infektionssjukdomar   
 Svédország  Infektionssjukdomar   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  Infectious diseases 
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 Kardiológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Cardiologie   
Bulgária Кардиология  
 Cseh Köztársaság  Kardiologie   
 Dánia  Kardiologi   
 Németország  –   
 Észtország  Kardioloogia   
 Görögország  Καρδιολογία   
 Spanyolország  Cardiología   
 Franciaország  Pathologie cardio-vasculaire   
 Írország  Cardiology   
 Izland  Hjartalaekningar   
 Olaszország  Cardiologia   
 Ciprus  Καρδιολογία   
 Lettország  Kardioloģija   
 Liechtenstein  Kardiologie   
 Litvánia  Kardiologija   
 Luxemburg  Cardiologie et angiologie   
 Magyarország  Kardiológia   
 Málta  Kardjoloġija   
 Hollandia  Cardiologie   
 Norvégia  Hjertesykdommer   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Kardiologia   
 Portugália  Cardiologia   
Románia Cardiologie  
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Kardiológia   
 Finnország  Kardiologia / Kardiologi   
 Svédország  Kardiologi   
 Svájc  Cardiologie Kardiologie Cardiologia   
 Egyesült Királyság  Cardiology   

Klinikai biológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Biologie clinique / Klinische biologie   
Bulgária Клинична лаборатория  
 Cseh Köztársaság  –   
 Dánia  –   
 Németország  –   
 Észtország  Laborimeditsiin   
 Görögország  –   
 Spanyolország  Análisis clínicos   
 Franciaország  Biologie médicale   
 Írország  –   
 Izland  –   
 Olaszország  Patologia clinica   
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 Ciprus  –   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  –   
 Litvánia  Laboratorinė medicina   
 Luxemburg  Biologie clinique   
 Magyarország  Orvosi laboratóriumi diagnosztika  

(1978–1999-ig: klinikai laboratóriumi 
vizsgálatok; 1978 előtt: orvosi 
laboratóriumi vizsgálatok) 

  

 Málta  –   
 Hollandia  –   
 Norvégia  –   
 Ausztria  Medizinische Biologie   
 Lengyelország  Diagnostyka laboratoryjna   
 Portugália  Patologia clínica   
Románia Medicină de laborator  
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  –   
 Finnország  –   
 Svédország  –   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  –   

Mellkassebészet  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  Chirurgie thoracique / Heelkunde op de 
thorax 

  

Bulgária Гръдна хирургия Кардиохирургия  
 Cseh Köztársaság  Kardiochirurgie   
 Dánia  Thoraxkirurgi eller brysthulens 

kirurgiske sygdomme 
  

 Németország  Herzchirurgie   
 Észtország  Torakaalkirurgia   
 Görögország  Χειρουργική Θώρακος   
 Spanyolország  Cirugía torácica   
 Franciaország  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire   
 Írország  Thoracic surgery   
 Izland  Brjóstholsskurðlækningar   
 Olaszország  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia   
 Ciprus  Χειρουργική Θώρακος   
 Lettország  Torakālā ķirurģija   
 Liechtenstein  Herz- und thorakale Gefässchirurgie   
 Litvánia  Krūtinės chirurgija   
 Luxemburg  Chirurgie thoracique   
 Magyarország  Mellkassebészet  

(1978 előtt: tüdősebészet) 
  

 Málta  Kirurgija Kardjo-Toraċika   
 Hollandia  Cardio-thoracale chirurgie   
 Norvégia  Thoraxkirurgi   
 Ausztria  –   
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 Lengyelország  Chirurgia klatki piersiowej   
 Portugália  Cirurgia cardiotorácica   
 Románia Chirurgie toracică  
 Szlovénia  Torakalna kirurgija   
 Szlovákia  Hrudníková chirurgia   
 Finnország  Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt och 

thoraxkirurgi 
  

 Svédország  Thoraxkirurgi   
 Svájc  Chirurgie cardiaque et vasculaire 

thoracique  
Herz- und thorakale  
Gefässchirurgie  
Chirurgia del cuore e dei vasi toracici 

  

 Egyesült Királyság  Cardo-thoracic surgery   

Mikrobiológia és bakteriológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
Bulgária Микробиология  
 Cseh Köztársaság  Lékařská mikrobiologie   
 Dánia  Klinisk mikrobiologi   
 Németország  Mikrobiologie und 

Infektionsepidemiologie 
  

 Észtország  –   
 Görögország  1. Ιατρική Βιοπαθολογία 

 2. Μικροβιολογία 
  

 Spanyolország  Microbiología y parasitología   
 Franciaország  –   
 Írország  Microbiology   
 Izland  Sýklafræði   
 Olaszország  Microbiologia e virologia   
 Ciprus  Μικροβιολογία   
 Lettország  Mikrobiologija   
 Liechtenstein  –   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  Microbiologie   
 Magyarország  Orvosi mikrobiológia   
 Málta  Mikrobijologija   
 Hollandia  Medische microbiologie   
 Norvégia  Medisinsk mikrobiologi   
 Ausztria  Hygiene und Mikrobiologie   
 Lengyelország  Mikrobiologia lekarska   
 Portugália  –   
Románia  –  
 Szlovénia  Klinična mikrobiologija   
 Szlovákia  Klinická mikrobiológia   
 Finnország  Kliininen mikrobiologia / Klinisk 

 mikrobiologi 
  

 Svédország  Klinisk bakteriologi   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  Medical microbiology and virology   
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Nefrológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
 Bulgária  Нефрология  
 Cseh Köztársaság  Nefrologie   
 Dánia  Nefrologi eller medicinske 

nyresygdomme 
  

 Németország  Innere Medizin und Schwerpunkt 
Nephrologie 

  

 Észtország  Nefroloogia   
 Görögország  Νεψρολογία   
 Spanyolország  Nefrología   
 Franciaország  Néphrologie   
 Írország  Nephrology   
 Izland  Nýrnalækningar   
 Olaszország  Nefrologia   
 Ciprus  Νεψρολογία   
 Lettország  Nefroloģija   
 Liechtenstein  Nephrologie   
 Litvánia  Nefrologija   
 Luxemburg  Néphrologie   
 Magyarország  Nefrológia   
 Málta  Nefroloġija   
 Hollandia  –   
 Norvégia  Nyresykdommer   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Nefrologia   
 Portugália  Nefrologia   
Románia Nefrologie  
 Szlovénia  Nefrologija   
 Szlovákia  Nefrológia   
 Finnország  Nefrologia / nefrologi   
 Svédország  Medicinska njursjukdomar (nefrologi)   
 Svájc  Néphrologie Nephrologie Nefralogia   
 Egyesült Királyság  Renal medicine   

Neurológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Neurologie   
 Bulgária  Нервни болести  
 Cseh Köztársaság  Neurologie   
 Dánia  Neurologi eller medicinske 

nervesygdomme 
  

 Németország  Neurologie   
 Észtország  Neuroloogia   
 Görögország  Νευρολογία   
 Spanyolország  Neurología   
 Franciaország  Neurologie   
 Írország  Neurology   
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 Izland  Taugalækningar   
 Olaszország  Neurologia   
 Ciprus  Νευρολογία   
 Lettország  Neiroloģija   
 Liechtenstein  Neurologie   
 Litvánia  Neurologija   
 Luxemburg  Neurologie   
 Magyarország  Neurológia   
 Málta  Newroloġija   
 Hollandia  Neurologie   
 Norvégia  Nevrologi   
 Ausztria  Neurologie   
 Lengyelország  Neurologia   
 Portugália  Neurologia   
 Románia Neurologie  
 Szlovénia  Nevrologija   
 Szlovákia  Neurológia   
 Finnország  Neurologia / Neurologi   
 Svédország  Neurologi   
 Svájc  Neurologie Neurologie Neurologia   
 Egyesült Királyság  Neurology   

Nukleáris medicina  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Médecine nucléaire / nucleaire 
geneeskunde 

  

Bulgária Нуклеарна медицина  
 Cseh Köztársaság  Nukleární medicína   
 Dánia  Klinisk fysiologi og nuklearmedicin   
 Németország  Nuklearmedizin   
 Észtország  –   
 Görögország  Πυρηνική Ιατρική   
 Spanyolország  Medicina nuclear   
 Franciaország  Médecine nucléaire   
 Írország  –   
 Izland  Ísótópagreining   
 Olaszország  Medicina nucleare   
 Ciprus  Πυρηνική Ιατρική   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  Nuklearmedizin   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  Médecine nucléaire   
 Magyarország  Nukleáris medicina  

(izotópdiagnosztika)  
(1999 előtt: nukleáris medicina) 

  

 Málta  Mediċina Nukleari   
 Hollandia  Nucleaire geneeskunde   
 Norvégia  Nukleærmedisin   
 Ausztria  Nuklearmedizin   
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 Lengyelország  Medycyna nuklearna   
 Portugália  Medicina nuclear   
 Románia  Medicină nucleară  
 Szlovénia  Nuklearna medicina   
 Szlovákia  Nukleárna medicína   
 Finnország  Kliininen fysiologia ja 

isotooppilääketiede / klinisk fysiologi 
och nukleärmedicin 

  

 Svédország  Nukleärmedicin   
 Svájc  Radiologie médicale / médecine 

nucléaire  
Medizinische Radiologie / 
Nuklearmedizin  
Radiologia medica / medicina nucleare 

  

 Egyesült Királyság  Nuclear medicine   

Ortopédia  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  Chirurgie orthopédique / Orthopedische 
heelkunde 

  

 Bulgária  Ортопедия и травматология  
 Cseh Köztársaság  Ortopedie   
 Dánia  Ortopædisk kirurgi   
 Németország  Orthopädie   
 Észtország  Ortopeedia   
 Görögország  Ορθοπεδική   
 Spanyolország  Traumatología y cirugía ortopédica   
 Franciaország  Chirurgie orthopédique et traumatologie   
 Írország  Orthopaedic surgery   
 Izland  Bæklunarskurðlaekningar   
 Olaszország  Ortopedia e traumatologia   
 Ciprus  Ορθοπεδική   
 Lettország  Traumatoloģija un ortopēdija   
 Liechtenstein  Orthopädische Chirurgie   
 Litvánia  Ortopedija traumatologija   
 Luxemburg  Orthopédie   
 Magyarország  Ortopédia   
 Málta  Kirurġija Ortopedika   
 Hollandia  Orthopedie   
 Norvégia  Ortopedisk kirurgi   
 Ausztria  Orthopädie und Orthopädische 

Chirurgie 
  

 Lengyelország  Ortopedia i traumatologia narządu 
ruchu 

  

 Portugália  Ortopedia   
Románia Ortopedie şi traumatologie  
 Szlovénia  Ortopedska kirurgija   
 Szlovákia  Ortopédia   
 Finnország  Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi 

och traumatologi 
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 Svédország  Ortopedi   
 Svájc  Chirurgie orthopédique Orthopädische 

Chirurgie Chirurgia ortopedica 
  

 Egyesült Királyság  Trauma and orthopaedic surgery   

Patológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Anatomie pathologique / Pathologische 
anatomie 

  

 Bulgária  Обща и клинична патология  
 Cseh Köztársaság  Patologická anatomie   
 Dánia  Patologisk anatomi eller vævs- og 

celleundersøgelser 
  

 Németország  Pathologie   
 Észtország  Patoloogia   
 Görögország  Παθολογική  Ανατοµική   
 Spanyolország  Anatomía patológica   
 Franciaország  Anatomie et cytologie pathologiques   
 Írország  Morbid anatomy and histopathology   
 Izland  Vefjameinafræði   
 Olaszország  Anatomia patologica   
 Ciprus  Παθολογοανατοµία - Ιστολογία   
 Lettország  Patoloģija   
 Liechtenstein  Pathologie   
 Litvánia  Patologija   
 Luxemburg  Anatomie pathologique   
 Magyarország  Patológia  

(1978–1999-ig: kórbonctan-
kórszövettan;  
1978 előtt: kórbonctani és kórszövettani 
vizsgálat) 

  

 Málta  Istopatologija   
 Hollandia  Pathologie   
 Norvégia  Patologi   
 Ausztria  Pathologie   
 Lengyelország  Patomorfologia   
 Portugália  Anatomia patologica   
Románia  Anatomie patologică  
 Szlovénia  Anatomska patologija in citopatologija   
 Szlovákia  Patologická anatómia   
 Finnország  Patologia / Patologi   
 Svédország  Klinisk patologi   
 Svájc  Pathologie Pathologie Patologia   
 Egyesült Királyság  Histopathology   

Plasztikai sebészet  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  Chirurgie plastique, reconstructrice et 
esthétique / Plastische, reconstructieve 
en esthetische heelkunde 

  

Bulgária Пластично-възстановителна хирургия  
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 Cseh Köztársaság  Plastická chirurgie   
 Dánia  Plastikkirurgi   
 Németország  Plastische Chirurgie   
 Észtország  Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia   
 Görögország  Πλαστική Χειρονργική   
 Spanyolország  Cirugía plástica y reparadora   
 Franciaország  Chirurgie plastique, reconstructrice et 

esthétique 
  

 Írország  Plastic surgery   
 Izland  Lýtalækningar   
 Olaszország  Chirurgia plastica e ricostruttiva   
 Ciprus  Πλαστική Χειρονργική   
 Lettország  Plastiskā ķirurģija   
 Liechtenstein  Plastische- und 

Wiederherstellungschirurgie 
  

 Litvánia  Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija   
 Luxemburg  Chirurgie plastique   
 Magyarország  Plasztikai (égési) sebészet   
 Málta  Kirurġija Plastika   
 Hollandia  Plastische chirurgie   
 Norvégia  Plastikkirurgi   
 Ausztria  Plastische Chirurgie   
 Lengyelország  Chirurgia plastyczna   
 Portugália  Cirurgia plástica e reconstrutiva   
Románia Chirurgie plastică - microchirurgie 

reconstructivă 
 

 Szlovénia  Plastična, rekonstrukcijska in estetska 
kirurgija 

  

 Szlovákia  Plastická chirurgia   
 Finnország  Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi   
 Svédország  Plastikkirurgi   
 Svájc  Chirurgie plastique et reconstructive  

Plastische und 
Wiederherstellungschirurgie  
Chirurgia plastica e ricostruttiva 

  

 Egyesült Királyság  Plastic surgery   

 Pszichiátria  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Psychiatrie   
 Bulgária  Психиатрия  
 Cseh Köztársaság  Psychiatrie   
 Dánia  Psykiatri   
 Németország  Psychiatrie und Psychotherapie   
 Észtország  Psühhiaatria   
 Görögország  Ψυχιατρική   
 Spanyolország  Psiquiatría   
 Franciaország  Psychiatrie   
 Írország  Psychiatry   
 Izland  Geðlækningar   
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 Olaszország  Psichiatria   
 Ciprus  Ψυχιατρική   
 Lettország  Psihiatrija   
 Liechtenstein  Psychiatrie und Psychotherapie   
 Litvánia  Psichiatrija   
 Luxemburg  Psychiatrie   
 Magyarország  Pszichiátria   
 Málta  Psikjatrija   
 Hollandia  Psychiatrie   
 Norvégia  Psykiatri   
 Ausztria  Psychiatrie   
 Lengyelország  Psychiatria   
 Portugália  Psiquiatria   
Románia Psihiatrie  
 Szlovénia  Psihiatrija   
 Szlovákia  Psychiatria   
 Finnország  Psykiatria / Psykiatri   
 Svédország  Psykiatri   
 Svájc  Psychiatrie et psychothérapie 

Psychiatrie und Psychotherapie 
Psichiatria e psicoterapia 

  

 Egyesült Királyság  General psychiatry   

Radiológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
Bulgária Радиобиология  
 Cseh Köztársaság  –   
 Dánia  –   
 Németország  Radiologie   
 Észtország  –   
 Görögország  Ακτινογία - Ραδιολογία   
 Spanyolország  Electroradiología   
 Franciaország  Electro-radiologie   
 Írország  –   
 Izland  Geislalækningar   
 Olaszország  Radiologia   
 Ciprus  –   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  –   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  Électroradiologie   
 Magyarország  Radiológia  

[1978 előtt: röntgenológia  
(röntgendiagnosztika és röntgenterápia)]

  

 Málta  –   
 Hollandia  Radiologie   
 Norvégia  –   
 Ausztria  Radiologie   
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 Lengyelország  –   
 Portugália  Radiologia   
Románia  –  
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  –   
 Finnország  –   
 Svédország  –   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  –   

Reumatológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Rhumathologie / reumatologie   
Bulgária Ревматология  
 Cseh Köztársaság  Revmatologie   
 Dánia  Reumatologi   
 Németország Innere Medizin und Schwerpunkt 

Rheumatologie 
  

 Észtország  Reumatoloogia   
 Görögország  Ρευµατολογία   
 Spanyolország  Reumatología   
 Franciaország  Rhumathologie   
 Írország  Rheumatology   
 Izland  Gigtarlækningar   
 Olaszország  Reumatologia   
 Ciprus  Ρευµατολογία   
 Lettország  Reimatoloģija   
 Liechtenstein  Rheumatologie   
 Litvánia  Reumatologija   
 Luxemburg  Rhumathologie   
 Magyarország  Reumatológia  

(1984–1993-ig: reumatológia és 
fizioterápia;  
1984 előtt: reumatológia és 
fizikóterápia) 

  

 Málta  Rewmatoloġija   
 Hollandia  Reumatologie   
 Norvégia  Revmatologi   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  Reumatologia   
 Portugália  Reumatologia   
Románia  Reumatologie  
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Reumatológia   
 Finnország  Reumatologia / Reumatologi   
 Svédország  Reumatologi   
 Svájc  Rhumatologie Rheumatologie 

Reumatologia 
  

 Egyesült Királyság  Rheumatology   
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Sebészet  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  Chirurgie / Heelkunde   
Bulgária Хирургия  
 Cseh Köztársaság  Chirurgie   
 Dánia  Kirurgi eller kirurgiske sygdomme   
 Németország (Allgemeine)  Chirurgie   
 Észtország  Üldkirurgia   
 Görögország  Χειρονργική   
 Spanyolország  Cirugía general y del aparato digestivo   
 Franciaország  Chirurgie générale   
 Írország  General surgery   
 Izland  Skurðlækningar   
 Olaszország  Chirurgia generale   
 Ciprus  Γενική Χειρουργική   
 Lettország  Ķirurģija   
 Liechtenstein  Chirurgie   
 Litvánia  Chirurgija   
 Luxemburg  Chirurgie générale   
 Magyarország  Sebészet   
 Málta  Kirurġija Ġenerali   
 Hollandia  Heelkunde   
 Norvégia  Generell kirurgi   
 Ausztria  Chirurgie   
 Lengyelország  Chirurgia ogólna   
 Portugália  Cirurgia geral   
Románia Chirurgie generală  
 Szlovénia  Splošna kirurgija   
 Szlovákia  Chirurgia   
 Finnország  Yleiskirurgia / Allm a kirurgi   
 Svédország  Kirurgi   
 Svájc  Chirurgie  

Chirurgie  
Chirurgia 

  

 Egyesült Királyság  General surgery   

Sugárterápia  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Radiothérapie-oncologie /  
Radiotherapie-oncologie 

  

Bulgária Лъчелечение  
 Cseh Köztársaság  Radiační onkologie   
 Dánia  Onkologi   
 Németország  Strahlentherapie   
 Észtország  Onkoloogia   
 Görögország  Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία   
 Spanyolország  Oncología radioterápica   
 Franciaország  Oncologie radiothérapique   
 Írország Radiation oncology   
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 Izland  –   
 Olaszország  Radioterapia   
 Ciprus  Ακτινοθεραπευτική    
 Lettország  Terapeitiskā radioloģija   
 Liechtenstein  Medizinische Radiologie/Radio 

Onkologie 
  

 Litvánia  Onkologija radioterapija   
 Luxemburg  Radiothérapie   
 Magyarország  Sugárterápia  

(1984 előtt: onkoradiológia) 
  

 Málta  Onkoloġija u Radjoterapija   
 Hollandia  Radiotherapie   
 Norvégia  –   
 Ausztria  Strahlentherapie - Radioonkologie   
 Lengyelország  Radioterapia onkologiczna   
 Portugália  Radioterapia   
Románia Radioterapie  
 Szlovénia  Radioterapija in onkologija   
 Szlovákia  Radiačná onkológia   
 Finnország  Syöpätaudit / Cancersjukdomar   
 Svédország  Tumörsjukdomar (allmän onkologi)   
 Svájc  Radiologie médicale/radio oncologie  

Medizinische Radiologie/Radio 
Onkologie  
Radiologia medica/radio-oncologia 

  

 Egyesült Királyság  Clinical oncology   

 Szemészet  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  Ophtalmologie / Oftalmologie   
Bulgária Очни болести  
 Cseh Köztársaság  Oftalmologie   
 Dánia  Oftalmologi eller øjensygdomme   
 Németország  Augenheilkunde   
 Észtország  Oftalmoloogia   
 Görögország  Οψθαλµολογία   
 Spanyolország  Oftalmología   
 Franciaország  Ophtalmologie   
 Írország  Ophthalmology   
 Izland  Augnlækningar   
 Olaszország  Oftalmologia   
 Ciprus  Οψθαλµολογία   
 Lettország  Oftalmoloģija   
 Liechtenstein  Augenheilkunde   
 Litvánia  Oftalmologija   
 Luxemburg  Ophtalmologie   
 Magyarország  Szemészet  

(1978 előtt: szembetegségek) 
  

 Málta  Oftalmoloġija   
 Hollandia  Oogheelkunde   
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 Norvégia  Øyesykdommer   
 Ausztria  Augenheilkunde und Optometrie   
 Lengyelország  Okulistyka   
 Portugália  Oftalmologia   
Románia Oftalmologie  
 Szlovénia  Oftalmologija   
 Szlovákia  Oftalmológia   
 Finnország  Silmätaudit / Ögonsjukdomar   
 Svédország  Ögonsjukdomar (oftalmologi)   
 Svájc  Ophtalmologie  

Ophthalmologie  
Oftalmologia 

  

 Egyesült Királyság  Ophthalmology   

 Sztomatológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 3 év 

 Belgium  –   
Bulgária  –  
 Cseh Köztársaság  –   
 Dánia  –   
 Németország  –   
 Észtország  –   
 Görögország  –   
 Spanyolország  Estomatología   
 Franciaország  Stomatologie   
 Írország  –   
 Izland  –   
 Olaszország  Odontostomatologia (hasta el 31 de 

diciembre de 1994) 
  

 Ciprus  –   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  –   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  Stomatologie   
 Magyarország  – 

(1999 előtt: fog- és szájbetegségek) 
  

 Málta  –   
 Hollandia  –   
 Norvégia  –   
 Ausztria  –   
 Lengyelország  –   
 Portugália  Estomatologia   
Románia  –  
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  –   
 Finnország  –   
 Svédország  –   
 Svájc  –   
 Egyesült Királyság  –   
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Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv 

 Szülészet-nőgyógyászat  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Gynécologie - obstétrique /  
Gynaecologie en verloskunde 

  

Bulgária Акушерство, гинекология и 
репродуктивна медицина 

 

 Cseh Köztársaság  Gynekologie a porodnictví   
 Dánia  Gynaekologi og obstetrik eller 

kvindesyg domme og fødselshjæl 
  

 Németország  Frauenheilkunde und Geburtshilfe   
 Észtország  Sünnitusabi ja günekoloogja   
 Görögország   Μαιευτική-Γυναικολογία   
 Spanyolország  Obstetricia y ginecología   
 Franciaország  Gynécolo te - obstétrique   
 Írország  Obstetrics and gynaecology   
 Izland  Fæðingar- og kvenlækningar   
 Olaszország  Ginecologia e ostetricia   
 Ciprus   Μαιευτική-Γυναικολογία   
 Lettország  Ginekoloģija un dzemdniecība   
 Liechtenstein  Gynäkologie und Geburtshilfe   
 Litvánia  Akušerija ginekologija   
 Luxemburg  Gynécologie - obstétri e ue   
 Magyarország  Szülészet-nőgyógyászat   
 Málta  Ostetriċja u Ġinekoloġija   
 Hollandia  Verloskunde en gynaecologie   
 Norvégia  Fødselshjelp og kvinnesykdommer   
 Ausztria  Frauenheilkunde und Geburtshilfe   
 Lengyelország  Położnictwo i ginekologia   
 Portugália  Ginecologia e obstetricia   
Románia Obstetrică-ginecologie  
 Szlovénia  Ginekologija in porodništvo   
 Szlovákia  Gynekológia a pőrodníctvo   
 Finnország  Naistentaudit ja synnytykset /  

Kvinnosjukdomar och förlossningar 
  

 Svédország  Obstetrik och gynekologi   
 Svájc  Gynécologie et obstétrique  

Gynäkologie und Geburtshilfe  
Ginecologia e ostetricia 

  

 Egyesült Királyság  Obstetrics and gynaecology   

 Társadalomorvostan és szociális orvostan  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
Bulgária Социална медицина и здравен 

мениджмънт Комунална хигиена 
 

 Cseh Köztársaság  Hygiena a epidemiologie   
 Dánia  Samfundsmedicin   
 Németország  Öffentliches Gesundheitswesen   
 Észtország  –   
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Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv 
 Görögország  Κοινωνική Iατρική   
 Spanyolország  Medicina preventiva y salud pública   
 Franciaország  Santé publique et médecine sociale   
 Írország  Community medicine   
 Izland  Félagslækningar   
 Olaszország  Igiene e medicina preventiva   
 Ciprus  Υγειονολογία/Κοινωνική Iατρική   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  Prävention und Gesundheitswesen   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  Santé publique   
 Magyarország  Megelőző orvostan és népegészségtan   
 Málta  Saħħa Pubblika   
 Hollandia  Maatschappij en gezondheid   
 Norvégia  Samfunnsmedisin   
 Ausztria  Sozialmedizin   
 Lengyelország  Zdrowie publiczne, epidemiologia   
 Portugália  Saúde pública   
Románia Sănătate publică şi management  
 Szlovénia  Javno zdravje   
 Szlovákia  Hygiena a epidemiológia   
 Finnország  Terveydenhuolto / hälsovård   
 Svédország  Socialmedicin   
 Svájc  Prévention et santé publique  

Prevention und Gesundheitswesen  
Prevenzione e salute pubblica 

  

 Egyesült Királyság  Public health medicine   

 Trópusi betegségek  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  –   
Bulgária  –  
 Cseh Köztársaság  –   
 Dánia  –   
 Németország  –   
 Észtország  –   
 Görögország  –   
 Spanyolország  –   
 Franciaország  –   
 Írország  Tropical medicine   
 Izland  –   
 Olaszország  Medicina tropicale   
 Ciprus  –   
 Lettország  –   
 Liechtenstein  Tropenmedizin   
 Litvánia  –   
 Luxemburg  –   
 Magyarország  Trópusi betegségek   
 Málta  –   
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Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv 
 Hollandia  –   
 Norvégia  –   
 Ausztria  Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
  

 Lengyelország  Medycyna transportu   
 Portugália  Medicina tropical   
Románia  –  
 Szlovénia  –   
 Szlovákia  Tropická medicína   
 Finnország  –   
 Svédország  –   
 Svájc  Médecine tropicale  

Tropenmedezin  
Medicina tropicale 

  

 Egyesült Királyság  Tropical medicine   

 Tüdőgyógyászat  
A képzés legrövidebb időtartama: 4 év 

 Belgium  Pneumologie   
Bulgária Пневмология и фтизиатрия  
 Cseh Köztársaság  Tuberkulóza a respirační nemoci   
 Dánia  Medicinske lungesygdomme   
 Németország  Pneumologie   
 Észtország  Pulmonoloogia   
 Görögország  Φυµατιολογία- Πνευµονολογία   
 Spanyolország  Neumologia   
 Franciaország  Pneumologie   
 Írország  Respiratory medicine   
 Izland  Lungnalækningar   
 Olaszország  Malattie dell’apparato respiratorio   
 Ciprus  Πνευµονολογία - Φυµατιολογία   
 Lettország  Ftiziopneimonoloģija   
 Liechtenstein  Pneumologie   
 Litvánia  Pulmonologija   
 Luxemburg  Pneumologie   
 Magyarország  Tüdőgyógyászat  

(1978 előtt: tüdőbetegségek és  
gümőkóros megbetegedések) 

  

 Málta  Mediċina Respiratorja   
 Hollandia  Longziekten en tuberculose   
 Norvégia  Lungesykdommer   
 Ausztria  Lungenkrankheiten   
 Lengyelország  Choroby płuc   
 Portugália  Pneumologia   
Románia Pneumologie  
 Szlovénia  Pnevmologija   
 Szlovákia  Pneumológia a ftizeológia   
 Finnország  Keuhkosairaudet j a allergologia /  

Lungsjukdomar och allergologi 
  

 Svédország  Lungsjukdomar (pneumologi)   
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Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv 
 Svájc  Pneumologie  

Pneumologie  
Pneumologia 

  

 Egyesült Királyság  Respiratory medicine   

 Urológia  
A képzés legrövidebb időtartama: 5 év 

 Belgium  Urologie   
 Bulgária  Урология  
 Cseh Köztársaság  Urologie   
 Dánia  Urologi eller urinvejenes  

kirurgiske sygdomme 
  

 Németország  Urologie   
 Észtország  Uroloogia   
 Görögország  Ουρολογία   
 Spanyolország  Urología   
 Franciaország  Urologie   
 Írország  Urology   
 Izland  Þvagfæraskurðlækningar   
 Olaszország  Urologia   
 Ciprus  Ουρολογία   
 Lettország  Uroloģija   
 Liechtenstein  Urologie   
 Litvánia  Urologija   
 Luxemburg  Urologie   
 Magyarország  Urológia  

(1978 előtt: húgy- és ivarszervi 
bántalmak) 

  

 Málta  Uroloġija   
 Hollandia  Urologie   
 Norvégia  Urologi   
 Ausztria  Urologie   
 Lengyelország  Urologia   
 Portugália  Urologia   
Románia Urologie  
 Szlovénia  Urologija   
 Szlovákia  Urológia   
 Finnország  Urologia / Urologi   
 Svédország  Urologi   
 Svájc  Urologie Urologie Urologia   
 Egyesült Királyság  Urology”   

 
6. Az R. 1. számú mellékletének D) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és 
a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: 
 

Ország  Oklevél megnevezése 
„Bulgária  Свидетелство за призната специалност по Обща медицина” 
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7. Az R. 1. számú mellékletének D) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és 
Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: 
 

Ország  Oklevél megnevezése 
„Románia Certificat de medic specialist medicină de familie” 
 
8. Az R. 1. számú mellékletének E) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh 
Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: 
 

Ország  Megnevezés 
„Bulgária Лекар-специалист по Обща медицина” 

 
9. Az R. 1. számú mellékletének E) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és 
Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: 
 

Ország  Megnevezés 
„Románia Medic specialist medicină de familie” 

 
10. Az R. 1. számú melléklet F) pont a) alpontja a következő szövegrésszel egészül ki: 
 

[Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a 
következő időpontok előtt megkezdett képzést igazoló orvosi oklevél:] 
„– 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében,” 
[ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás 
kiadását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül ténylegesen és 
jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.] 
 
11. Az R. 1. számú melléklet F) pont b) alpontja a következő szövegrésszel egészül ki: 
 

[Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére kiállított, a 
következő időpontok előtt megkezdett képzést igazoló szakorvosi oklevél:] 
„– 2007. január 1. Bulgária és Románia esetében,” 
[ha az oklevelet a származási vagy küldő tagállam illetékes hatósága vagy szerve által kiállított olyan 
igazolás kíséri, amely tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár kétszer olyan hosszú ideig 
gyakorolta az adott tevékenységet, mint amennyi a származási vagy küldő tagállamban biztosított 
szakképzés időtartama és a képzés idejével kapcsolatban a Tanács 1993. április 5-i 93/16/EGK számú, 
az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és a 
képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló irányelvének 
(a továbbiakban e melléklet alkalmazásában: orvosi irányelv) III. címében előírt minimális időtartam 
különbsége, amennyiben ez az időtartam nem egyezik meg a C) pont szerinti minimális képzési 
időtartammal.] 
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2. számú melléklet a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez 
 
1. Az R. 2. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: 

Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő 
igazolás 

„Bulgária Диплома за висше 
образование на 
образователно-
квалификационна степен 
“Бакалавър” с 
професионална 
квалификация “Медиц 
инска сестра 
(Felsőfokú diploma a  
„baccalaureatus” nővéri 
szakképzettség minősítésről)

Университет 
(Egyetem) 

 

” 

2. Az R. 2. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: 

Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő 
igazolás 

„Románia 1. Diplomă de absolvire de 
asistent medical generalist 
cu studii superioare de 
scurtă durată 
(1. Főiskolai oklevél: 
általános ápolás és 
betegellátás) 
2. Diplomă de licenţă de 
asistent medical generalist 
cu studii superioare de 
lungă durată 
(2. Egyetemi oklevél: 
általános ápolás és 
betegellátás) 
 

1. Universităţi  
(1. Tudományegyetem) 

 
 
 
 
 

2. Universităţi  
(2. Tudományegyetem) 

 

” 

3. Az R. 2. számú mellékletének B) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: 

Ország  Megnevezés 
„Bulgária  Медицинска сестра” 

 
4. Az R. 2. számú mellékletének B) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a  
Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: 

Ország  Megnevezés 
„Románia asistent medical generalist” 
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5. Az R. 2. számú melléklete C) pontjának d) alpontja helyébe a következő szövegrész 
lép:  
„d) A lengyel általános ápolói oklevél tekintetében – az a)–b) pontokban foglaltaktól 
eltérően – kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni: 
Feltétel nélkül elismerésre kerül az általános ápolói oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek az általános ápolói oklevelét 2004. május 1-jét megelőzően 
Lengyelországban állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot megelőzően 
Lengyelországban kezdődött, és amely nem felel meg a 77/453/EGK irányelv 
1. cikkében megállapított minimális képzési követelményeknek, amennyiben az ezen 
oklevélhez mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen 
és jogszerűen folytatott általános ápolói tevékenységet Lengyelország területén a 
következő időtartamok során: 

– dyplom licencjata pielegniarstwa – az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt 
év során legalább három egymást követő éven keresztül, 

– dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej – az igazolás kiadásának 
időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven keresztül. 

Ennek a tevékenységnek ki kellett terjednie a betegápolás tervezésével, 
megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos összes feladatra.” 
 
6. Az R. 2. számú mellékletének C) pontja a következő k) ponttal egészül ki: 
„k) Az általános ápolói tevékenység folytatására kiadott román képesítés tekintetében 
kizárólag a következő, szerzett jogokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni: 
Feltétel nélküli elismerésre kerül az az általános ápolói oklevél azon tagállami 
állampolgár esetében, akinek az általános ápolói szakterületen szerzett oklevelét, 
bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványát 2007. január 
1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy akinek a képzése ezen időpontot 
megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem felel meg a 77/453/EGK irányelv 
1. cikkében megállapított minimális képzési követelményeknek, amennyiben az 
oklevélhez mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen 
és jogszerűen folytatott általános ápolói tevékenységet Románia területén a 
következőkben meghatározott időtartam során:  
– şcoală postliceală-ban folytatott kiegészítő tanulmányok során szerzett ápolói 
oklevél (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) – az 
igazolás kiadásának időpontját megelőző hét év során legalább öt egymást követő éven 
keresztül. 
Az említett tevékenységek magukban foglalták az ápolási tevékenységgel összefüggő 
tervezési, szervezési és a beteg ellátásáért való teljes felelősséget.” 
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3. számú melléklet a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez 
 

1. Az R. 3. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: 

Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő 
igazolás 

„Bulgária Диплома за висше 
образование на 
образователно-
квалификационна степен 
“Магистър” по “Дентална 
медицина” с 
професионална 
квалификация “Магистър-
лекар по дентална 
медицина 
(Felsőfokú diploma a 
fogorvosi „magiszter” 
szintű szakképzésről és a 
„magiszter-fogorvos” 
szakképzésről) 

Факултет по дентална 
медицина към 
Медицински университет 
(Orvosi Egyetem Fogorvosi 
Kara) 

  

” 

2. Az R. 3. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: 

Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérő
igazolás 

„Románia  Diplomă de licenţă de medic dentist 
(Fogorvosi egyetemi oklevél) 

 Universităţi 
(Tudományegyetem)” 

  

 
3. Az R. 3. számú melléklet B) pontjának „Fogszabályozástan” címe alatt a következő 
szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek 
között: 

Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Fogszabályozástan 

„Bulgária  Свидетелство за призната 
специалност по “Ортодонтия” 
(Bizonyítvány fogszabályzási 
szakképesítésről) 

 Факултет по дентална медицина 
към Медицински университет 
(Orvosi Egyetem Fogorvosi Kara) 

” 

4. Az R. 3. számú melléklet B) pontjának „Fogszabályozástan” címe alatt a következő 
szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: 

Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Fogszabályozástan 

„Románia –”  
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5. Az R. 3. számú melléklet B) pontjának „Szájsebészet” címe alatt a következő 
szövegrésszel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek 
között: 

Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Szájsebészet 

„Bulgária  Свидетелство за призната 
специалност по “Орална хирургия” 
(Bizonyítvány szájsebészeti 
szakképesítésről) 

 Факултет по дентална медицина 
към Медицински университет 
(Orvosi Egyetem Fogorvosi Kara) 

” 
6. Az R. 3. számú melléklet B) pontjának „Szájsebészet” címe alatt a következő 
szövegrésszel egészül ki a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: 
 

Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv 
 Szájsebészet 

„Románia –”  

 
7. Az R. 3. számú mellékletének C) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: 
 

Ország  Megnevezés 
„Bulgária  Лекар по дентална медицина 

(Fogorvos)” 
 
8. Az R. 3. számú mellékletének C) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: 
 

Ország  Megnevezés 
„Románia  medic dentist 

(Fogorvos)” 
 
9. Az R. 3. számú mellékletének D) pontja a következő p) ponttal egészül ki: 
„p) Feltétel nélkül elismerésre kerül az orvosi oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek orvosi oklevelét Romániában állították ki, és akinek a egyetemi 
tanulmányai 2003. október 1-jét megelőzően kezdődött, amennyiben Románia 
illetékes hatósága által kiadott igazolás tanúsítja, hogy az adott tagállami állampolgár 
az igazolás kiadásának időpontját megelőző öt év során legalább három egymást 
követő éven keresztül ténylegesen, jogszerűen és elsődlegesen gyakorolta Románia 
területén a fogorvosi irányelv 5. cikkében említett tevékenységet, és az adott tagállami 
állampolgár ugyanolyan feltételek mellett jogosult a szóban forgó tevékenység 
folytatására, mint az A) pontban említett oklevéllel rendelkezők. A hároméves 
gyakorlat követelménye nem vonatkozik arra a tagállami állampolgárra, aki legalább 
hároméves időtartamú olyan tanulmányt sikeresen befejezett, amely az illetékes 
hatóság által kiállított igazolás alapján egyenértékű a fogorvosi irányelv 1. cikkében 
említett képzéssel.” 
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4. számú melléklet a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez 
 
1. Az R. 4. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: 

Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő 
igazolás 

„Bulgária  Диплома за висше 
образование на 
образователно-
квалификационна степен 
“Бакалавър” с профес 
ионална квалификация 
“Акушерка” 
(Felsőfokú diploma a 
„baccalaureatus” nővéri 
szakképzettség szülésznő 
minősítéséről) 

 Университет 
(Egyetem) 

  

” 
 
2. Az R. 4. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: 

 
Ország  Oklevél megnevezése  Kibocsátó szerv  Képesítést kísérő 

igazolás 
„Románia  Diplomă de licenţă de 

moaşă 
(Szülésznői oklevél) 

 Universităţi 
(Tudományegyetem) 

  

” 
 
3. Az R.4. számú mellékletének B) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: 

Ország  Megnevezés 
„Bulgária Акушерка 

(Szülésznő)” 
” 

4. Az R. 4. számú mellékletének B) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: 

Ország  Megnevezés 
„Románia Moaşă 

(Szülésznő)” 

 
5. Az R. 4. számú mellékletének C) pontja a következő m) ponttal egészül ki:  
„m) A román szülésznői oklevél tekintetében kizárólag a következő, szerzett jogokra 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni: 
Feltétel nélkül elismerésre kerül a szülésznői oklevél azon tagállami állampolgár 
esetében, akinek a szülészeti-nőgyógyászati ápolói (asistent medical obstetrică-
ginecologie) oklevelét, bizonyítványát és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb 
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tanúsítványát 2007. január 1-jét megelőzően Romániában állították ki, vagy akinek a 
képzése ezen időpontot megelőzően Romániában kezdődött, és amely nem felel meg a 
77/453/EGK irányelv 1. cikkében megállapított minimális képzési követelményeknek, 
amennyiben az oklevélhez mellékelt igazolás értelmében az adott tagállami 
állampolgár az igazolás kibocsátásának időpontját megelőző hét év során legalább öt 
egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen folytatott szülésznői 
tevékenységet Románia területén.” 
 
 
 
5. számú melléklet a 31/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez 
 
1. Az R. 5. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között: 

Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést kísérő 
igazolás 

„Bulgária Диплома за висше 
образование на 
образователно-
квалификационна степен 
“Магистър” по 
“Фармация” с 
професионална 
квалификация“Магистър-
фармацевт” 
(Felsőfokú diploma a 
„gyógyszerész magiszter” 
szintű szakképzésről, amely 
a „magiszter-gyógyszerész” 
szakképzettséget igazolja) 

 

Фармацевтичен факултет 
към Медицински 
университет 
(Orvosi Egyetem 
Gyógyszerész Kara) 

  

” 
 
2. Az R. 5. számú mellékletének A) pontja a következő szövegrésszel egészül ki a 
Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között: 

Ország Oklevél megnevezése Kibocsátó szerv Képesítést  
kísérő igazolás 

„Románia  Diplomă de licenţă de farmacist  
(Gyógyszerészeti oklevél) 

 Universităţi 
(Tudományegyetem)” 

  

 
 



Az egészségügyi miniszter
32/2007. (VI. 27.) EüM

rendelete

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek és a harmadik országbeli állampolgárok

magyarországi tartózkodásával összefüggõ
közegészséget veszélyeztetõ betegségekrõl

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 86.  § (4) be kez dé sé ben, 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 111.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va – az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g) pont -
já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el já ró igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let 1. mel lék le te ha tá roz za meg azo kat a köz -
egész sé get ve szé lyez te tõ be teg sé ge ket és a kór oko zó hor -
do zó ál la po to kat, ame lye ket a sza bad moz gás és tar tóz ko -
dás jo gá val ren del ke zõ sze mély és a har ma dik or szág be li
ál lam pol gár (a továb biak ban együtt: kül föl di) ma gyar or -
szá gi be uta zá sá nak és tar tóz ko dá sá nak en ge dé lye zé se,
illetve a köz egész ség ügyi ok ból tör té nõ ki uta sí tá sá ra tör té -
nõ ja vas lat té tel so rán figye lembe kell ven ni.

(2) Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat nak a kül föl di ma gyar or szá gi la kó he lye, illetve szál lás -
he lye vagy tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes re gi o ná lis

in té ze te a 2. mel lék let sze rint ér te sí ti a Be ván dor lá si és Ál -
lam pol gár sá gi Hi va tal nak a kül föl di ma gyar or szá gi la kó -
he lye, illetve szál lás he lye vagy tar tóz ko dá si he lye sze rint
ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá gát a kül föl di sze mély
1. mel lék let sze rin ti be teg sé gé rõl vagy kór oko zó hor do zó
ál la po tá ról.

2.  §

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

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

a) a kül föl di ek ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sá nak en ge -
dé lye zé sé vel össze füg gõ köz egész sé get ve szé lyez te tõ be -
teg sé gek rõl, valamint az egész ség ügyi el lá tás fe de ze té nek
iga zo lá sá ról  szóló 48/2001. (XII. 27.) EüM ren de let,

b) a kül föl di ek ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sá nak en ge -
dé lye zé sé vel össze füg gõ köz egész sé get ve szé lyez te tõ be -
teg sé gek rõl, valamint az egész ség ügyi el lá tás fe de ze té nek
iga zo lá sá ról  szóló 48/2001. (XII. 27.) EüM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 14/2006. (III. 27.) EüM ren de let.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. melléklet
a 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez

A közegészséget veszélyeztetõ betegségek és kórokozó
hordozó állapotok

– tu ber ku ló zis (tbc),
– HIV-fer tõ zés,
– lu esz,
– has tí fusz és pa ra tí fusz bak té ri um hor do zó állapot,
– he pa ti tis B.
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2. melléklet a 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelethez

ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT
........................ REGIONÁLIS INTÉZETE ............
........../......... SZÁM

Értesítés
külföldi személy közegészséget veszélyeztetõ betegségérõl, illetve kórokozó hordozó állapotáról

1. A kül föl di sze mé lyes ada tai:

  Csa lá di név: ..................................................................................................................................................................

  Utó név: .........................................................................................................................................................................

  Szü le té si csa lá di és utó név: ..........................................................................................................................................

  Szü le té si hely, idõ: .......................................................................................................................................................
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  Ál lam pol gár ság: ...........................................................................................................................................................

  Ma gyar or szá gi la kó hely, szál lás hely, tar tóz ko dá si hely: .............................................................................................

  Út le vél szám, sze mély azo no sí tó iga zol vány szá ma: .....................................................................................................

  A tar tóz ko dás ra jo go sí tó ha tó sá gi en ge dély kel te szá ma: ............................................................................................

2. A kül föl di a 32/2007. (VI. 27.) EüM ren de let 1. mel lék le té ben fel so rolt, a kül föl di ek be uta zá sa és ma gyar or szá gi
tartóz kodása szem pont já ból köz egész sé get ve szé lyez te tõ nek mi nõ sü lõ be teg ség(ek)ben, illetve kór oko zó hor do zó
 állapot(ok)ban

– szen ved,
– fer tõ zõ ké pes,
– kór oko zó hor do zó ál la pot ban van.*

3. A kül föl di kö te le zõ és rend sze res egész ség ügyi el lá tás ban nem ré sze sül, és a gon do zás ba vé tel, illetve a rend sze res
or vo si ellen õr zés sza bá lya it nem tart ja be.

4. A 2. pont sze rin ti be teg ség je lent ke zé sé nek idõ pont ja**:

................................., 20 .......... ............................ hó ...... nap

................................................................
re gi o ná lis tisz ti fõ or vos

 * A nem kí vánt ré szek át hú zás sal tör len dõk.
** Amennyi ben is mert.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

50/2007. (VI. 27.) FVM
rendelete

a mezõgazdasági vállalkozások által de minimis
támogatásként igénybe vehetõ intézményi

kezességvállalásról

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 (a továb biak ban: Tv.) 81.  §-ának (4) 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 költ ség ve té si
vi szont ga ran cia vál la lá sá nak és ér vé nye sí té sé nek sza bá -
lya i ról  szóló 48/2002. (XII. 28.) PM ren de let 2.  § (1) be -
kez dé sé nek e) pont já ra te kin tet tel – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) me zõ gaz da sá gi te vé keny ség: me zõ gaz da sá gi ter mé -
kek elõ ál lí tá sa (1860/2006/EK ren de let 2. cikk), valamint

a me zõ gaz da sá gi föld te rü le tek jó me zõ gaz da sá gi és öko ló -
gi ai ál la pot ban tar tá sa [1782/2003/EK ren de let 2. cikk
c) pont];

b) ha lá sza ti te vé keny ség: ha lá sza ti ter mé kek elõ ál lí tá -
sa, fel dol go zá sa és for gal ma zá sa, ide ért ve min den mû ve le -
tet a hal fo gás tól vagy be ta ka rí tás tól a vég ter mék el ké szül -
té ig, be le ért ve a ke ze lést, elõ ál lí tást és for gal ma zást
(1860/2006/EK ren de let 2. cikk);

c) me zõ gaz da sá gi ter mék: a Szer zõ dés I. mel lék le té ben 
fel so rolt ter mé kek, ki vé ve a ha lá sza ti ter mé ke ket
(1860/2006/EK ren de let 2. cikk);

d) ha lá sza ti ter mék: mind a ten ge ren és a bel vi ze ken
ha lá szott, mind pe dig a 104/2000/EK ta ná csi ren de let
1. cik ké ben fel so rolt ak va kul tú ra-ter mé kek
(1860/2006/EK ren de let 2. cikk);

e) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: a nem ze ti ag rár kár-eny hí té -
si rend szer rõl  szóló 2006. évi LXXXVIII. tör vény
2.  §-ának b) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi ter me lõ;

f) TÉSZ: a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi ér té ke sí tõ szer -
ve ze tek nem ze ti sza bá lyo zá sá ról  szóló 60/2005. (VII. 1.)
FVM ren de let nek meg fele lõen elõ ze tesen, illetve vég le ge -
sen el is mert zöld ség-gyü mölcs ter me lõi ér té ke sí tõ szer ve -
zet;

g) ter me lõi cso port: a ter me lõi cso por tok ról  szóló
81/2004. (V. 4.) FVM ren de let alap ján mû kö dõ, a Föld mû -
ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium (a továb biak -
ban: mi nisz té rium), illetve 2005. no vem ber 1-jét meg elõ -
zõ en a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter ál tal



ter me lõi cso port ként el is mert szö vet ke zet vagy kor lá tolt
fe le lõs sé gû tár sa ság;

h) ha lá sza ti vál lal ko zás: olyan ter mé sze tes vagy jogi
sze mély, illetve ter mé sze tes vagy jogi sze mé lyek cso port -
ja – te kin tet nél kül az ilyen cso port vagy tag ja i nak nem ze ti 
jog sze rin ti jog ál lá sá ra –, aki nek, illetve amely nek ha lá -
sza ti üze me a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ta lál ha tó és
ha lá sza ti te vé keny sé get foly tat; [a továb biak ban az e), f,)
g) és h) pont együtt: me zõ gaz da sá gi vál lal ko zás];

i) köz tar to zás: az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi tör -
vény 178.  §-ának 20. pont já ban fog lal tak sze rint;

j) be ru há zá si hi tel: az ügy fél ál tal esz kö zölt, a szám vi -
te li tör vény és az adótör vények ál tal be fek te tett esz köz -
ként ak ti vál ha tó nak mi nõ sí tett rá for dí tá sok meg va ló sí tá -
sá hoz igény be vett kö zép- vagy hosszú le já ra tú hi tel;

k) for gó esz köz hi tel: me zõ gaz da sá gi te vé keny ség költ -
sé ge i nek fe de ze té re pénz ügyi in téz mény tõl igény be vett
hi tel;

l) in téz mé nyi ke zes ség vál la lás: hi tel biz to sí ték a pénz -
ügyi in téz ménnyel meg kö tött hi tel-, bank ga ran cia-, fak -
tor ing- és pénz ügyi lí zing szer zõ dé sek hez;

m) ke zes ség vál la ló in téz mény: a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör -
vény 40–41.  §-ai alap ján vi szont ga ran ci á val bíró pénz ügyi 
vál lal ko zás, illetve nem gaz da sá gi tár sa ság ként mû kö dõ
jogi sze mély (Ag rár-Vál lal ko zá si Hi tel ga ran cia Ala pít -
vány, Hi tel ga ran cia Zrt.);

n) pénz ügyi in téz mény: a hi tel in té ze tek rõl és pénz ügyi
vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény alap ján
meg ha tá ro zott hi tel in té zet és pénz ügyi vál lal ko zás;

o) tá mo ga tás tar ta lom: a ke zes ség vál la lás tá mo ga tás
össze gé nek je len ér té ke, ki szá mí tá sát a 2. szá mú mel lék let
tar tal maz za;

p) tá mo ga tás ról  szóló iga zo lás: a ked vez mé nye zett nek 
nyúj tott tá mo ga tás tar ta lom ról  szóló iga zo lás;

q) Szer zõ dés: az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Ró mai
Szer zõ dés;

r) ag rár de mi ni mis ren de let: az Euró pai Bi zott ság
1860/2004/EK ren de le te (2004. ok tó ber 6.) az EK-Szer zõ -
dés 87. és 88. cik ké nek cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról a me zõ gaz da sá gi és ha lá -
sza ti ága zat ban (HL L 325/4., 2004. 10.28.);

s) be je len té si ren de let: a me zõ gaz da sá gi, ha lá sza ti, er -
dé sze ti és vi dék fej lesz té si ál lam i tá mo ga tá sok Euró pai
 Bizottság ré szé re tör té nõ be je len té si rend jé rõl  szóló
46/2005. (III. 11.) Korm. ren de let.

2.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi vál lal ko zá sok az e ren de let ben
fog lalt fel té te lek kel in téz mé nyi ke zes ség vál la lást ve het -
nek igény be pénz ügyi in téz ménnyel meg kö tött me zõ gaz -
da sá gi célú be ru há zá si hi te lek hez, bank ga ran ci á hoz, fak -
tor ing hoz, és ter me lé si célú esz köz be szer zés hez kap cso ló -
dó pénz ügyi lí zing szer zõ dé se i hez, valamint pi a ci ka ma to -

zá sú for gó esz köz hi te le ik hez. Az in téz mé nyi ke zes ség vál -
la lás e ren de let alap ján ag rár de mi ni mis tá mo ga tás nak mi -
nõ sül.

(2) Az in téz mé nyi ke zes ség vál la lás tá mo ga tás tar tal má -
nak össze ge me zõ gaz da sá gi vál lal ko zá son ként az ag rár
de mi ni mis ren de let alap ján leg fel jebb há rom ezer
euró/3 év az egyéb ag rár de mi ni mis tá mo ga tá sok kal
együtt.

(3) Nem jo go sult tá mo ga tás igény be vé te lé re az a me zõ -
gaz da sá gi vál lal ko zás, aki/amely le járt köz tar to zás sal ren -
del ke zik, valamint az ag rár de mi ni mis ren de let 1. cik ké -
ben meg ha tá ro zott ese tek ben.

3.  §

(1) A ke zes ség vál la ló in téz mény üz let sza bály za tá nak
meg fele lõen meg vizs gál ja a ke zes ség vál la lá si ké re lem
jog alap ját és el vég zi az ag rár de mi ni mis ren de let 4. cikk
(1) be kez dé sé ben fog lalt in for má ció gyûj tést és el len õr -
zést.

(2) Az ag rár de mi ni mis kü szöb ér ték el len õr zé se cél já -
ból a hi tel fel ve võ az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ké re lem
be nyúj tá sá val meg ha tal maz za a ke zes ség vál la ló in téz -
ményt arra, hogy a Tv. 26.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja
sze rin ti nyil ván tar tá si rend szer ben lévõ, a hi tel fel ve võ re
vo nat ko zó ada tok ról ha tó sá gi bi zo nyít ványt kér jen a Me -
zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal Köz pon ti Hi va ta -
lá tól (a továb biak ban: MVH).

(3) Az MVH a hi tel fel ve võ ag rár de mi ni mis ke re té nek
ál la po tá ról  szóló ha tó sá gi bi zo nyít ványt az 1. számú mel -
lék let sze rin ti ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ nyolc na pon be -
lül meg kül di a ke zes ség vál la ló in téz mény rész re.

(4) Ha a ke zes ség vál la ló in téz mény a szer zõ dés kö té si
fel té te le ket tel jes kö rû nek íté li, ki szá mít ja a ke zes ség tá -
mo ga tás tar tal mát. Amennyi ben a ke zes ség tá mo ga tás tar -
tal ma nem lépi túl az ag rár de mi ni mis ren de let ben meg ha -
tá ro zott egyé ni ke re tet, úgy a ke zes ség vál la ló in téz mény
ki ál lít ja a tá mo ga tás ról  szóló iga zo lást, ame lyet a be je len -
té si ren de let 5.  § (7) be kez dé sé nek meg fele lõen egy ere de -
ti pél dány ban meg küld a hi tel fel ve võ ré szé re, aki azt kö te -
les tíz évig meg õriz ni.

(5) A ke zes ség vál la ló in téz mény a tá mo ga tás ról  szóló
iga zo lás má so la tát a be je len té si ren de let 5.  § (7) be kez dé se 
ér tel mé ben meg kül di az MVH ré szé re is. Az iga zo lá son fel 
kell tün tet ni a me zõ gaz da sá gi vál lal ko zás ne vét, re giszt rá -
ci ós szá mát, a tá mo ga tás jog cí mét, az át vál tá si ár fo lya mot
és a tá mo ga tás tar ta lom össze gét.

4.  §

(1) Az MVH a tá mo ga tás ról  szóló iga zo lá so kon fel tün -
te tett ada to kat a Tv. 26.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja sze -
rin ti nyil ván tar tá si rend szer ben rög zí ti.
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(2) Az MVH a Tv. 26.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja sze -
rin ti nyil ván tar tá si rend szer ben tör té nõ rög zí tés kor a ke -
zes ség vál la ló in téz mény ál tal ki ál lí tott iga zo lá son is fel -
tün te tett, a ke zes ség el bí rá lá sá nak nap ját meg elõ zõ hó nap
utol só nap ján ér vé nyes Euró pai Köz pon ti Bank ál tal köz -
zé tett, két ti ze des jegy pon tos ság gal meg ha tá ro zott euró
de vi za kö zé pár fo lya mot ve szi figye lembe.

(3) Az MVH az ag rár de mi ni mis ren de let sze rin ti or -
szág vagy egyé ni ke ret túl lé pé se ese tén a túl lé pés té nyé rõl
le vél ben ér te sí ti a ke zes ség vál la ló in téz ményt, és ezt köve -
tõen az ag rár de mi ni mis ren de let sza bá lyai alap ján tá mo -
ga tás nem nyújt ha tó a me zõ gaz da sá gi vál lal ko zás ré szé re.

5.  §

A ke zes ség vál la ló in téz mény min den ne gye dé vet kö ve -
tõ hó nap utol só nap já ig kö te les tá jé koz tat ni a mi nisz té ri u -
mot és a Pénz ügy mi nisz té ri u mot a ren de let alap ján meg -

kö tött ke ze si szer zõ dé sek szá má ról és a tá mo ga tá si össze -
gek rõl.

6.  §

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

7.  §

Ez a ren de let az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a
cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal -
ma zá sá ról a me zõ gaz da sá gi és ha lá sza ti ága zat ban  szóló,
2004. ok tó ber 6-i 1860/2004/EK bi zott ság ren de let vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez

KÉRELEM

50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet
alapján a mezõgazdasági vállalkozók beruházási és forgóeszköz hiteleihez de minimis támogatásként

igénybe vehetõ intézményi kezességvállaláshoz

Benyújtás helye:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H–1385 Budapest 62., Pf. 867

1. A me zõ gaz da sá gi vál lal ko zás ada tai

A me zõ gaz da sá gi vál lal ko zás neve: .............................................................................................................................

Adó szá ma: - -

Adó azo no sí tó jele: 

MVH Re giszt rá ci ós szá ma: 

Le ve le zé si címe:  ...................... (hely ség) .................................................. út/utca/tér ................ hsz.

Fe le lõs ve ze tõ neve: ............................................................................................ Tel.: .............................................

Fe le lõs ügy in té zõ neve: ........................................................................................ Tel.: .............................................

2. Nyi lat ko za tok

Alul írott nyi lat ko zom, hogy:

2.1. Részt kí vá nok ven ni a de mi ni mis tá mo ga tás ként igény be ve he tõ in téz mé nyi ke zes ség vál la lás ban.

2.2. A de mi ni mis tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is mer tem.

2.3. Le járt köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

2.4. Fo lyó év ben és a két meg elõ zõ pénz ügyi év ben az 1860/2005/EK ren de let alap ján de mi ni mis tá mo ga tás ban ré sze -
sül tem ........................... euro összeg ben/nem ré sze sül tem.*
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3. Meg ha tal ma zás

Alul írott meg ha tal ma zom .............................. ke zes ség vál la lá si in téz ményt, hogy az 1860/2005/EK ren de let ben
elõ írt egyé ni ke ret összeg el len õr zé se cél já ból a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal tól erre vo nat ko zó an iga -
zo lást kér jen és eh hez az ada ta i mat fel hasz nál has sa.

Kelt: ................................. 2007. ............................... hó ................. nap

.............................................................
alá írás

* Meg jegy zés: a nem kí vánt rész át hú zan dó.

2. számú melléklet az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez

A pi a ci dí jak je len ér té ke:

Éven kén ti díj fi ze tés ese tén a tény le ges dí jak je len ér té ke:

Egy össze gû díj fi ze tés ese tén a tény le ges dí jak je len ér té ke:

PV(tény le ges díj)=Q1×GDE

TT=PV(pi a ci díj)–PV(tény le ges díj)

A kép le tek ben hasz nált je lö lé sek a kö vet ke zõk:
PD: a pi a ci díj mér ték (%)
GD: a ke zes ség vál la lá si szer zõ dés sze rin ti tény le ges ga ran cia díj (%) éven kén ti díj fi ze tés esetén
GDE: a ke zes ség vál la lá si szer zõ dés sze rin ti tény le ges ga ran cia díj (%) egy össze gû díj fi ze tés esetén
Q1: a hi tel ga ran tált össze ge a ke zes ség vál la lás 1. évé ben a hi tel szer zõ dés alapján
Q2: a hi tel ga ran tált össze ge a ke zes ség vál la lás 2. évé nek ele jén a hi tel szer zõ dés alapján
Qn: a hi tel ga ran tált össze ge a ke zes ség vál la lás n. évé nek ele jén a hi tel szer zõ dés alapján
i: az el fo ga dó dön tés idõ pont já ban ér vé nyes re fe ren cia kamatláb
HE: a ga ran cia idõ szak nap ja i nak szá ma a ke zes ség vál la lás elsõ évében/365
HU: a ga ran cia idõ szak nap ja i nak  száma a ke zes ség vál la lás utol só évében/365
PV (pi a ci díj): a pi a ci díj mér ték kel a hi tel szer zõ dés sze rin ti tör lesz tés sze rint éven kén ti díj fi ze tés sel szá molt díj -

té te lek jelenértéke
PV (tény le ges díj): a ke zes ség vál la lá si szer zõ dés sze rin ti díj mér ték kel és fi ze té si mód dal, hi tel szer zõ dés sze rin ti tör -

lesz tés sel szá mí tott díjtételek jelenértéke
TT: tá mo ga tás tar ta lom, a tá mo ga tá sok össze gé nek je len ér té ke
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

51/2007. (VI. 27.) FVM
rendelete

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl  szóló
2006. évi LXXXVIII. tör vény végrehajtásának

szabályairól  szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet
módosításáról

A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006.
évi LXXXVIII. tör vény 12.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já -
ban 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:

1.  §

A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006.
évi LXXXVIII. tör vény vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról
 szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az ele mi ká rok be je len té sé vel össze füg gõ ügy in té -
zést, a kap cso ló dó do ku men tu mok be fo ga dá sát, a be nyúj -
tott kár eny hí té si igé nyek mér té ké nek el len õr zé sét, a kár -
eny hí té si igé nye ket tar tal ma zó ké rel mek zá ra dé ko lá sát a
Krt. 4.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti ag rár kár-meg -
ál la pí tó szerv ként a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal ter me lõ lak he lye, illetve szék he lye sze rint ille té kes te -
rü le ti szer ve (a továb biak ban: szak igaz ga tá si hi va tal)
végzi.”

2.  §

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

„(3) Azon ese tek ben, ami kor a re fe ren cia ho zam ér ték és 
a ho zam ér ték-csök ke nés meg ál la pí tá sá hoz csak a tárgy év -
ben áll ren del ke zés re adat, vagy a ter me lõ adott ter mék bõl
nem ren del ke zik há rom ele mi kár-men tes év ada ta i val, a
szük sé ges in for má ci ók be szer zé se cél já ból a szak igaz ga -
tá si hi va tal hoz kell for dul nia, amely a KSH adott ter mék re
és az adott évre vo nat ko zó me gyei át lag ter més ada tok alap -
ján ké pe zi a bá zis ada to kat. Ezen bá zis ada tok szol gál nak
az adott ter me lõ ese té ben a ho zam ér ték-csök ke nés ki szá -
mí tá sá hoz szük sé ges re fe ren cia ho zam ér té kek alap já ul
[3. számú mel lék let D és F osz lop adatai].”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A Krt. 9.  § (1) be kez dé sé nek elõ írásai alap ján az

igé nyel he tõ kár eny hí té si jut ta tás össze ge a ho zam ér -
ték-csök ke nés le vo nás ra ke rü lõ té te lek kel csök ken tett

össze gé nek a 80%-a, az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej -
lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga -
tá sok ese té ben a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek és az
azok hoz tar to zó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
24/2007. (IV. 17.) FVM ren de let ha tá lya alá tar to zó ter mõ -
föl dek ese té ben 90%-a.”

3.  §

(1) Az R. 4.  § (2) be kez dé sé nek b) 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 c) pont -
tal egé szül ki:

„b) 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 28.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt re giszt rá ci ós
kö te le zett sé gé nek ele get tett;

c) meg fe lel a Krt. 2.  § b) pont já ban de fi ni ált me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ fo gal má nak.”

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

„(4) Az MVH a tárgy év re vo nat ko zó an meg kö tött szer -
zõ dé sek egy pél dá nyát írás ban, valamint a szer zõ dés ál lo -
mány ada ta it elekt ro ni kus adat hor do zón a tárgy év feb ru ár
15-éig el jut tat ja a szak igaz ga tá si hi va tal nak. A 2007. évre
vo nat ko zó adat ál lo mány át adá sá nak ha tár ide je 2007.
 augusztus 31.”

4.  §

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

„(1) A szer zõ dõ a hasz ná la tá ban lévõ ter mõ föl dön a
tárgy év ben be kö vet ke zett bel víz- és fagy kárt, annak be -
csült nagy sá gát (az ele mi kár ral érin tett ter mõ föld te rü le te,
a ter més ki esés be csült mér té ke) a kár ese mény be kö vet ke -
zé sé tõl szá mí tott tíz na pon be lül e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint kö te les be je len te ni a szak igaz ga tá si hi va tal -
nak. A be je len tés hez a ter me lõ nek csa tol nia kell:

a) bel víz ese tén a te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del -
mi és víz ügyi igaz ga tó ság vagy a víz gaz dál ko dá si tár su lat
iga zo lá sát a bel víz fenn ál lá sá nak he lyé rõl és ide jé rõl,

b) amennyi ben a szer zõ dött ter mõ föld re ren del ke zik
biz to sí tá si szer zõ dés sel, úgy a biz to sí tó val a tárgy év re ele -
mi ká rok ra meg kö tött biz to sí tá si szer zõ dés rõl ké szí tett ki -
mu ta tást az 5. szá mú mel lék let sze rin ti be je len tõ la pon.”

(2) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
és e § ere de ti (2)–(5) be kez dé sé nek szá mo zá sa (3)–(6) be -
kez dés re vál to zik:

„(2) A je len ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen szer zõ -
dést kötõ ter me lõk ese té ben a 2007. évi fagy ká rok te kin te -
té ben az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség tel je sí té sé nek
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szá mít a szer zõ dés kö tés sel egy ide jû leg be nyúj tott kár be je -
len tés.”

5.  §

Az R. 7.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lépnek:

„(1) A szer zõ dõ a kár eny hí té si jut ta tás irán ti igé nyét e
ren de let 2., 3. és 4. számú mel lék le tei sze rin ti nyom tat -
vány fel hasz ná lá sá val szá mít ja ki és azt há rom pél dány ban 
sze mé lye sen, vagy pos tai úton leg ké sõbb a tárgy év ok tó -
ber 15-éig a szak igaz ga tá si hivatalhoz nyújthatja be.

(2) A szak igaz ga tá si hi va tal a kár eny hí tõ jut ta tás irán ti
igény jo gos sá gát, szá mí tott össze gét ellen õr zi, adat bá zi sá -
ban rög zí ti, a 4. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá -
nyon zá ra dé ko lás sal iga zol ja, és azt ti zen öt mun ka na pon
be lül, de leg ké sõbb a tárgy év no vem ber 1. nap já ig a szer -
zõ dõ ré szé re vissza kül di, ezzel egy ide jû leg a rög zí tett igé -
nye ket tar tal ma zó adat bá zist elekt ro ni kus úton át ad ja az
MVH ré szé re. A szer zõ dõ nek a kár eny hí tõ jut ta tás irán ti, a 
szak igaz ga tá si hi va tal ál tal zá ra dé kolt igé nyét az
MVH-hoz leg ké sõbb a tárgy év no vem ber 10-éig kell be -
nyúj ta nia. Ezen ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ hatályú.”

6.  §

(1) Az R. 9.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„d) az MVH ál tal ve ze tett MVH 10032000-00281629-
00000017 Kár eny hí té si le bo nyo lí tá si szám lá ra a szer zõ -
dõk ál tal be fi ze tett össze get, valamint az en nek ki egé szí té -
sé hez a Krt. 8.  § (1) be kez dé se sze rint igény be ve he tõ költ -
ség ve té si támogatás összegét,”

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

„(5) Az MVH a (3) be kez dés d) pont ja sze rin ti szám lán
a kár eny hí té si igé nyek ki fi ze té sét köve tõen meg ma radt
össze get a ki fi ze té sek le zá rá sát kö ve tõ 30 na pon be lül át -
utal ja a mi nisz té rium 10032000–01220191–50000005
szá mú Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si
keretszámlájára.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ 9/A. §-sal egé szül ki:
„9/A.  § (1) A szer zõ dõ ál tal az MVH-hoz a tárgy év no -

vem ber 1-jé ig be nyúj tott kár eny hí té si igény re – a szer zõ dõ 
erre irá nyuló ké rel me és a mi nisz ter dön té se alap ján – elõ -
leg fi zet he tõ, ame lyet az MVH a tárgy év de cem ber 31-éig
tel je sít.

(2) Az elõ leg fi ze tés re irá nyuló dön tés sel egy ide jû leg a
mi nisz ter in téz ke dik az elõ leg ki fi ze té sé hez szük sé ges
költ ség ve té si tá mo ga tá si rész összeg nek az MVH

10032000-00281629-00000017 Kár eny hí té si le bo nyo lí tá -
si szám lá ra tör té nõ át uta lá sá ra.

(3) Amennyi ben az elõ leg ként ki fi ze tett összeg na -
gyobb mint a 10.  § (2) be kez dés sze rint meg ál la pí tott kár -
eny hí té si jut ta tás mér té ke, úgy a szer zõ dõ a kü lön bö ze tet
az MVH ál tal meg kül dött fi ze té si fel szó lí tás kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott 30 na pon be lül kö te les a 9.  § (3) be kez dé sé -
nek d) pontja szerinti számlára visszautalni.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ha tár idõ túl lé pé se ese tén a
kü lön bö zet adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak
minõsül.”

8.  §

Az R. 10.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lépnek:

„(1) A mi nisz ter a 9.  §-ban fog lal tak sze rint össze ál lí tott 
és elõ ter jesz tett ki fi ze té si ter vet a Krt. 9.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben fog lalt ha tár idõ ig el fo gad ja és az euró pai bi zott sá -
gi no ti fi ká ci ós el já rás ban tör té nõ jó vá ha gyást kö ve tõ tíz
na pon be lül tá jé koz tat ja az MVH-t a kifizetési terv
jóváhagyásáról.

(2) Az MVH a terv jó vá ha gyá sá ról  szóló dön tés kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott har minc na pon be lül le vél ben ér te sí ti a
szer zõ dõt a kár eny hí té si igé nye ki elé gí té sé nek mér té ké rõl
és tel je sí ti a ki fi ze té se ket. A ki fi ze tés re ke rü lõ összeg
meg ha tá ro zá sá nál az MVH az elõ ze tesen folyósított
elõleget is figye lembe veszi.”

9.  §

Az R. 1., 2., 2/A., 3., 4., 5. és 6. szá mú mel lék le te he lyé -
be e ren de let 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. szá mú mel lék le te lép.

10.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba
az zal, hogy ren del ke zé se it a Krt. mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi XL. tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen kö tött,
illetve annak meg fele lõen mó do sí tott szer zõ dés kö té sek re
kell alkalmazni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
1.  §-ának c) pont ja, 6.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja,
valamint 9.  §-ának (4) be kez dé se hatályát veszti.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez

Bejelentési lap
a bekövetkezett elemi kárról a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez

(Bejelentési határidõ: a káreseményt követõ 10 napon belül!)

Név:.....................................................................................................................................................................................

Cím:.....................................................................................................................................................................................

Adó azo no sí tó jele vagy adó szá ma: .....................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szá ma: ...........................................................................................................................................................

Gaz dál ko dá si for ma (õs ter me lõ, egyé ni me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó, szö vet ke zet, jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság és 
nem jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság):

A meg fe le lõ gaz dál ko dá si for mát alá hú zás sal kér jük je lez ni.

Kár eny hí té si szer zõ dés szá ma:............................................................................................................................................

A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006. évi LXXXVIII. tör vény 4.  § (1) be kez dés c) pont já nak elõ írása
alap ján be je len tem, hogy a szer zõ dés ben sze rep lõ, hasz ná la tom ban lévõ te rü le ten ele mi kár – bel víz, fagy kár – kö vet ke -
zett be.

Ele mi kár ál tal érin tett te rü let (hek tár)* Be csült ter més ki esés (kg)* Be csült
ter més-
ki esés

(kg/ha)*

hely raj zi
szám

bel víz fagy kár össze sen bel víz fagy kár össze sen

1. Szán tó föl di nö vény

– õszi búza

– õszi du rum búza

– õszi árpa

– rozs

– tri ti ca le

– két sze res (õszi árpa+õszi búza)

– ta va szi árpa

– zab

– ku ko ri ca

– ká posz ta rep ce

– szó ja

– len cse

– lu cer na

– bor só

– egyéb nö vé nyek

Szán tó föl di nö vé nyek össze sen:

2. Szán tó föl di zöld ség fé lék

– zöld bor só

– zöld bab

– ubor ka

– sár ga dinnye

– gö rög dinnye

– spár ga tök

– cuk ki ni és egyéb ka ba ko sok
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Ele mi kár ál tal érin tett te rü let (hek tár)* Be csült ter més ki esés (kg)* Be csült
ter més-
ki esés

(kg/ha)*

hely raj zi
szám

bel víz fagy kár össze sen bel víz fagy kár össze sen

– pap ri ka

– pa ra di csom

– egyéb

Szán tó föl di zöld ség fé lék össze sen

3. Gyü mölcs fé lék

– kaj szi és õszi ba rack

– nek ta rin

– alma

– kör te

– szil va

– meggy

– cse resz nye

– mál na

– ri biz li

– egyéb

Gyü mölcs fé lék össze sen:

4. Szõ lõ össze sen

– bor szõ lõ

– cse me ge szõ lõ

Tárgy évi ve tés te rü let mind össze sen

Ele mi kárt szen ve dett te rü let össze sen

Kelt: .............................. év ................. hó ..... nap

.............................................................
szer zõ dõ alá írá sa

* A te rü le ti ada to kat (ha) két ti ze des jegy pon tos ság gal, a súly ada to kat (kg) és a ter més át la go kat (kg/ha) egész ér ték re ke re kít ve kell ki töl te ni.
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2. számú melléklet az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez

Bejelentési lap
a tárgyévi átlagtermések megállapításához

Név:.....................................................................................................................................................................................

Cím:.....................................................................................................................................................................................

Adó azo no sí tó jele vagy adó szá ma: .....................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szá ma: ...........................................................................................................................................................

Gaz dál ko dá si for ma (õs ter me lõ, egyé ni me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó, szö vet ke zet, jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság és 
nem jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság): A meg fe le lõ gaz dál ko dá si for mát alá hú zás sal kér jük je lez ni.

Kár eny hí té si szer zõ dés szá ma:............................................................................................................................................

Ter mék meg ne ve zé se

Be ta ka rí tott ter mõ te rü let
(hek tár)*

Be ta ka rí tott ter mé s mennyi ség
(kg)*

Ter més át lag
(kg/hek tár)*

A B B/A

1. Szán tó föl di nö vény

– õszi búza

– õszi du rum búza

– õszi árpa

– rozs

– tri ti ca le

– két sze res (õszi árpa+õszi búza)

– ta va szi árpa

– zab

– ku ko ri ca

– ká posz ta rep ce

– szó ja

– len cse

– lu cer na

– bor só

– egyéb nö vé nyek

Szán tó föl di nö vé nyek össze sen:

2. Szán tó föl di zöld ség fé lék

– zöld bor só

– zöld bab

– ubor ka

– sár ga dinnye

– gö rög dinnye

– spár ga tök

– cuk ki ni és egyéb ka ba ko sok

– pap ri ka

– pa ra di csom

– egyéb

Szán tó föl di zöld ség fé lék össze sen
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Ter mék meg ne ve zé se

Be ta ka rí tott ter mõ te rü let
(hek tár)*

Be ta ka rí tott ter mé s mennyi ség
(kg)*

Ter més át lag
(kg/hek tár)*

A B B/A

3. Gyü mölcs fé lék

– kaj szi és õszi ba rack

– nek ta rin

– alma

– kör te

– szil va

– meggy

– cse resz nye

– mál na

– ri biz li

– egyéb

Gyü mölcs fé lék össze sen

4. Szõ lõ össze sen

– bor szõ lõ

– cse me ge szõ lõ

Tárgy évi ve tés te rü let mind össze sen

Kelt: .............................................. év ........... hó .... nap

..................................................................
szer zõ dõ alá írá sa

* A te rü le ti ada to kat (ha) két ti ze des jegy pon tos ság gal, a súly ada to kat (kg) és a ter més át la go kat (kg/ha) egész ér ték re ke re kí tés sel kell ki töl te ni.
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3. számú melléklet az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez

Bejelentési lap
a referencia hozam kiszámításához

Név:.....................................................................................................................................................................................

Cím:.....................................................................................................................................................................................

Adó azo no sí tó jele vagy adó szá ma: .....................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szá ma: ...........................................................................................................................................................

Gaz dál ko dá si for ma (õs ter me lõ, egyé ni me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó, szö vet ke zet, jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság és 
nem jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság): A meg fe le lõ gaz dál ko dá si for mát alá hú zás sal kér jük je lez ni.

Kár eny hí té si szer zõ dés szá ma:............................................................................................................................................

Ter mék meg ne ve zé se

Az elõ zõ há rom ele mi kár-men tes
év ben be ta ka rí tott te rü let

(hek tár)*

Összes
be ta ka-

rí tott
te rü let

Be ta ka rí tott
ter mé s

mennyi ség (kg)*

Összes
be ta ka-

rí tott
mennyi ség

Elõ zõ
há rom

ele mi kár-
men tes év

ter més-
át la ga

(kg/hek tár)*

.../év .../év .../év hek tár* .../év .../év .../év kg*
B/A

A B

1. Szán tó föl di nö vény

– õszi búza

– õszi du rum búza

– õszi árpa

– rozs

– tri ti ca le

– két sze res (õszi árpa+õszi búza)

– ta va szi árpa

– zab

– ku ko ri ca

– ká posz ta rep ce

– szó ja

– len cse

– lu cer na

– bor só

– egyéb nö vé nyek

Szán tó föl di nö vé nyek össze sen:

2. Szán tó föl di zöld ség fé lék

– zöld bor só

– zöld bab

– ubor ka

– sár ga dinnye

– gö rög dinnye

– spár ga tök

– cuk ki ni és egyéb ka ba ko sok

– pap ri ka
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Ter mék meg ne ve zé se

Az elõ zõ há rom ele mi kár-men tes
év ben be ta ka rí tott te rü let

(hek tár)*

Összes
be ta ka-

rí tott
te rü let

Be ta ka rí tott
ter mé s

mennyi ség (kg)*

Összes
be ta ka-

rí tott
mennyi ség

Elõ zõ
há rom

ele mi kár-
men tes év

ter més-
át la ga

(kg/hek tár)*

.../év .../év .../év hek tár* .../év .../év .../év kg*
B/A

A B

– pa ra di csom

– egyéb

Szán tó föl di zöld ség fé lék össze sen

3. Gyü mölcs fé lék

– kaj szi és õszi ba rack

– nek ta rin

– alma

– kör te

– szil va

– meggy

– cse resz nye

– mál na

– ri biz li

– egyéb

Gyü mölcs fé lék össze sen

4. Szõ lõ össze sen

– bor szõ lõ

– cse me ge szõ lõ

Tárgy évi ve tés te rü let mind össze sen

Ele mi kárt szen ve dett te rü let össze sen

Kelt: .............................................. év ........... hó .... nap

..................................................................
szer zõ dõ alá írá sa

* A te rü le ti ada to kat (ha) két ti ze des jegy pon tos ság gal, a súly ada to kat (kg) és a ter més át la go kat (kg/ha) egész ér ték re ke re kí tés sel kell ki töl te ni.



4. számú melléklet az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez

Összesítõ táblázat az elemi kár utáni kárenyhítõ juttatás igényléséhez

Név: ........................................................................................................................................................................................................................................................

Cím: ........................................................................................................................................................................................................................................................

Adó azo no sí tó jele vagy adó szá ma:.........................................................................................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szá ma: ..............................................................................................................................................................................................................................

Gaz dál ko dá si for ma (õs ter me lõ, egyé ni me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó, szö vet ke zet, jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság és nem jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa -
ság): A meg fe le lõ gaz dál ko dá si for mát alá hú zás sal kér jük je lez ni.

Kár eny hí té si szer zõ dés szá ma: ...............................................................................................................................................................................................................

A kár eny hí tõ jut ta tás ter hé re elõ le get igé nye lek (a kí vánt vá lasz X-szel je lö len dõ)    Igen     Nem 

Ter mék meg ne ve zé se

Tárgy évi
ve tés te rü let
és ül tet vény

te rü le te

Ter més át lag Át lag ár
Tárgy évi
ho zam-

ér ték

Re fe ren cia
 ho zam ér ték

Ho zam ér ték-
csök ke nés

Szá mí tott 
kár eny hí tõ

jut ta tás
 össze ge

Le vo nás ra
ke rü lõ té te lek

Ft

Igé nyel he tõ 
kár eny hí té si jut ta tás

össze ge

ha* Tárgy év
kg/ha*

Elõ zõ há rom
ele mi kár-
men tes évi

ada tok
kg/ha*

Tárgy évi
ada tok
Ft/kg

Elõ zõ há rom
ele mi kár-
men tes évi

ada tok
Ft/kg

(B×C×E)
Ft

(B×D×F)
Ft

(H–G)
Ft

(H – G)  100

H

´

%

K=I
Ft

A biz to sí tó
ál tal ki fi ze tett

kár té rí tés
össze ge

Ft

A ho zam-
ki esés  miatt
ke let ke zett

költ ség-
meg ta ka-

rít ás
össze ge**

Ft

N=0,8[K–(L+M)]***
N=0,9[K–(L+M)]****

Ft

A B C D E F G H I J K L M N

1. Szán tó föl di nö vény

– õszi búza

– õszi du rum búza

– õszi árpa

– rozs

– tri ti ca le

– két sze res (õszi árpa+õszi búza)

– ta va szi árpa

– zab

– ku ko ri ca

– ká posz ta rep ce
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Ter mék meg ne ve zé se

Tárgy évi
ve tés te rü let
és ül tet vény

te rü le te

Ter més át lag Át lag ár
Tárgy évi
ho zam-

ér ték

Re fe ren cia
 ho zam ér ték

Ho zam ér ték-
csök ke nés

Szá mí tott 
kár eny hí tõ

jut ta tás
 össze ge

Le vo nás ra
ke rü lõ té te lek

Ft

Igé nyel he tõ 
kár eny hí té si jut ta tás

össze ge

ha* Tárgy év
kg/ha*

Elõ zõ há rom
ele mi kár-
men tes évi

ada tok
kg/ha*

Tárgy évi
ada tok
Ft/kg

Elõ zõ há rom
ele mi kár-
men tes évi

ada tok
Ft/kg

(B×C×E)
Ft

(B×D×F)
Ft

(H–G)
Ft

(H – G)  100

H

´

%

K=I
Ft

A biz to sí tó
ál tal ki fi ze tett

kár té rí tés
össze ge

Ft

A ho zam-
ki esés  miatt
ke let ke zett

költ ség-
meg ta ka-

rít ás
össze ge**

Ft

N=0,8[K–(L+M)]***
N=0,9[K–(L+M)]****

Ft

A B C D E F G H I J K L M N

– szó ja

– len cse

– lu cer na

– bor só

– egyéb nö vé nyek

Szán tó föl di nö vé nyek össze sen:

2. Szán tó föl di zöld ség fé lék

– zöld bor só

– zöld bab

– ubor ka

– sár ga dinnye

– gö rög dinnye

– spár ga tök

– cuk ki ni és egyéb ka ba ko sok

– pap ri ka

– pa ra di csom

– egyéb

Szán tó föl di zöld ség fé lék össze sen
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Ter mék meg ne ve zé se

Tárgy évi
ve tés te rü let
és ül tet vény

te rü le te

Ter més át lag Át lag ár
Tárgy évi
ho zam-

ér ték

Re fe ren cia
 ho zam ér ték

Ho zam ér ték-
csök ke nés

Szá mí tott 
kár eny hí tõ

jut ta tás
 össze ge

Le vo nás ra
ke rü lõ té te lek

Ft

Igé nyel he tõ 
kár eny hí té si jut ta tás

össze ge

ha* Tárgy év
kg/ha*

Elõ zõ há rom
ele mi kár-
men tes évi

ada tok
kg/ha*

Tárgy évi
ada tok
Ft/kg

Elõ zõ há rom
ele mi kár-
men tes évi

ada tok
Ft/kg

(B×C×E)
Ft

(B×D×F)
Ft

(H–G)
Ft

(H – G)  100

H

´

%

K=I
Ft

A biz to sí tó
ál tal ki fi ze tett

kár té rí tés
össze ge

Ft

A ho zam-
ki esés  miatt
ke let ke zett

költ ség-
meg ta ka-

rít ás
össze ge**

Ft

N=0,8[K–(L+M)]***
N=0,9[K–(L+M)]****

Ft

A B C D E F G H I J K L M N

3. Gyü mölcs fé lék

– kaj szi és õszi ba rack

– nek ta rin

– alma

– kör te

– szil va

– meggy

– cse resz nye

– mál na

– ri biz li

– egyéb

Gyü mölcs fé lék össze sen:

4. Szõ lõ össze sen

Tárgy évi ve tés te rü let mind össze sen

   * A te rü le ti ada to kat (ha) két ti ze des jegy pon tos ság gal, a súly ada to kat (kg) és a ter més át la go kat (kg/ha) egész ér ték re ke re kít ve kell ki töl te ni.

  ** Szán tó föl di nö vé nyek 1 kg ho zam ki esé se ese tén 2,19 Ft

a szán tó föl di zöld sé gek 1 kg ho zam ki esé se ese tén 2,02 Ft

gyü mölcs fé lék 1 kg ho zam ki esé se ese tén 1,31 Ft

szõ lõ 1 kg ho zam ki esé se ese tén 4,97 Ft

 *** Az EU Bi zott ság 1857/2006/EK ren de le te 11. cikk elõ írása ér tel mé ben a brut tó tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a be kö vet ke zett jö ve de lem csök ke nés 80%-át.

**** Az EU Bi zott ság 1857/2006/EK ren de le te 11. cikk elõ írása ér tel mé ben a az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok ese té ben a ked ve zõt len adott sá gú
 területek és az azok hoz tar to zó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM ren de let ha tá lya alá tar to zó te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü le tén lévõ ter mõ te rü le tek ese té ben a brut tó tá mo ga tá si
 intenzitás nem ha lad hat ja meg a be kö vet ke zett jö ve de lem csök ke nés 90%-át.

Kelt: ......................................, ............ év ........................................ hó ..... nap
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Szak igaz ga tá si szerv ál lás pont ja, ja vas la ta:

A jog sza bály ál tal elõ írt mel lék le te ken be nyúj tott kár eny hí té si jut ta tás össze gé re vo nat ko zó an vég zett szá mí tá so kat el len õriz tem, amely nek alap ján a jut ta tá si
igény jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá sát

a) ja va so lom,
b) ................................................................................................................................................................. mó do sí tás sal ja va so lom,
c) nem ja va so lom.

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
te rü le ti szer ve

Nyilatkozat

1. Nyi lat ko zom, hogy az érin tett ele mi kár ra a biz to sí tó val kö tött szer zõ dés alap ján a biz to sí tó ál tal meg ál la pí tott össze get a tör vény ál tal elõ írt kö te le zett ség
szerint tüntettem fel.

2. Tu do má sul ve szem, hogy a kö te le zett ség el mu lasz tá sá val a kár eny hí tõ jut ta tás ra való jo go sult sá got a tel jes kár eny hí tõ jut ta tás össze gé re vo nat ko zó an el ve szí -
tem, és a fel vett össze get a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve értesítését követõ 30 napon belül visszafizetem.

Kelt: ......................................, ............ év ........................................ hó ..... nap

............................................................
szer zõ dõ alá írá sa
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5. számú melléklet az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez

Bejelentõ lap az elemi kárra vonatkozó biztosítási szerzõdéskötésrõl

Név: ...................................................................................................................................................................................

Cím: ...................................................................................................................................................................................

Adó azo no sí tó jele vagy adó szá ma: ...................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szá ma: .........................................................................................................................................................

Gaz dál ko dá si for ma: õs ter me lõ, egyé ni me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó, szö vet ke zet, jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság,
nem jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság (A meg fe le lõ gaz dál ko dá si for mát alá hú zás sal kell je lez ni.)

Kár eny hí té si szer zõ dés szá ma: ..........................................................................................................................................

I. Be je len tem, hogy a .................... évre vo nat ko zó an ........................................ biz to sí tó val az aláb bi ele mi ká rok ra
ki ter je dõ en kö töt tem szerzõdést:

Ter mék meg ne ve zé se Bel víz re hek tár Fagy kár ra hek tár

1. Szán tó föl di nö vé nyek

– 

– 

– 

2. Szán tó föl di zöld ség fé lék

– 

–  

3. Gyü mölcs fé lék

– 

– 

4. Szõ lõ

– 

– 

5. Össze sen:

II. A kár eny hí tõ jut ta tás irán ti igénnyel érin tett ele mi ká rok ra meg ál la pí tott biz to sí tá si összeg .................. Ft.

Kelt: ................................. év .................. hó ......... nap

..............................................................
szer zõ dõ alá írá sa
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6. számú melléklet az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez

Nyilatkozat a vállalkozás minõsítésére

Név: ...................................................................................................................................................................................

Cím: ...................................................................................................................................................................................

Adó azo no sí tó jele vagy adó szá ma: ...................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szá ma: .........................................................................................................................................................

Gaz dál ko dá si for ma: õs ter me lõ, egyé ni me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó, szö vet ke zet, jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság,
nem jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság (A meg fe le lõ gaz dál ko dá si for mát alá hú zás sal kell je lez ni.)

Kár eny hí té si szer zõ dés szá ma: ..........................................................................................................................................
1. Tel jes mun ka idõs lét szám (fõ): ....................................................................................................................................
2. Sa ját tõke (Ft): ..............................................................................................................................................................
3. Net tó ár be vé tel (Ft): .....................................................................................................................................................
4. Vál lal ko zás ár be vé te le (Ft): .........................................................................................................................................
Ki je len tem, hogy az irá nyí tá som alatt mû kö dõ vál lal ko zás (gaz da ság) az 1857/2006/EK bi zott sá gi ren de let és a kis- és
kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény (KKV tv.) 3.  §-ának elõ írásai sze rint*
a) mik ro vál lal ko zás nak** 
b) kis vál lal ko zás nak 
c) kö zép vál lal ko zás nak 
mi nõ sül. (A meg fe le lõ koc kát x-szel kell meg je löl ni.)

Kelt: ................................. év .................. hó ......... nap

.............................................................
szer zõ dõ alá írá sa

* a) Mik ro vál lal ko zás nak mi nõ sül az a vál lal ko zás, amely nek
– az összes fog lal koz ta tot ti lét szá ma 10 fõ nél ke ve sebb, és
– az éves net tó ár be vé te le vagy mér leg fõ össze ge leg fel jebb 2 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg;

** Az õs ter me lõ nem tar to zik a KKV tv. ha tá lya alá, azon ban az ál ta la irá nyí tott gaz da ság a je len ren de let sze rint mik ro vál lal ko zás nak mi nõ sül.
b) kis vál lal ko zás nak mi nõ sül az a vál lal ko zás, amely nek

– az összes fog lal koz ta tot ti lét szá ma 50 fõ nél ke ve sebb, és
– az éves net tó ár be vé te le vagy mér leg fõ össze ge leg fel jebb 10 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg;

c) kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül az a vál lal ko zás, amely nek
– az összes fog lal koz ta tot ti lét szá ma 250 fõ nél ke ve sebb, és
– az éves net tó ár be vé te le leg fel jebb 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg, vagy a mér leg fõ össze ge leg fel jebb 43 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint-
 összeg.



2007/81. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5827

7. számú melléklet az 51/2007. (VI. 27.) FVM rendelethez

Kárenyhítési hatósági szerzõdés

amely lét re jött
egy rész rõl .................................................... (név) ................................................................. (lak cím vagy szék hely)
...................................................... (adó azo no sí tó jel vagy adó szám) .............................................. (bank szám la szám)
.............................. (re giszt rá ci ós szám), mint me zõ gaz da sá gi ter me lõ (a továb biak ban: Termelõ)

más rész rõl a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ..................................... (szék hely) (a továb biak ban: MVH)
mint szer zõ dõ fe lek (a továb biak ban: szer zõ dõ fe lek) kö zött, alul írott na pon és he lyen a kö vet ke zõ fel té te lek kel:

1. A szer zõ dõ fe lek je len szer zõ dés ben a nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006. évi LXXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Krt.) 11.  § (1) be kez dés a) pont ja és a nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006. évi
LXXXVIII. tör vény vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM ren de let (a továb biak ban: Ren de let)
2.  §-a alapján az alábbiakban állapodnak meg.

2. Ter me lõ ki je len ti, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén az aláb bi ter mõ föld in gat la no kat hasz nál ja és a föld hasz ná -
la tot az ille té kes föld hi va tal nak be je len tet te. A kár eny hí té si szer zõ dés re be je len tett te rü let nem le het ki sebb, mint a Ter -
me lõ SAPS-igény lé sé ben fel tün te tett va la mennyi te rü let, a bel te rü le ti ter mõ föld in gat la nok kal, illetve a gyep és legelõ
mûvelési ágba sorolt területekkel csökkentve.

Mû ve lé si ág Te le pü lés Hely raj zi szám Te rü let nagy ság

3. Ter me lõ vál lal ja, hogy a fen ti ter mõ föl dek után a Krt. 7.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti be fi ze té si kö te le zett ség nek a
Krt.-ben fog lal tak sze rint ele get tesz. A 2. pont ban meg je lölt ter mõ föl dek után a Krt. 7.  §-ában fog lal tak alap ján a kár -
eny hí tõ jut ta tás rész be ni pénz ügyi for rá sa ként a Ter me lõ éven te ............. Ft, azaz .......................................... fo rint
össze get kö te les be fi zet ni a 10032000-00281629-00000017 szá mú Kár eny hí té si le bo nyo lí tá si szám lá ra. Az összeg be -
fizetésének ha tár ide je 2007. év ben szep tem ber 30., 2008. év tõl kez dõ dõ en tárgy év má jus 31. nap ja. A fen ti összeg ha tár -
idõ ben tör té nõ meg fi ze té sé nek minõsül az is, ha Termelõ az átutalásra legkésõbb a fenti határnapra megbízást adott.

4. Je len szer zõ dés alap ján a Krt.-ben és a Ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek együt tes tel je sü lé se ese tén a 2. pont -
ban meg je lölt ter mõ föl dön be kö vet ke zett ele mi csa pást köve tõen az MVH kö te le zett sé get vál lal, hogy a Krt. 11.  § (1) be -
kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül, a Krt. 9.  §-ban meg ha tá ro zott mér té kû kár eny hí tõ jut ta tás ban ré sze sí -
ti Ter me lõt. Az MVH a kár eny hí tõ jut ta tá si elõ le get, illetve a meg ál la pí tott jut ta tás fenn ma ra dó össze gét a Ter me lõ nek 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 26.  § (1) be kez dés a pont ja sze rin ti ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer be be -
je len tett bank szám lá já ra tel je sí ti. Amennyi ben a fel vett elõleg meghaladja az MVH által megállapított kárenyhítõ
juttatás összegét, az MVH felszólítására a termelõ a különbözetet visszafizeti.

5. A Krt. 7.  § (3) be kez dé sé nek ér tel mé ben a szer zõ dés – a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Ptk.) XXVI. fe je ze te sze rin ti – meg szû né se ese tén a Ter me lõ ál tal az elõ irány zat ra ko ráb ban be fi ze tett
össze get az MVH nem fizeti vissza.

6. Ter me lõ hoz zá já ru lá sát adja ah hoz, hogy az ál ta la az MVH ré szé re meg adott sze mé lyes és a föld hasz ná lat ra vo nat -
ko zó ada to kat – a kár eny hí té si rend szer mû köd te té sé hez, illetve a kár eny hí tõ jut ta tás tel je sí té sé hez – az MVH ke ze li,
illetve szük sé ges mér ték ben és gya ko ri ság gal a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal (a továb biak ban: szakigazgatási
hivatal) részére átadja.

7. Ter me lõ kö te le zett sé get vál lal, hogy ab ban az eset ben, ha a kár eny hí tõ jut ta tást a Krt., illetve a Ren de let ren del ke -
zé se i be üt kö zõ mó don vet te igény be, a jut ta tás tel jes össze gét az MVH írás be li fel szó lí tá sá nak meg fele lõen visszafizeti.

8. Ter me lõ tu do má sul ve szi, hogy ha a szer zõ dés 3. pont ja sze rin ti be fi ze té si kö te le zett sé gé nek, illetve a 4. és 7. pont -
ja sze rin ti vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tesz ele get, szer zõ dés sze gést kö vet el és 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.) 77.  § (2) be kez -
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dé se alap ján a szer zõ dés jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro zat nak mi nõ sül és az MVH – az ad di gi tel je sí té sek figye lembe -
véte lével – hivatalból intézkedik a végrehajtás elrendelésérõl.

9. Ha a ha tó sá gi szer zõ dés ben fog lal ta kat az MVH nem tel je sí ti, a Ter me lõ a tel je sí tés re irá nyuló fel hí vás ered mény -
te len sé ge ese tén – a szer zõ dés sze gés tu do má sá ra ju tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül – a köz igaz ga tá si ügyekben eljáró
bírósághoz fordulhat.

10. Ter me lõ ki je len ti, hogy az ál ta la hasz nált tel jes ter mõ föld te rü le tet je len szer zõ dés 2. pont já ban megjelölte.

11. Ter me lõ ki je len ti, hogy a je len szer zõ dés tár gyát ké pe zõ föld te rü let te kin te té ben aláb bi szer zõ dés szá mú biztosí -
tási szer zõ dé sek kel rendelkezik:

Hely raj zi szám Biz to sí tó meg ne ve zé se Szer zõ dés szám

12. Ter me lõ kö te le zett sé get vál lal arra, hogy amennyi ben az ál ta la hasz nált, a je len szer zõ dés 2. pont já ban meg ha tá -
ro zott ter mõ föl dek szá ma, illetve te rü le te vál to zik, úgy a vál to zás tól szá mí tott 15 na pon be lül kez de mé nye zi jelen
szerzõdés módosítását.

13. Je len szer zõ dés el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi a Ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rin ti Nyilatkozat.

14. Je len szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Krt., a Ket., a Ptk., valamint a Ren de let elõ írásait kell al kal -
maz ni.

15. Je len szer zõ dés bõl ere dõ vi tá i kat a szer zõ dõ fe lek el sõ sor ban bé kés úton ren de zik, en nek ered mény te len sé gé re
ki kö tik a Ter me lõ szék he lye/lak he lye sze rin ti bí ró ság kizárólagos ille té kességét.

Fen ti e ket a szer zõ dõ fe lek, mint aka ra tuk kal min den ben egye zõt jó vá ha gyó lag írták alá.

Kelt: ............................ év ........................................ hó ..... nap

.................................................................
Ter me lõ

.................................................................
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si

Hi va tal

Mel lék let:

Nyi lat ko zat a vál lal ko zás mi nõ sí té sé re



A honvédelmi miniszter
27/2007. (VI. 27. ) HM

rendelete

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni
védekezésének irányításáról és feladatairól  szóló

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról

A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze -
té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény
(a to váb bi ak ban: Kat.) 53.  § c) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 52.  §-a (1) be kez dé sé nek
f) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

A hon vé del mi ága zat ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sé nek 
irá nyí tá sá ról és fel ada ta i ról  szóló 23/2005. (VI. 16.) HM
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.  § A ren de let ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um ra (a to váb bi ak ban: HM), a hon vé del mi mi nisz ter
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó, és a Ma gyar Hon véd -
ség (a to váb bi ak ban: MH) had rend je sze rin ti szer ve ze tek -
re, a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra (a továb biak -
ban együt te sen: hon vé del mi szer ve ze tek), valamint az MH 
ka taszt ró fa vé del mi igény be vé te lét kez de mé nye zõ nem ka -
to nai szer vek re és szer ve ze tek re.”

2.  §

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

„(2) A HÁKOT tag jai:
a) a HM ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gét ko or di ná ló

szer ve zet ve ze tõ je,
b) az MH ka taszt ró fa vé del mi mû ve le ti fel ada tok irá -

nyí tá sát vég zõ szer ve zet ve ze tõ je,
c) a HM vé del mi igaz ga tás szak mai elõ ké szí té sét és

 koordinálását vég zõ szer ve zet ve ze tõ je,
d) a HM ál lam tit kár ál tal meg hí vott szak ér tõk.”

(2) Az R. 9.  § (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A HÁKOT a vé de ke zés idõ sza ká ban
a) ki dol goz za a HM ál lam tit kár KKB tag sá gá ból a hon -

vé del mi ága zat ra há ru ló fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges elõ ter jesz téseket,

b) elõ ké szí ti a hon vé del mi mi nisz ter és a HM ál lam tit -
kár dön té se it,

c) a HM ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint ko or -
di nál ja a fel ada tok vég re haj tá sát,

d) a HM vé del mi igaz ga tás szak mai elõ ké szí té sét és
ko or di ná lá sát vég zõ szer ve zet ve ze tõ je út ján fo lya ma tos
kap cso la tot tart fenn a vé de ke zés ben érin tett mi nisz té riu -
mok, au to nóm ál lam igaz ga tá si szer vek és köz pon ti hi va ta -
lok, a vé del mi igaz ga tás te rü le ti és he lyi szer ve i nek,
valamint a hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szer vek ve ze tõ i -
vel, elem zi az in for má ci ó kat és vég zi a tár cán be lül szük -
sé ges ko or di ná ci ót, köz re mû kö dik a fõ vá ro si és me gyei
vé del mi bi zott sá gok ha tás kö ré be utalt dön té sek elõ ké szí -
té sé ben és vég re haj tá sá ban.”

3.  §

Az R. 15.  §-ának (6)–(7) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(6) Az MH geo in for má ci ó kat szol gál ta tó szer ve ze te
ada tot biz to sí t a ka taszt ró fák el le ni vé de lem meg szer ve zé -
sé hez.

(7) A HM ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó -
ság fel ada tai:

a) vég zi az MH egész ség ügyi ha tó sá gi fel ada ta it vég zõ
szer ve ze té nek az irá nyí tá sá val a ka taszt ró fa vé del mi fel -
ada tok egész ség ká ro so dá si koc ká zat elem zé sét,

b) fel ügye li a ka taszt ró fa vé del mi te vé keny ség hely szí -
nén a mû sza ki biz ton sá gi és biz ton sá gi rend sza bá lyok be -
tar tá sát.”

4.  §

Az R. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„16.  § A KKB vé de ke zé si mun ka bi zott sá ga i ban részt
vesz nek az ága za tok igé nyé nek meg fele lõen a HM ka -
taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gét ko or di ná ló szer ve ze té nek, 
a KKB Ope ra tív Tör zsé ben a HM ka taszt ró fa vé del mi te -
vé keny sé gét ko or di ná ló szer ve ze té nek és a HM vé del mi
igaz ga tás szak mai elõ ké szí té sét és ko or di ná lá sát vég zõ
szer ve ze té nek kép vi se lõi.”

5.  §

(1) Az R. 19.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A HKR ele me i nek ri asz tá sá ra, ak ti vi zá lá sá ra a HM
ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gét ko or di ná ló szer ve zet
ve ze tõ je, az MH ka taszt ró fa vé del mi mû ve le ti fel ada tok
irá nyí tá sát vég zõ szer ve zet ve ze tõ je és a HM vé del mi
igaz ga tás szak mai elõ ké szí té sét és ko or di ná lá sát vég zõ
szer ve zet ve ze tõ je egyez te tett kö zös ja vas la tot tesz a HM
ál lam tit kár ré szé re.”

(2) Az R. 19.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:
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„(5) A ve szé lyez te tett szer vek, szer ve ze tek ri asz tá sát az
ága zat köz pon ti ügye le ti szer ve a KOB ve ze tõ jó vá ha gyá -
sá val vég zi.”

6.  §

(1) Az R. 20.  §-t meg elõ zõ al cí me he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„A hon vé del mi erõk ága za ton kí vü li igény be vé te lé nek
rend je”

(2) Az R. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„20.  § (1) A hon vé del mi erõk ki ren de lé sé nek ál ta lá nos
rend je sze rint az igény re vo nat ko zó ké rést a KKB-hoz
(vagy a KKB Ope ra tív Tör zsé hez) kell fel ter jesz te ni. A
KKB (vagy a KKB Ope ra tív Tör zse) az igé nye ket to váb -
bít ja az ága zat köz pon ti ügye le ti szer vé nek. Amennyi ben a 
KKB nem ke rül össze hí vás ra, a ka taszt ró fa tí pu sa sze rint
ille té kes or szá gos ha tás kö rû irá nyí tó szerv az igény be vé -
tel re vo nat ko zó ké rést köz vet le nül az ága zat köz pon ti
ügye le ti szerv ré szé re kül di meg. A ki ren de lés rõl a hon vé -
de le mi mi nisz ter, illetve a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke dönt.

(2) A ki ren de lés re vo nat ko zó igényt a kez de mé nye zõ -
nek – a fel ké szü lés ér de ké ben – a KKB-hoz tör té nõ fel ter -
jesz tés sel egy ide jû leg az ága zat köz pon ti ügye le ti szer vé -
nek is meg kell kül de ni.”

7.  §

Az R. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21.  § Rend kí vü li eset ben, amennyi ben a HKR nincs

ak ti vi zál va, illetve az élet- és va gyon men tés in do kol ja az
azon na li in téz ke dést, az érin tett ka to nai szer ve zet pa rancs -
no ka sa ját ha tás kö ré ben dönt a se gít ség nyúj tás ról, és a
had mû ve le ti ügye le ti szol gá la tok út ján kez de mé nye zi
annak jó vá ha gyá sát a Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nél. A
rend kí vü li ki ren de lés rõl a KKB Ve szély hely ze ti Köz pont -
ját és a KKB Tit kár sá got a KOB ve ze tõ je, illetve az MH
ka taszt ró fa vé del mi mû ve le ti fel ada tok irá nyí tá sát vég zõ
szer ve zet ve ze tõ je tá jé koz tat ja.”

8.  §

(1) Az R. 25. §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A HM ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gét ko or di ná ló
szer ve ze te a fel ké szü lés és meg elõ zés idõ sza ká ban”

(2) Az R. 25. §-ának (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A HM ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gét ko or di ná ló
szer ve ze te a fel ké szü lés és meg elõ zés idõ sza ká ban]

„a) fe le lõs a Kat. 53.  § sze rin ti jog sza bály szak mai elõ -
ké szí té sé ért, a HM ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti
ha tó ság be vo ná sá val,”

(3) Az R. 25. §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az MH ka taszt ró fa vé del mi mû ve le ti fel ada tok irá nyí -
tá sát vég zõ szer ve ze te a fel ké szü lés és meg elõ zés idõ sza -
ká ban”

(4) Az R. 25. §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A HM vé del mi igaz ga tás szak mai elõ ké szí té sét és
 koordinálását vég zõ szer ve zet”

(5) Az R. 25. §-a (4) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A HM ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó -
ság”

(6) Az R. 25. §-a (4) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A HM ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság]
„d) biz to sít ja az ága za ti „ve szé lyes anyag és ve szé lyes

ob jek tum” adat bá zis fel hasz nál ha tó sá gát az MH ka taszt -
ró fa vé del mi mû ve le ti fel ada tok irá nyí tá sát vég zõ szer ve -
ze te és a 15.  § (5) be kez dés sze rin ti ága za ti in for má ci ós
köz pont ré szé re,”

9.  §

Az R. 27.  § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[A ka to nai ve szé lyes lé te sít mény állományille té kes pa -
rancs no ka, valamint a kül sõ ve szé lyes lé te sít mény kör nye -
ze té ben lévõ ága za ti lé te sít mény állományille té kes pa -
rancs no ka]

„a) a fel ké szü lés és meg elõ zés idõ sza ká ban ki dol goz za
a HM ve szé lyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti ha tó ság
szak vé le mé nye figye lembe véte lével a bel sõ vé del mi ter -
vet, és ar ról tá jé koz tat ja az MH ka taszt ró fa vé del mi mû ve -
le ti fel ada tok irá nyí tá sát vég zõ szer ve ze tet és a se gít ség -
nyúj tás ra fel kért kül sõ he lyi ka taszt ró fa vé del mi szer ve -
ket,”

10.  §

Az R. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép -
nek:

„33.  § (1) Az irány el vet a HM ka taszt ró fa vé del mi te vé -
keny sé gét ko or di ná ló szer ve ze te ké szí ti, a ka taszt ró fa vé -
del mi fel ada tok ter ve zé sé ben érin tett szer vek, szer ve ze tek
ja vas la ta i nak figye lembe véte lével.

(2) Az irány el vek alap ján el ké szí tett erõ for rás és költ -
ség szük ség le ti, valamint ki adá si igény terv ke ret szá ma i val
egye zõ ele mi költ ség ve tést a HM köz pon ti pénz ügyi szer -
ve ze te ter jesz ti fel jó vá ha gyás ra.
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(3) A ka taszt ró fa vé del mi elõ irány za tot fel hasz ná ló
szer ve ze tek a fel hasz ná lás ról a tárgy évet kö ve tõ feb ru ár
15-éig a HM ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gét koordi -
náló szer ve ze te út ján tá jé koz tat ják a HM ál lam tit kárt.

(4) A jó vá ha gyott elõ irány za tok év kö zi át cso por to sí tá -
sát a HM ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé gét ko or di ná ló
szer ve ze te szak mai elõ ter jesz tése alap ján a bel sõ ren del -
ke zé sek sze rint kell vég re haj ta ni.”

11.  §

Az R. 36. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A HKR mé di á val való kap cso lat tar tá sá nak fel ada -
ta it a HM kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gé ért fe le lõs szer ve -
ze te, valamint az Ága za ti La kos sá gi Tá jé koz ta tá si Terv -
ben ki je lölt sze mé lyek vég zik.”

12.  §

(1) A ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg az R. 25.  § (4) be kez dé sé nek f) pont ja 
és a 38.  § ha tá lyát vesz ti.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.

a) 4.  §-ában a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö -
veg rész he lyé be a „HM ál lam tit ká ra” szö veg, a 7.  § be ve -
ze tõ szö ve gé ben, a 9.  § (1) be kez dé sé ben, a 10.  §-ban, a
15.  § (4) be kez dé sé ben, a 17.  §-ban, a 19.  § (1) és (3) be -
kez dé se i ben, a 23.  § be ve ze tõ szö ve gé ben, a 24.  § d) pont -
já ban, a 25.  § (1) be kez dé sé nek d) és f) pont ja i ban, 25.  §
(3) be kez dé sé nek a) és d) pont ja i ban, a 29.  § (2) be kez dé -
sé ben, a 30.  § (1) be kez dé sé ben, a 31.  § (3) be kez dé sé ben
és a 32.  §-ban a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár” szö veg -
rész he lyé be a „HM ál lam tit kár” szö veg, a 30.  § (3) be kez -
dé sé ben a „HM köz igaz ga tá si ál lam tit kár nak” szö veg rész
he lyé be a „HM ál lam tit ká rá nak” szö veg,

b) a 7.  § d) pont já ban a „HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké -
nek” szö veg rész he lyé be „Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek”
szö veg, a 8.  § be ve ze tõ szö ve gé ben, a 11.  § (3) be kez dés
d) pont já ban, a 12.  § (2) be kez dé sé ben, a 24.  § be ve ze tõ
szö ve gé ben, a 29.  § (3) be kez dé sé ben, a 30.  § (2) be kez dé -
sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben, a 31.  § (3) be kez dé sé ben
„HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke” szö veg rész he lyé be
„Hon véd Ve zér kar fõ nö ke” szö veg,

c) a 11.  § (1) be kez dé sé ben a „HM HVK MFCSF fõ -
cso port fõ nök” szö veg rész he lyé be „az MH ka taszt ró fa vé -
del mi mû ve le ti fel ada tok irá nyí tá sát vég zõ szer ve zet ve ze -
tõ je” szö veg 

lép.

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

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
23/2007. (VI. 27.) KvVM

rendelete

a védett és a fokozottan védett növény-
és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok

körérõl, valamint az Európai Közösségben
természetvédelmi szempontból jelentõs növény-

és állatfajok közzétételérõl  szóló
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (2) be kez dé sé ben, 44.  § (4) be kez dé sé ben, 69.  §
(3) be kez dé sé ben, to váb bá a 85.  § 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.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A vé dett és a fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa -
jok ról, a fo ko zot tan vé dett bar lan gok kö ré rõl, valamint az
Euró pai Kö zös ség ben ter mé szet vé del mi szem pont ból je -
len tõs nö vény- és ál lat fa jok köz zé té te lé rõl  szóló 13/2001.
(V. 9.) KöM ren de let (a továb biak ban: R.) 6.  §-a kö vet ke -
zõ d) pont tal egé szül ki:

[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:]

„d) a Ta nács 2006. no vem ber 20-i 2006/105/EK irány -
elve a kör nye zet vé de lem te rü le tén el fo ga dott
79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és
2001/81/EK irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko -
zá sá ra te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról.”

(2) Az R. 7. szá mú mel lék le té nek „Nar cis sus tri and rus
– csün gõ nár cisz” szö veg ré sze he lyé be „Nar cis sus tri and -
rus subsp. ca pax – csün gõ nár cisz ca pax al fa ja” szö veg -
rész lép.

(3) Az R. 8. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék -
le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg az R. 7. szá mú mel lék le té nek
„Echi um rus si cum – pi ros kí gyó szisz” szö veg ré sze ha tá -
lyát vesz ti.

(2) Ez a ren de let a kör nye zet vé de lem te rü le tén el fo ga -
dott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és
2001/81/EK irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko -
zá sá ra te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról  szóló 2006. no -
vem ber 20-i 2006/105/EK ta ná csi irány elv nek való meg -
fe le lést szol gál ja.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 23/2007. (VI. 27.) KvVM rendelethez

[8. szá mú mel lék let a 13/2001. (V. 9.) KöM ren de let hez]

Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs állatfajok

GERINCTELENEK

ECHINODERMATA

Echi no i dea

Cent ros tep ha nus lon gis pi nus dísz sün

ANNELIDA

Hi ru di no i dea
Hi ru do me di ci na lis or vo si pi ó ca

Hi ru do ver ba na (nincs ma gyar neve)

MOLLUSCA 

BIVALVIA 

Ani so my a ria 
Lit hop ha ga lit hop ha ga szik la fú ró kagy ló

Pin na no bi lis nagy son ka kagy ló

Uni o no i da 

Mar ga ri ti fe ra au ri cu la ria spa nyol gyöngy kagy ló

Dre is se ni dae 

Con ge ria kus ce ri di ná ri kecs ke kö röm kagy ló

GASTROPODA 

Ani sus vor ti cu lus apró fil lér csi ga

Ca se o lus cal cu lus bor dás kö vecs ke csi ga

Ca se o lus com mix ta fe le más kö vecs ke csi ga

Ca se o lus spha e ru la göm böly ded kö vecs ke csi ga

Dis cu la le a coc ki a na Le a cock-gomb csi ga

Dis cu la ta bel la ta ro vá sos gomb csi ga

Dis cu la tes tu di na lis (nincs ma gyar neve)

Dis cu la tur ri cu la (nincs ma gyar neve)

Dis cus def lo ra tus (nincs ma gyar neve)

Dis cus gu e ri ni a nus ma de i rai disz kosz csi ga

Elo na qu im pe ri a na qu em pe ri csi ga

Ge o ma la cus ma cu lo sus an gol csu pasz csi ga

Geo mit ra mo ni zi a na Mo niz-tur bán csi ga

Gib bu la ni vo sa ha va si ra gyás csi ga

Idi o me la subp li ca ta ma de i rai bor dás csi ga

Lam pe du sa imi tat rix (nincs ma gyar neve)

Lam pe du sa me li ten sis mál tai or só csi ga

Le i osty la abb re vi a ta kur ta báb csi ga

Le i osty la cas si da si sa kos báb csi ga

Le i osty la cor ne o cos ta ta bor dás báb csi ga

Le i osty la gib ba du do ros báb csi ga

Le i osty la la mel lo sa le me zes báb csi ga

Pa tel la fer ru gi nea rozs dás csé sze csi ga

ÍZELTLÁBÚAK 

ARACHNIDA 

Ara ne ae 

Mac rot he le cal pe i a na (nincs ma gyar neve)
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INSECTA 

Ort hop te ra 

Ba e ti ca us tu la ta Si er ra Ne va da-i nyer ges szöcs ke

Bra chyt ru pes me ga cep ha lus si va ta gi há zi tü csök

Isop hya har zi (nincs ma gyar neve)

Myr me cop hi lus ba ro nii Ba ron-han gyász tü csök

Odo na ta 

Cor du le gas ter tri nac ri ae szi cí li ai he gyi szi ta kö tõ

Gomp hus gras li nii at lan ti fo lya mi-szi ta kö tõ

Le u corr hi nia al bif rons fe hér ké pû szi ta kö tõ

Lin de nia tet rap hyl la le ve les pot ro hú szi ta kö tõ

Mac ro mia splen dens pom pás sár kány szi ta kö tõ

Oxy gast ra cur ti sii na rancs fol tos szi ta kö tõ

Sym pec ma bra u e ri (nincs ma gyar neve)

Man to dea 

Ap te ro man tis ap te ra (nincs ma gyar neve)

Le pi dop te ra 

Co e nonymp ha hero lápi szé na lep ke

Ere bia cal ca ria nagy sze re csen lep ke

Ere bia chris ti fe ke te sze re csen lep ke

Ere bia su de ti ca szu dé tai sze re csen lep ke

Fab ri ci a na eli sa kor zi kai gyöngy ház lep ke

Hy les hip pop ha es déli szen der

Lyca e na hel le lápi tûz lep ke

Me la nag ria arge olasz sakk táb la lep ke

Pa pi lio ale xa nor déli fecs ke far kú lep ke

Pa pi lio hos pi ton kor zi kai fecs ke far kú lep ke

Par nas si us apol lo nagy apol ló lep ke

Ple bi cu la gol gus Gol gus-bog lár ka

Po lyom ma tus ero i des bal ká ni pöttyös bog lár ka

Pse u dop hi lo tes ba vi us (nincs ma gyar neve)

Xy lo mo ia strix észa ki zsom bék ba goly

Co le op te ra 

Bup res tis splen dens pom pás dísz bo gár

Ca ra bus olym pi ae olasz fut rin ka

Ca ra bus me net ri e si pa cho lei (nincs ma gyar neve)

Lep to di rus ho chen war ti bar lan gi pe ce bo gár

Phry ga nop hi lus ru fi col lis vö rös nya kú ko mor bo gár

Pro po mac rus cyp ri a cus cip ru si ka ro ló bo gár

Pse u do ga u ro ti na ex cel lens nagy fé mes cin cér

Pse u do se ris ci us ca me ro ni mál tai gyász bo gár

Pyt ho kol wen sis észa ki sár kány bo gár

CRUSTACEA 

Iso po da 

Ar ma dil li di um ghar da la men sis déli gömb ász ka

GERINCESEK 

HALAK 

ACIPENSERIFORMES 

Aci pen se ri dae 

Aci pen ser nac ca rii ad ri ai tok

Aci pen ser stu rio kö zön sé ges tok
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SALMONIFORMES 

Co re go ni dae 
Co re go nus oxyr hyn chus he gyes or rú ma ré na

CYPRINIFORMES 

Cyp ri ni dae 
Ana e cyp ris his pa ni ca (nincs ma gyar neve)
Pho xi nus perc nu rus mo csá ri csel le

ATHERINIFORMES 

Cyp ri no don ti dae 
Va len cia his pa ni ca fe ke te fol tos fo gas ponty
Va len cia le to ur ne u xi kor fui fo gas ponty

PERCIFORMES 

Per ci dae 
Zin gel as per Rho ne-vi dé ki bucó
Ro ma nicht hys val sa ni co la

KÉTÉLTÛEK ro mán bucó

CAUDATA 

Sa la mand ri dae 
Chi og los sa lu si ta ni ca ibé ri ai sza la mand ra
Eup roc tus as per pi re ne u si gõte
Eup roc tus mon ta nus kor zi kai gõte
Eup roc tus platy cep ha lus csu ka fe jû gõte
Mer ten si el la lus cha ni lü ki ai sza la mand ra
Sa la mand ra atra al pe si sza la mand ra
Sa la mand ra au ro rae (nincs ma gyar neve)
Sa la mand ra lan zai (nincs ma gyar neve)
Sa la mand ri na ter di gi ta ta pá pa sze mes sza la mand ra
Tri tu rus ita li cus olasz gõte
Tri tu rus ka re li nii bal ká ni ta ra jos gõ te
Tri tu rus mar mo ra tus már vá nyos gõte
Tri tu rus mon tan do ni kár pá ti gõte

Pro te i dae 
Pro te us an gu i nus bar lan gi vak gõ te

Plet ho don ti dae 
Hyd ro man tes amb ro sii fran cia bar lan gi sza la mand ra
Hyd ro man tes fla vus sár ga bar lan gi sza la mand ra
Hyd ro man tes ge nei bar na bar lan gi sza la mand ra
Hyd ro man tes im pe ri a lis (nincs ma gyar neve)
Hyd ro man tes stri na tii (nincs ma gyar neve)
Hyd ro man tes sup ra mon tis (nincs ma gyar neve)

ANURA 

Dis cog los si dae 
Aly tes cis ter na sii ibé ri ai daj ka bé ka
Aly tes mu le ten sis mal lor cai ko rong nyel vû bé ka
Aly tes obs tet ri cans kö zön sé ges daj ka bé ka
Dis cog los sus gal ga noi spa nyol ko rong nyel vû bé ka
Dis cog los sus mon ta len tii kor zi kai ko rong nyel vû bé ka
Dis cog los sus pic tus tar ka ko rong nyel vû bé ka
Dis cog los sus sar dus szar dí ni ai ko rong nyel vû bé ka

Ra ni dae 
Rana gra e ca gö rög bar na bé ka
Rana ibe ri ca spa nyol bar na bé ka
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Rana ita li ca olasz kecs ke bé ka
Rana la tas tei olasz bar na bé ka
Rana pe re zi ibé ri ai kecs ke bé ka

Pe lo ba ti dae 
Pe lo ba tes cult ri pes zöld ásó bé ka
Pe lo ba tes sy ri a cus szí ri ai ásó bé ka

Bu fo ni dae 
Bufo ca la mi ta nádi va rangy

Hy li dae 
Hyla me ri di o na lis me di ter rán le ve li bé ka
Hyla sar da szar dí ni ai le ve li bé ka

HÜLLÕK 

TESTUDINATA 

Tes tu di ni dae 
Tes tu do gra e ca mór tek nõs
Tes tu do her man ni gö rög tek nõs
Tes tu do mar gi na ta sze gé lyes tek nõs

Che lo ni i dae 
Ca ret ta ca ret ta ál cse re pes tek nõs
Che lo nia my das le ves tek nõs
Le pi do chelys kem pii fattyú tek nõs
Eret mo chelys imb ri ca ta cse re pes tek nõs

Der mo che lyi dae 
Der mo chelys co ri a cea kér ges tek nõs

Emy di dae 
Ma u re mys cas pi ca Kasz pi-tek nõs
Ma u re mys lep ro sa spa nyol ví zi tek nõs

SAURIA 

La cer ti dae 
Algy ro i des fit zin ge ri kor zi kai éles há tú gyík
Algy ro i des mar chi spa nyol éles há tú gyík
Algy ro i des mo re o ti cus gö rög éles há tú gyík
Algy ro i des nig ro punc ta tus fe ke te éles há tú gyík
Gal lo tia at lan ti ca (nincs ma gyar neve)
Gal lo tia gal lo ti Ka ná ri-szi ge te ki gyík
Gal lo tia si mo nyi El Hi er ro-i óri ás gyík
Gal lo tia steh li ni (nincs ma gyar neve)
La cer ta bed ri a gae kor zi kai gyík
La cer ta bon na li (nincs ma gyar neve)
La cer ta mon ti co la ibé ri ai he gyi gyík
La cer ta dan for di (nincs ma gyar neve)
La cer ta dug esi (nincs ma gyar neve)
La cer ta gra e ca gö rög he gyes fe jû gyík
La cer ta hor vat hi hor vát fa li gyík
La cer ta schre i be ri spa nyol zöld gyík
La cer ta tri li ne a ta bal ká ni zöld gyík
Op hi sops ele gans kí gyó sze mû gyík
Po dar cis er har dii bal ká ni ho mo ki gyík
Po dar cis fil fo len sis mál tai fa li gyík
Po dar cis his pa ni ca spa nyol fa li gyík
Po dar cis lil for di Ba le ár-szi ge te ki fa li gyík
Po dar cis me li sel len sis fi u mei fa li gyík
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Po dar cis mi len sis mí lo szi fa li gyík

Po dar cis pe lo pon ne si a ca pe lo pon né szo szi fa li gyík

Po dar cis pi tyu sen sis Pi tyu sen-fa li gyík

Po dar cis si cu la olasz fa li gyík

Po dar cis ti li gu er ta kor zi kai fa li gyík

Po dar cis wag le ri a na szi cí li ai fa li gyík

Scin ci dae 

Chal ci des bed ri a gai spa nyol ér ces gyík

Chal ci des ocel la tus fol tos ér ces gyík

Chal ci des sex li ne a tus (nincs ma gyar neve)

Chal ci des si mo nyi fu er te ven tu rai ér ces gyík

Chal ci des vi ri di a nus (nincs ma gyar neve)

Op hi o mo rus punc ta tis si mus pettyes kí gyó gyík

Gek ko ni dae 

Cyr to po di on kots chyi csu pasz uj jú gek kó

Phyl lo dacty lus eu ro pa e us le me zes uj jú gek kó

Ta ren to la an gus ti men ta lis (nincs ma gyar neve)

Ta ren to la bo ett ge ri csí kos gek kó

Ta ren to la de la lan dii (nincs ma gyar neve)

Ta ren to la go me ren sis go me rai gek kó

Aga mi dae 

Stel lio stel lio kö zön sé ges agá ma

Cha ma e le on ti dae 

Cha ma e leo cha ma e le on kö zön sé ges ka mé le on

An gu i dae 

Op hi sa u rus apo dus pán cé los sel to pu zik

OPHIDIA 

Co lub ri dae 

Co lu ber cyp ri en sis cip ru si os tor sik ló

Co lu ber hip poc re pis pat kós sik ló

Co lu ber ju gu la ris (nincs ma gyar neve)

Co lu ber la u ren ti (nincs ma gyar neve)

Co lu ber na ja dum Dahl-os tor sik ló

Co lu ber num mi fer (nincs ma gyar neve)

Co lu ber vi ri dif la vus sár gá szöld ha ra gos sik ló

Ei re nis mo des ta kis-ázsi ai tör pe sik ló

Elap he qu a tu or li ne a ta négy csí kos sik ló

Elap he si tu la le o párd sik ló

Te les co pus fa lax macs ka kí gyó

Vi pe ri dae 

Vi pe ra am mo dy tes ho mo ki vi pe ra

Mac ro vi pe ra schwe i ze ri mí lo szi vi pe ra

Vi pe ra se o an ni ibé ri ai vi pe ra

Vi pe ra xant hi na he gyi vi pe ra

Bo i dae 

Eryx ja cu lus ho mo ki boa

MADARAK

GAVIIFORMES 

Ga vi i dae 

Ga via adam sii fe hér csõ rû bú vár
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PODICIPEDIFORMES 

Po di ci pe di dae 
Po dilym bus po di ceps gyû rûs csõ rû vö csök

PROCELLARIIFORMES 

Di o me de i dae 
Tha las sar che me la noph ris dol má nyos al bat rosz
Di o me dea exu lans ván dor al bat rosz

Pro cel la ri i dae 
Mac ro nec tes gi gan te us déli óri ás hoj sza
Mac ro nec tes hal li észa ki óri ás hoj sza
Ful ma rus gla ci a lis észa ki si rály hoj sza
Dap ti on ca pen se ga lamb hoj sza
Pte rod ro ma ma de i ra ma de i rai vi har ma dár
Pte rod ro ma feae zöld-fo ki vi har ma dár
Pte rod ro ma ca how Ber mu da-szi ge te ki vi har ma dár
Pte rod ro ma has ita ta ka ri bi vi har ma dár
Pte rod ro ma ar min jo ni a na nincs ma gyar neve
Bul we ria bul we rii sza la gos sze re csen hoj sza
Bul we ria fal lax egy szí nû sze re csen hoj sza
Ca lo nect ris ed ward sii zöld-fo ki vész ma dár
Ca lo nect ris di o me dea me di ter rán vész ma dár
Puf fi nus gra vis nagy vész ma dár
Puf fi nus gri se us szür ke vész ma dár
Puf fi nus puf fi nus at lan ti vész ma dár
Puf fi nus ma u re ta ni cus Ba le ár-szi ge te ki vész ma dár
Puf fi nus yel ko u an buk do só vész ma dár
Puf fi nus as si mi lis kis vész ma dár

Hyd ro ba ti dae 
Oce a ni tes oce a ni cus Wil son-vi har fecs ke
Pe la god ro ma ma ri na fe hér ar cú vi har fecs ke
Hyd ro ba tes pe la gi cus vi har fecs ke
Oce a nod ro ma le u cor hoa vil lás vi har fecs ke
Oce a nod ro ma mo nor his ko re ai vi har fecs ke
Oce a nod ro ma cast ro ma de i rai vi har fecs ke

PELECANIFORMES 

Pha et hon ti dae 
Pha et hon aet he re us vö rös csõ rû tró pu si ma dár

Su li dae 
Sula dacty lat ra ál ar cos szu la
Sula le u co gas ter bar na szu la
Mo rus bas sa nus szu la

Pha lac ro co ra ci dae 
Pha lac ro co rax car bo ká ró ka to na
Pha lac ro co rax au ri tus fü les ká ró ka to na
Pha lac ro co rax aris to te lis üs tö kös ká ró ka to na

Fre ga ti dae 
Fre ga ta mag ni fi cens pom pás fre gatt ma dár
 Fre ga ta aqu i la nincs ma gyar neve

CICONIIFORMES 

Ar de i dae 
Bo ta u rus len ti gi no sus ame ri kai bö löm bi ka
Ixob ry chus exi lis ame ri kai tör pe gém
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Ixob ry chus eur hyth mus vör he nyes tör pe gém

Ar de i ral lus stur mii sze re csen tör pe gém

Bu to ri des vi res cens zöld gém

Eg ret ta ca e ru lea kék gém

 Eg ret ta tri co lor nincs ma gyar neve

Eg ret ta thu la hó kó csag

Eg ret ta in ter me dia kö zép kó csag

Ar dea me la no cep ha la fe ke te nya kú gém

Ar dea he ro di as ki rály gém

Ci co ni i dae 

Lep top ti los cru me ni fe rus af ri kai ma ra bu

Thres ki or nit hi dae 

Ge ron ti cus ere mi ta tar var jú

ANSERIFORMES 

Ana ti dae 

Cyg nus olor büty kös hattyú

An ser al bif rons fla vi rost ris nagy li lik fla vi rost ris al fa ja

An ser ros sii hó lúd

Anas ame ri ca na ál ar cos réce

Anas fal ca ta sar lós réce

Anas for mo sa cif ra réce

Anas rub ri pes kor mos réce

Anas dis cors kék szár nyú réce

Ayt hya ame ri ca na ame ri kai ba rát ré ce

Ayt hya va li si ne ria ró ka fe jû réce

Ayt hya col la ris ör vös réce

Ayt hya af fi nis bú bos réce

So ma te ria fis che ri pá pa sze mes pe hely ré ce

Polys tic ta stel le ri Stel ler-pe hely ré ce

Hist ri o ni cus hist ri o ni cus tar ka réce

Me la nit ta pers pi cil la ta pá pa sze mes réce

Bu cep ha la al be o la fe hér fe jû ker ce ré ce

Bu cep ha la is lan di ca iz lan di ker ce ré ce

Mer gus cu cul la tus csuk lyás bukó

ACCIPITRIFORMES 

Ac ci pit ri dae 

Per nis pti lor hyn chus bó bi tás da rázs ölyv

Ela nus ca e ru le us kuhi

Ha li a e e tus le u co ryp hus sza la gos ré ti sas

Ha li a e e tus le u co cep ha lus fe hér fe jû ré ti sas

Gypa e tus bar ba tus sas ke se lyû

Gyps ru ep pel lii kar valy ke se lyû

Tor gos tra che li o tus fü les ke se lyû

Aqu i la ra pax sza van na sas

Aqu i la adal ber ti ibé ri ai sas

FALCONIFORMES 

Fal co ni dae 

Fal co spar ve ri us tar ka vér cse

Fal co amu ren sis amu ri vér cse

Fal co con co lor ham vas só lyom

Fal co pe leg ri no i des si va ta gi só lyom
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GALLIFORMES 

Tet ra o ni dae 
La go pus la go pus sar ki hó fajd
La go pus muta ha va si hó fajd

Pha si a ni dae 
Alec to ris chu kar csuk ár
Alec to ris gra e ca szir ti fo goly
Alec to ris rufa vö rös fo goly
Alec to ris bar ba ra bar na nya kú szir ti fo goly
Fran co li nus fran co li nus ör vös fran ko lin

GRUIFORMES 

Tur ni ci dae 
Tur nix syl va ti ca gu vat fürj

Ral li dae 
Por za na ca ro li na ál ar cos ví zi csi be
Por za na mar gi na lis csí kos ví zi csi be
Lim no co rax fla vi rost ra sze re csen-ví zi csi be
Porp hy rio al le ni af ri kai szul tán tyúk
Porp hy rio mar ti ni ca ame ri kai szul tán tyúk
Fu li ca ame ri ca na gyû rûs csõ rû szár csa
Fu li ca cris ta ta büty kös szár csa

Gru i dae 
Grus ca na den sis ka na dai daru

Oti di dae 
Chla my do tis un du la ta gal lé ros tú zok
Chla my do tis mac qu e e nii pettyes tú zok

CHARADRIIFORMES 

Ha e ma to po di dae 
Ha e ma to pus me a de wal doi Ka ná ri-szi ge te ki csi ga for ga tó

Gla re o li dae 
Cur so ri us cur sor fu tó ma dár
Gla re o la mal di va rum ke le ti szé ki csér

Cha rad ri i dae 
Cha rad ri us se mi pal ma tus ka na dai lile
Cha rad ri us pe cu a ri us apró lile
Cha rad ri us mon go lus ti be ti lile
Cha rad ri us asi a ti cus sztyep pi lile
Cha rad ri us ve re dus bar na szár nyú lile
Plu vi a lis do mi ni cus ame ri kai pettyes li le

Sco lo pa ci dae 
Ca lid ris te nu i rost ris nagy part fu tó
Ca lid ris pu sil la kis part fu tó
Ca lid ris ma uri alasz kai part fu tó
Ca lid ris ru fi col lis rozs dás tor kú part fu tó
Ca lid ris sub mi nu ta hosszú uj jú part fu tó
Ca lid ris mi nu til la tör pe part fu tó
Ca lid ris ba ir dii Ba ird-part fu tó
Ca lid ris acu mi na ta he gyes far kú part fu tó
Ca lid ris hi man to pus töcs part fu tó
Gal li na go de li ca ta ame ri kai sár sza lon ka
Gal li na go ste nu ra he gyes far kú sár sza lon ka
Lim nod ro mus gri se us rö vid csõ rû can kó go da
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Li mo sa ha e mas ti ca fe ke te szár nyú goda
Nu me ni us mi nu tus tör pe pó ling
Nu me ni us bo re a lis esz ki mó pó ling
Bart ra mia lon gi ca u da hosszú far kú can kó
Trin ga me la no le u ca mo csá ri can kó
Trin ga so li ta ria re me te can kó
Ac ti tis ma cu la ri us pettyes bil le ge tõ can kó
He te ros ce lus bre vi pes szi bé ri ai ván dor can kó
Ca topt rop ho rus se mi pal ma tus lár más can kó
Pha la ro pus tri co lor Wil son-víz ta po só

La ri dae 
La rus le u copht hal mus pá pa sze mes si rály
La rus at ri cil la ka ca gó si rály
La rus phi la delp hia Bo na par te-si rály
La rus cir ro cep ha lus szür ke fe jû si rály
La rus au do u i nii ko rall si rály
La rus smith so ni a nus ame ri kai ezüst si rály
La rus ca chin nans sár ga lá bú si rály
La rus ar me ni cus ör mény si rály
La rus tha y e ri esz ki mó si rály
Rho dos tet hia ro sea ró zsás si rály
Pa gop hi la ebur nea hó si rály

Ster ni dae 
Ster na ma xi ma ki rály csér
Ster na ben ga len sis ben gá li ai csér
Ster na ele gans pom pás csér
Ster na do u gal lii ró zsás csér
Ster na ale u ti ca Be ring-csér
Ster na fors te ri tavi csér
Ster na ana et he tus ál ar cos csér
Ster na fus ca ta füs tös csér
Ano us sto li dus bar na nod di

Al ci dae 
Uria aal ge lum ma
Uria lom via vas tag csõ rû lum ma
Pin gu i nus im pen nis óri á sal ka
Cepp hus gryl le fe ke te lum ma
Alle alle al ka bu kó
 Aet hia psit ta cu la pa pa gá jal ka
Synth li bo ramp hus an ti qu us ezüs tal ka
Lun da cirr ha ta kon tyos lun da

PTEROCLIFORMES 

Pte roc li di dae 
Pte roc les se ne gal lus pettyes pusz tai tyúk
Pte roc les ori en ta lis fe ke te ha sú pusz tai tyúk
Pte roc les al cha ta nyíl far kú pusz tai tyúk

COLUMBIFORMES 

Co lum bi dae 
Co lum ba li via szir ti ga lamb*
Co lum ba tro caz ma de i rai ba bér ga lamb
Co lum ba bol lii szür ke fe jû ba bér ga lamb
Co lum ba ju no ni ae fe hér far kú ba bér ga lamb
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Strep to pe lia se ne ga len sis pál ma ger le

Ze na i da mac ro u ra si ra tó ger le

CUCULIFORMES 

Cu cu li dae 

Cla ma tor glan da ri us pettyes ka kukk

Chry so coc cyx cap ri us re zes fény ka kukk

Cu cu lus sa tu ra tus ke le ti ka kukk

Coc cy zus eryth ropht hal mus fe ke te csõ rû esõ ka kukk

Coc cy zus ame ri ca nus sár ga csõ rû esõ ka kukk

STRIGIFORMES 

Stri gi dae 

Strix ne bu lo sa sza kál las ba goly

Asio ca pen sis mo csá ri fü les ba goly

CAPRIMULGIFORMES 

Cap ri mul gi dae 

Cap ri mul gus ru fi col lis rozs dás nya kú lap pan tyú

Cap ri mul gus aegyp ti us si va ta gi lap pan tyú

Chor de i les mi nor es ti fecs ke

APODIFORMES 

Apo di dae 

Hi run da pus ca u da cu tus ser te far kú sar lós fecs ke

Cha e tu ra pe la gi ca ké mény sar lós fecs ke

Apus uni co lor egy szí nû sar lós fecs ke

Apus pa ci fi cus ke le ti sar lós fecs ke

Apus caf fer kaf fer sar lós fecs ke

Apus af fi nis kis sar lós fecs ke

CORACIIFORMES 

Al ce di ni dae 

Hal cy on smyr nen sis bar na halk apó

Ce ry le ru dis tar ka halk apó

Ce ry le al cy on ör vös halk apó

Me ro pi dae 

Me rops ori en ta lis sma ragd gyur gya lag

Me rops per si cus zöld gyur gya lag

PICIFORMES 

Pi ci dae 

Co lap tes au ra tus észa ki han gyász kül lõ

Sphy ra pi cus va ri us sár ga ha sú cu kor har kály

Pi co i des tri dacty lus há rom uj jú hõ csik

PASSERIFORMES 

Tyran ni dae 

Em pi do nax vi res cens zöl des ti ran nusz

Ala u di dae 

Am mo ma nes cinc tu ra ho mo ki pa csir ta

Am mo ma nes de ser ti si va ta gi pa csir ta

Ala e mon ala u di pes sar lós csõ rû pa csir ta

Cher sop hi lus du pon ti vé kony csõ rû pa csir ta

Me la no co ryp ha bi ma cu la ta he gyi ka land ra pa csir ta

Me la no co ryp ha le u cop te ra fe hér szár nyú pa csir ta

Me la no co ryp ha yel to ni en sis sze re csen pa csir ta

Ca land rel la ru fes cens csí kos szi ki pa csir ta
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Ga le ri da thek lae kövi pa csir ta
Ere mop hi la bi lop ha si va ta gi fü les pa csir ta

Hi run di ni dae 
Ta chy ci ne ta bi co lor odú fecs ke
Ri pa ria pa lu di co la bar na tor kú par ti fecs ke
Ptyo nop rog ne ru pest ris szir ti fecs ke
Hi run do pyrr ho no ta szik la fecs ke
Prog ne su bis észa ki bí bor fecs ke

Mo ta cil li dae 
Ant hus god lews kii mon gol pi tyer
Ant hus bert he lo tii Ka ná ri-szi ge te ki pi tyer
Ant hus hodg so ni olív há tú pi tyer
Ant hus gus ta vi tund ra pi tyer
Ant hus pet ro sus par ti pi tyer
Ant hus ru bes cens vör he nyes pi tyer

Bom by cil li dae 
Bom by cil la ced ro rum céd rus csont tol lú

Mi mi dae 
Mi mus polyg lot tos éne kes ge ze ri gó
To xos to ma ru fum vör he nyes ge ze ri gó
Du me tel la ca ro li nen sis macs ka ma dár

Pru nel li dae 
Pru nel la mon tan el la szi bé ri ai szür ke begy
Pru nel la ocu la ris ör mény szür ke begy
Pru nel la at ro gu la ris fe ke te tor kú szür ke begy

Tur di dae 
Cer cot ri chas ga lac to tes tüs ke buj ká ló
Lus ci nia cal li o pe ru bin begy
Lus ci nia cy a ne kék fü le mü le
Tar si ger cy a nu rus kék far kú
Ira nia gut tu ra lis fe hér tor kú fü le mü le
Pho e ni cu rus eryth ro no tus vö rös há tú rozs da far kú
Pho e ni cu rus mo us si e ri gyé mánt rozs da far kú
Sa xi co la da co ti ae Ka ná ri-szi ge te ki csuk
Oe nant he cyp ri a ca cip ru si hant ma dár
Oe nant he fins chii türk hant ma dár
Oe nant he mo na cha csuk lyás hant ma dár
Oe nant he le u co py ga ko ro nás hant ma dár
Oe nant he le u cu ra kor mos hant ma dár
Mon ti co la so li ta ri us kék kö vi ri gó
Zo ot he ra da u ma hi ma lá jai föl di ri gó
Zo ot he ra si bi ri ca szi bé ri ai föl di ri gó
Zo ot he ra na e via tar ka föl di ri gó
Hy lo cich la mus te li na er dei fü le mü le ri gó
Cat ha rus gut ta tus pettyes fü le mü le ri gó
Cat ha rus us tu la tus fló tá zó fü le mü le ri gó
Cat ha rus mi ni mus szür ke ar cú fü le mü le ri gó
Cat ha rus fus ces cens vör he nyes fü le mü le ri gó
Tur dus uni co lor szür ke rigó
Tur dus obs cu rus hal vány rigó
Tur dus ru fi col lis sö tét tor kú rigó
Tur dus mig ra to ri us ván dor ri gó
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Syl vi i dae 

Cis ti co la jun ci dis szu har bú jó

Pri nia gra ci lis kar csú prí nia

Lo cus tel la cert hi o la csí kos tü csök ma dár

Lo cus tel la lan ce o la ta fol tos tü csök ma dár

Lo cus tel la fas ci o la ta da los tü csök ma dár

Ac ro cep ha lus du me to rum ber ki ná di po szá ta

Ac ro cep ha lus gri sel dis euf rá te szi ná di ri gó

Ac ro cep ha lus ae don vas tag csõ rû ná di ri gó

Hip po la is opa ca spa nyol geze

Hip po la is ca li ga ta kis geze

Hip po la is rama per zsa geze

Hip po la is oli ve to rum olív ge ze

Hip po la is polyg lot ta déli geze

Syl via sar da szar dí ni ai po szá ta

Syl via ba le a ri ca Ba le ár-szi ge te ki po szá ta

Syl via un da ta buj ká ló po szá ta

Syl via de ser ti co la At lasz-hegy sé gi po szá ta

Syl via cons pi cil la ta tör pe po szá ta

Syl via can til lans baj szos po szá ta

Syl via mys ta cea ta ma risz kusz po szá ta

Syl via me la not ho rax cip ru si po szá ta

Syl via ru ep pel li fe ke te tor kú po szá ta

Syl via nana si va ta gi po szá ta

Syl via de ser ti sza ha rai po szá ta

Syl via hor ten sis da los po szá ta

Syl via cras si rost ris vas tag csõ rû po szá ta

Phyl los co pus co ro na tus ko ro nás fü zi ke

Phyl los co pus tro chi lo i des sár ga fü zi ke

Phyl los co pus bo re a lis észa ki fü zi ke

Phyl los co pus hu mei hi ma lá jai fü zi ke

Phyl los co pus fus ca tus bar na fü zi ke

Phyl los co pus ori en ta lis bal ká ni fü zi ke

Phyl los co pus neg lec tus per zsa fü zi ke

Phyl los co pus breh mi ibé ri ai fü zi ke

Phyl los co pus ca na ri en sis Ka ná ri-szi ge te ki fü zi ke

Re gu lus te ne rif fae Ka ná ri-szi ge te ki ki rály ka

Re gu lus ma de i ren sis ma de i rai ki rály ka

Mus ci ca pi dae 

Mus ci ca pa da u u ri ca bar na légy ka pó

Fi ce du la se mi tor qu a ta fél ör vös légy ka pó

Fi ce du la spe cu li ge ra At lasz-hegy sé gi légy ka pó

Pa ri dae 

Pa rus lu gub ris füs tös ci ne ge

Pa rus cinc tus lapp föl di ci ne ge

Pa rus cy a nus la zúr ci ne ge

Sit ti dae 

Sit ta kru e pe ri tö rök csusz ka

Sit ta whi te he a di kor zi kai csusz ka

Sit ta ca na den sis ka na dai csusz ka

Sit ta ne u ma y er kövi csusz ka
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La ni i dae 
Tchag ra se ne ga lus ba rát csag ra
La ni us cris ta tus bar na gé bics
La ni us isa bel li nus pusz tai gé bics
La ni us schach hosszú far kú gé bics
La ni us me ri di o na lis si va ta gi õr gé bics
La ni us ex cu bi to ri us sza la gos õr gé bics
La ni us nu bi cus ál ar cos gé bics

Cor vi dae 
Pe ri so re us in fa us tus észa ki szaj kó
Cy a no pi ca cy a na kék szar ka
Cor vus da u u ri cus ör vös csó ka

Stur ni dae 
Stur nus vul ga ris se re gély
Stur nus uni co lor egy szí nû se re gély

Pas se ri dae 
Pas ser do mes ti cus házi ve réb
Pas ser ita li ae olasz ve réb
Pas ser his pa ni o len sis ber ki ve réb
Pas ser mo a bi ti cus ta ma risz kusz ve réb
Car pos pi za bra chy dacty la hal vány kö vi ve réb
Pet ro nia pet ro nia kö vi ve réb

Vi re o ni dae 
Vi reo fla vif rons sár ga tor kú lomb gé bics
Vi reo phi la delp hi cus sár ga ha sú lomb gé bics
Vi reo oli va ce us pi ros sze mû lomb gé bics

Frin gil li dae 
Frin gil la te y dea kék pinty
Se ri nus pu sil lus vö rös hom lo kú csi csör ke
Se ri nus ca na ria ka ná ri*
Se ri nus cit ri nel la cit rom csi csör ke
Se ri nus cor si ca nus kor zi kai csi csör ke
Lo xia sco ti ca skót ke reszt csõ rû
Lo xia py tyop sit ta cus nagy ke reszt csõ rû
Rho do pe chys san gu i ne us ró zsásszár nyú si va ta gi pinty
Bu ca ne tes git ha gi ne us trom bi tás si va ta gi pinty
Hes pe rip ho na ves per ti na ko ro nás meggy vá gó

Pa ru li dae 
Mni o til ta va ria csí kos ké reg já ró
Ver mi vo ra chry sop te ra arany szár nyú her nyó fa ló
Ver mi vo ra pi nus kék szár nyú her nyó fa ló
Ver mi vo ra pe reg ri na szür ke fe jû her nyó fa ló
Pa ru la ame ri ca na észa ki lomb po szá ta
Dend ro i ca pe te chia sár ga lomb já ró
Dend ro i ca pen syl va ni ca bar kós lomb já ró
Dend ro i ca vi rens fe ke te tor kú lomb já ró
Dend ro i ca fus ca na rancs tor kú lomb já ró
Dend ro i ca tig ri na tig ris lomb já ró
Dend ro i ca mag no lia mag nó lia-lomb já ró
Dend ro i ca co ro na ta ko ro nás lomb já ró
Dend ro i ca stri a ta kucs más lomb já ró
Dend ro i ca cas ta nea rozs dás lomb já ró
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Se top ha ga ru ti cil la le gye zõ far kú lomb po szá ta
Se i u rus au ro ca pil la ko ro nás ha raszt já ró
Se i u rus mo ta cil la (nincs ma gyar neve)
Se i u rus no ve bo ra cen sis lápi ha raszt já ró
Ge othly pis tri chas észa ki ál ar cos po szá ta
Wil so nia cit ri na csuk lyás lomb já ró
Wil so nia pu sil la sap kás lomb já ró

Thra u pi dae 
Pi ran ga rub ra pi ros tan ga ra
Pi ran ga oli va cea skar lát tan ga ra

Em be ri zi dae 
Pi pi lo eryth ropht hal mus tar ka avar sár mány
Chon des tes gram ma cus pa csir ta sár mány
Am mod ra mus sand wi chen sis me zei ve réb sár mány
Pas se rel la ili a ca vör he nyes ve réb sár mány
Me los pi za me lo dia éne kes ve réb sár mány
Zo not ri chia le u coph rys ko ro nás ve réb sár mány
Zo not ri chia al bi col lis fe hér tor kú ve réb sár mány
Jun co hy e ma lis füs tös jun kó
Em be ri za spo do cep ha la fe ke te ar cú sár mány
Em be ri za stri o la ta si va ta gi sár mány
Em be ri za ci ne ra cea szür ke sár mány
Em be ri za ca e sia rozs dás sár mány
Em be ri za chry soph rys taj ga sár mány
Em be ri za rus ti ca er dei sár mány
Em be ri za ru ti la vör he nyes sár mány
Em be ri za au re o la ara nyos sár mány
Em be ri za pal la si szür ke vál lú sár mány
Em be ri za bru ni ceps vö rös fe jû sár mány
Em be ri za ele gans (nincs ma gyar neve)
Phe uc ti cus lu do vi ci a nus vö rös mel lû mag vá gó
Pas se ri na cy a nea in di gó pinty

Ic te ri dae 
Do li chonyx ory zi vo rus se re gély sár mány
Mo loth rus ater bar na fe jû gu lya já ró
Ic te rus gal bu la na rancst ru pi ál

EMLÕSÖK 

INSECTIVORA 

Eri na ce i dae 
Eri na ce us al gi rus me di ter rán sün

So ri ci dae 
Cro ci du ra ca na ri en sis Ka ná ri-szi ge te ki cic kány
Cro ci du ra si cu la szi cí li ai cic kány

Tal pi dae 
Ga le mys py re na i cus pi re ne u si pézs ma cic kány

MICROCHIROPTERA 
Ep te si cus bot tae Bot ta-ké sei de ne vér
My o tis ca pac ci nii hosszú lá bú de ne vér
Nycta lus azo re um Azo ri-szi ge te ki ko rai de ne vér
Pi pist rel lus ma de ren sis ma de i rai tör pe de ne vér
Ple co tus ko lom ba to vi ci déli hosszú fü lû-de ne vér
Ple co tus te ne rif fae te ne ri fei hosszú fü lû-de ne vér
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Rhi no lop hus bla sii Bla si us-pat kós de ne vér

Rhi no lop hus me he lyi Mé hely-pat kós de ne vér

Ta da ri da te ni o tis nagy sze lin dek de ne vér

My o tis al cat hoe Al cat hoe-de ne vér

Pi pist rel lus pyg ma e us apró tör pe de ne vér

MEGACHIROPTERA 

Pte ro po di dae 

Ro u set tus ae gip ti a cus ní lu si re pü lõ ku tya

RODENTIA 

Gli ri dae 

My o mi mus ro a chi bol gár egér pe le

Sci u ri dae 

Mar mo ta mar mo ta la ti rost ris euró pai mor mo ta la ti rost ris al fa ja

Pte ro mys vo lans szi bé ri ai re pü lõ mó kus

Sper mop hi lus sus li cus gyön gyös ürge

Sci u rus ano ma lus per zsa mó kus

Cri ce ti dae 

Me soc ri ce tus new to ni dob ru dzsai arany hör csög

Mic ro ti dae 

Mic ro tus cab re rae cab re rai po cok

Mic ro tus tat ri cus tát rai föl di po cok

Za po di dae 

Si cis ta be tu li na észa ki szöcs ke egér

Hyst ri ci dae 

Hyst rix cris ta ta ta ra jos sül

CARNIVORA 

Ca ni dae 

Alo pex la go pus sar ki róka*

Mus te li dae 

Mus te la lut re o la euró pai nyérc

Vor me la pe re gus na tig ris gö rény

Gulo gulo ro zso mák

Fe li dae 

Lynx par di nus pár duc hi úz

Pho ci dae 

Cys top ho ra cris ta ta hó lya gos fóka

Erig nat hus bar ba tus sza kál las fóka

Ha li cho e rus gry pus kú pos fóka

Mo na chus mo na chus me di ter rán ba rát fó ka

Pa gop hi lus gro en lan di cus grön lan di fóka

Pho ca his pi da gyû rûs fó ka

Pho ca vi tu li na bor jú fó ka

Vi ver ri dae 

Ge net ta ge net ta észa ki pety meg

Her pes tes ich ne u mon egyip to mi mon gúz

DUPLICIDENTATA 

Le po ri dae 

Le pus ti mi dus ha va si nyúl

ARTIODACTYLA 

Cer vi dae 

Cer vus elap hus cor si ca nus kor zi kai gím szar vas
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Bo vi dae 

Bi son bo na sus euró pai bö lény

Cap ra ae gag rus Be zo ár kecs ke*

Cap ra ibex kõ szá li kecs ke

Cap ra py re na i ca spa nyol kecs ke

Ovis gme li ni mu si mon muf lon mu si mon al fa ja**

Ovis ori en ta lis op hi on cip ru si muf lon

Ru pi cap ra (py re na i ca) or na ta ab ruz zói zer ge

CETACEA 

Ba la e na gla ci a lis észa ki-fo ki bál na

Ba la e na mys ti ce tus grön lan di bál na

Ba la e nop te ra acu to rost ra ta csu ka bál na

Ba la e nop te ra bo re a lis tõ ke bál na

Ba la e nop te ra ede ni tró pu si bál na

Ba la e nop te ra mus cu lus óri ás bál na

Ba la e nop te ra phy sa lus kö zön sé ges ba ráz dás bál na

Delp hi nap te rus le u cas be lu ga

Delp hi nus delp his kö zön sé ges del fin

Fe re sa at te nu a ta tör pe-kard szár nyú del fin

Glo bi cep ha la mac ro ryn chus rö vid szár nyú göm bö lyû fe jû-del fin

Glo bi cep ha la me las hosszú szár nyú göm bö lyû fe jû-del fin

Gram pus gri se us Ris so-del fin

Hy pe ro o don am pul la tus ka csa fe jû csõ rös cet

Ko gia bre vi ceps kis ámb rás cet

Ko gia si mus tör pe ámb rás cet

La ge no delp his ho sei Fra ser-del fin

La ge ror chyn chus acu tus fe hér ol da lú del fin

La ge ror chyn chus al bi rost ris fe hér csõ rû del fin

Meg ap te ra no va e ang li ae hosszú szár nyú bál na

Me sop lo don bi dens észa ki csõ rös cet

Me sop lo don den si rost ris ál las csõ rös cet

Me sop lo don eu ro pa e us an til lai csõ rös cet

Me sop lo don gra yi hosszú or rú csõ rös cet

Me sop lo don mi rus True-csõ rös cet

Mo no don mo no ce ros nar vál

Or ci nus orca kö zön sé ges kard szár nyú del fin

Pe po no cep ha la elect ra fe hér aj kú kard szár nyú del fin

Pho co e na pho co e na kö zön sé ges disz nó del fin

Phy se ter mac ro cep ha lus nagy ámb rás cet

Pse u dor ca cras si dens kis kard szár nyú del fin

So u sa te u szii nyu gat-af ri kai pú pos del fin

Ste nel la at te nu a ta pettyes del fin

Ste nel la clyme ne há rom szí nû del fin

Ste nel la co e ru le o al ba csí kos del fin

Ste nel la fron ta lis at lan ti del fin

Ste no bre da nen sis hosszú csõ rû del fin

Tur si ops trun ca tus pa lack or rú del fin

Zip hi us ca vi rost ris Cu vi er-csõ rös cet

 * Ki vé ve a há zi a sí tott for má kat.
** Csak a Kor zi kán és Szar di ni án élõ ter mé sze tes po pu lá ci ók.
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
60/2007. (VI. 27.) 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, tisztség -
viselõinek 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:

Az Or szág gyû lés

az Egész ség ügyi bi zott ság ba

Wink fe in Csa ba he lyett
dr. Ju hász né Lé vai Ka ta lint,

a Gaz da sá gi és in for ma ti kai bi zott ság ba

Ha gyó Mik lós he lyett
Mol nár Gyu lát,

a Hon vé del mi és ren dé sze ti bi zott ság ba

dr. Va dai Ág nes he lyett
Tóth Ká rolyt,

a Nem zet biz ton sá gi bi zott ság ba

dr. Va dai Ág nes he lyett
Ju hász Gá bort,

a Sport- és tu risz ti kai bi zott ság ba

dr. Ba ko nyi Ti bor ko ráb ban meg üre se dett tag sá gi he -
lyé re

Mo há csi 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

Dr. Kis Zol tán s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
61/2007. (VI. 27.) OGY

határozata

a Kutatási és innovációs eseti bizottság
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról*

A Ku ta tá si és in no vá ci ós ese ti bi zott ság lét re ho zá sá ról
szóló 56/2007. (VI. 20.) OGY ha tá ro zat 4. pont ja alap ján
az Or szág gyû lés az ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és
tag ja i nak a kö vet ke zõ ket vá laszt ja meg:

El nök: dr. Mag da Sán dor (MSZP)
Társ el nök: dr. Pá lin kás Jó zsef (FIDESZ)
Tag jai: dr. Jó zsa Ist ván (MSZP)

dr. Ka po lyi Lász ló (MSZP)
Kor mos Dé nes (MSZP)
dr. Orosz Sán dor (MSZP)
dr. Sza bó Zol tán (MSZP)
Ta tai-Tóth And rás (MSZP)
dr. Sán dor Klá ra (SZDSZ)
dr. Án gyán Jó zsef (FIDESZ)
dr. Gógl Ár pád (FIDESZ)
dr. Pó sán Lász ló (FIDESZ)
Tel lér Gyu la (FIDESZ)
dr. Lat or cai Já nos (KDNP)
Al más sy Kor nél (MDF)

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

Dr. Kis Zol tán s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
62/2007. (VI. 27.) OGY

határozata

az állami intézményeknek és szervezeteknek
az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány”

mûködésével kapcsolatos korrupciógyanús ügyekben
való részvételének körülményeit és az „Együtt

Egymásért, Egy-másért Alapítvány” mûködésének
nemzetbiztonsági kockázatait vizsgáló bizottság

létrehozásáról**

A kö zel múlt ban meg je lent – és ér dem ben az óta sem cá -
folt – in for má ci ók sze rint az „Együtt Egy má sért, Egy-
 másért Ala pít vány”, ka ri ta tív cél lal a Tá vol-Ke let rõl
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 hozott élel mi szer-szál lít má nyo kat Ma gyar or szág ra, így
men te sül vén a ha zai adó- és vám fi ze té si kö te le zett sé gek
alól. A nyo mo zó ha tó ság gya nú ja sze rint azon ban, az Ala -
pít vány köz el 8500 ton na kon zer vet nem a rá szo ru lók nak
ado má nyo zott, ha nem ke res ke del mi for ga lom ba ho zott, s
így mint egy 1,22 mil li árd fo rint kárt oko zott a költség -
vetésnek.

A fel me rült kér dé sek tisz tá zá sa ér de ké ben:

I. Az Or szág gyû lés a Ház sza bály 34.  §-ának (1) be kez -
dé se alap ján vizs gá ló bi zott sá got hoz lét re az „Együtt Egy -
má sért, Egy-má sért Ala pít vány” mû kö dé sé nek nem zet biz -
ton sá gi koc ká za tát vizs gá ló bi zott ság el ne ve zés sel.

II. A vizs gá lat tár gya kü lö nö sen a kö vet ke zõ kér dé sek
meg vá la szo lá sa:

1. Mi kor és mi lyen kö rül mé nyek között je gyez ték be az 
Ala pít ványt, mi kor és mi lyen kö rül mé nyek kö zött vált az
köz hasz nú szer ve zet té?

2. Mi lyen ered ménnyel zá rult az ORFK szer ve zett bû -
nö zés el le ni egy sé gé nél a Föld esi-Sza bó Lász ló ál tal ve ze -
tett nyo mo zás, amely az „Együtt Egy má sért, Egy-má sért
Ala pít ványt” (a to váb bi ak ban: Ala pít vány) lét re ho zó,
 Jakubinyi György el le ni, ha mis vál tók kal – több száz -
millió fo rin tos – csa lás vád já val in dult?

3. Mi lyen kö rül mé nyek kö zött ke rült sor Ja ku bi nyi
György nek – az igaz ság ügy -m inis zter ál tal ja va solt – köz -
tár sa sá gi el nö ki egyé ni ke gye lem ben ré sze sí té sé re?

4. Mi lyen köz hasz nú te vé keny sé get vég zett, illetve vé -
gez az Ala pít vány?

5. Mi lyen üz le ti cso por tok kal és gaz da sá gi tár sa sá gok -
kal ke rült kap cso lat ba az Ala pít vány? Mi lyen üz le ti ér de -
kek és po li ti kai kap cso lat épí té si ten den cia fi gyel he tõ meg
az Ala pít vány te vé keny sé gé ben?

6. Mi lyen for rás ból szár ma zó pén zek szét osz tá sát vé -
gez te és vég zi az Ala pít vány?

7. Mi lyen kö rül mé nyek kö zött nyúj tott se gít sé get az
Ala pít vány egy rész vény tár sa ság nak, hogy 1,4 mil li árd
 forint ér té kû élel mi szer se gélyt ke res ke del mi for ga lom ban
ér té ke sít sen?

8. Mi lyen kö rül mé nyek kö zött és mi lyen en ge dé lyek
alap ján ho zott for ga lom ba az Ala pít ványt irá nyí tá sa alatt
tar tó sze mé lyek köre kül föld rõl – az ese tek több sé gé ben
Tá vol-Ke let rõl – szár ma zó élel mi sze re ket Ma gyar or szá -
gon?

9. Mi lyen kö rül mé nyek kö zött mi nõ sí tet te se gély szál -
lít mány nak és vám ke zel te vám- és áfa men te sen a vám ha -
tó ság az Ala pít vány hoz kül föld rõl ér ke zõ élel mi sze re ket?

10. Igaz-e, hogy a kül föld rõl se gély szál lít mány ként ér -
ke zett élel mi sze re ket ma gyar or szá gi áru ház lán cok ban ér -
té ke sí tet ték?

11. Mek ko ra ös sze gû vám- és áfa fi ze tés alól men te sül -
tek az élel mi szer im por tá lói az ál tal, hogy se gély szál lít -
mány ként tün tet ték fel a be ho zott élel mi sze re ket?

12. Mi lyen in for má ci ók (meg ala po zott gya nú) alap ján
ren delt el nyo mo zást a VPOP az Ala pít vány nál az élel mi -
szer se gé lyek ügyé ben?

13. Mi lyen cél ból és ki nek az uta sí tá sá ra tet tek lá to ga -
tást a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal mun ka tár sai a Vám- és
Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá gá nál?

14. Az Ala pít vány ellen meg in dult vizs gá lat ról tu do -
mást sze rez ve mi lyen je len tést tett a Nem zet biz ton sá gi
 Hivatal tiszt je? Mi lyen lé pé se ket tett a Nem zet biz ton sá gi
Hi va tal a je len tés té telt kö ve tõ en?

15. Mi lyen en ge dé lye zé si (el len õr zé si) el já rást köve -
tõen vált le het sé ges sé ak tív nem zet biz ton sá gi tisz tek köz -
re mû kö dé se az Ala pít vány mû kö dé sé ben?

16. Vizs gál ta-e az Ala pít ványt a Nem zet biz ton sá gi
 Hivatal, mun ka tár sa i nak az Ala pít vány ku ra tó ri u má ban
tör té nõ sze rep vál la lá sát meg elõ zõ en?

17. El len õr zi-e a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal volt al kal -
ma zot ta i nak az üz le ti vi lág ban tör té nõ sze rep vál la lá sát?
Adott eset ben fel hív ja-e a fi gyel mü ket, hogy te vé keny sé -
gük kel bûn cse lek mény el kö ve té sé nek ré sze sé vé vál -
hatnak?

18. Az Ala pít vány mû köd te tõi az el le nük meg in dult
nyo mo zás meg in dí tá sát köve tõen mi lyen po li ti kai jel le gû
kap cso lat épí tés re tö re ked tek? Mely sze mé lyek irá nyá ba
tet tek „be há ló zá si,” „be fo lyá so lá si,” lé pé se ket? Mi lyen
nem zet biz ton sá gi koc ká za tot je len t az Ala pít vány tag ja i -
nak Szil vá sy György kan cel lá ria mi nisz ter irá nyá ba tör té -
nõ kap cso lat épí té si tö rek vé se?

19. Ho gyan, mi kor és mi lyen cél lal ke rül tek az Ala pít -
vánnyal kap cso lat ba a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá lat
irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter, Szil vá sy György test vé rei,
Szil vá sy Ist ván és Szil vá sy Pé ter, valamint a Nem zet biz -
ton sá gi Hi va tal egy ko ri fõigaz ga tó ja, Ga lam bos La jos?

III. A vizs gá ló bi zott ság az Alkot mány bíró ság 50/2003. 
(XI. 5.) AB ha tá ro za tá nak figye lembe véte lével maga ha tá -
roz za meg el já rá si rend jét és vizs gá la ti mód sze re it.

IV. A vizs gá ló bi zott ság te vé keny sé gé rõl je len tést ké -
szít, mely nek tar tal maz nia kell

a) a bi zott ság fel ada tát;
b) a bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott el já rá si ren det és

vizs gá la ti mód sze re ket;
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c) a bi zott ság tény be li és jogi meg ál la pí tá sa it;
d) annak be mu ta tá sát, hogy meg ál la pí tá sa it mi lyen bi -

zo nyí té kok ra ala pí tot ta;
e) a vizs gá lat ál tal érin tett szerv(ek) vagy sze mély(ek)

ész re vé te le it a le foly ta tott vizs gá lat mód sze re i re és meg ál -
la pí tá sa i ra vo nat ko zó an;

f) ja vas la tot az eset le ge sen szük sé ges in téz ke dé sek re.

V. A vizs gá ló bi zott ság 10 tag ból áll, tag jai or szág gyû -
lé si kép vi se lõk. A ta gok ra kép vi se lõ cso por tok ve ze tõi
tesz nek aján lást az aláb bi ak sze rint:
 

Ma gyar Szo ci a lis ta Párt 4
Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség 3
Ke resz tény de mok ra ta Nép párt 1
Sza bad De mok ra ták Szö vet sé ge 1
Ma gyar De mok ra ta Fó rum 1

VI. A bi zott ság el nö ké nek, al el nö ké nek és tag ja i nak
meg vá lasz tá sá ra a kép vi se lõ cso por tok ve ze tõ i nek ja vas la -
ta alap ján a Ház bi zott ság ter jeszt elõ ja vas la tot az Or szág -
gyû lés nek, amely rõl az vita nél kül ha tá roz. A bi zott ság el -
nö ké re az el len zé ki, al el nö ké re a kor mány pár ti kép vi se lõ -
cso por tok a bi zott sá gi tag ság ra je löl tek kö ré bõl ter jesz te -
nek elõ ja vas la tot. A bi zott ság tag ja csak olyan or szág gyû -
lé si kép vi se lõ le het, aki nek a tör vény ben elõ írt nem zet biz -
ton sá gi el len õr zé se meg tör tént.

VII. A bi zott ság meg bí za tá sa ki ter jed min den, az e ha tá -
ro zat I., valamint II. 1–19. pont ja it érin tõ vizs gá lat ra, és az
en nek alap ján szük sé ges in téz ke dé sek re vo nat ko zó ja vas -
lat té tel re. A bi zott ság a mun ká ja so rán – fi gye lem mel az
Alkot mány bíró ság 50/2003. (XI. 5.) AB ha tá ro za tá ra – a
fel ada tá val össze füg gés ben meg hall ga tá so kat tart hat, ira -
to kat kér het be. Az Alkot mány bíró ság 50/2003. (XI. 5.)
AB ha tá ro za tá ban fog lal tak figye lembe véte lével a kért
ada to kat min den ki köte les a bi zott ság ren del ke zé sé re bo -
csá ta ni, il le tõ leg köte les a bi zott ság elõtt meg je len ni.

A vizs gá ló bi zott ság tag ja kü lön en ge dély nél kül jo go -
sult az ál lam ti tok meg is me ré sé re, ha a bi zott ság lét re ho zá -
sá ról  szóló or szág gyû lé si ha tá ro zat az ál lam ti tokkör meg -
fe le lõ pont já nak meg ha tá ro zá sá val a fel ha tal ma zást meg -
ad ta. A bi zott ság, illetve tag jai erre fi gye lem mel jo go sul -
tak meg is mer ni az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról
 szóló 1995. évi LXV. tör vé ny mel lék le té ben a kü lö nös
adat faj ták kö ré ben a 46., 99., 102., 103., 104., 106., 107.,
109., 117., 119., 121., 137/A., 137/B. pon tok ban jel zett
ada to kat.

VIII. A bi zott ság fel ada tá nak el lá tá sá hoz szak ér tõ ket
ve het igény be. Mû kö dé sé nek költ sé ge it az Or szág gyû lés
fe de zi költ ség ve té sé bõl.

IX. A bi zott ság meg bí za tá sa a bi zott sá gi je len tés nek az
Or szág gyû lés hez tör té nõ be nyúj tá sá ig, de leg ké sõbb a bi -
zott ság meg ala ku lá sá tól szá mí tott 90 na pig tart. A je len tés

elõ ter jesz tõ je – a bi zott ság meg szû né sét kö ve tõ en is – a bi -
zott ság el nö ke.

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

Dr. Kis Zol tán s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
63/2007. (VI. 27.) OGY

határozata

dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság elnöke
mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Lom ni ci
 Zoltán, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke men tel mi jo gát a
Veszp ré mi Vá ro si Bí ró ság 5.B.1752/2005/14. szá mú meg -
ke re sé sé vel érin tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

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

Dr. Kis Zol tán s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
64/2007. (VI. 27.) OGY

határozata

a Magyar Távirati Iroda Zrt. 2006. évi
tevékenységérõl  szóló beszámoló elfogadásáról**

1. Az Or szág gyû lés a nem ze ti hír ügy nök ség rõl  szóló
1996. évi CXXVII. tör vény 9.  §-a alap ján a Ma gyar Táv -
ira ti Iro da Zrt. 2006. évi te vé keny sé gé rõl  szóló be szá mo lót 
tu do má sul ve szi, és az ab ban fog lalt mér leg- és ered -
mény-ki mu ta tást jó vá hagy ja.

2. Az Or szág gyû lés hoz zá já rul a 2006. évi mér leg sze -
rin ti ered mény nek – 8436 E Ft – a ko ráb bi évek ered mény -
tar ta lé ká val szem be ni el szá mo lá sá hoz.

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

Dr. Kis Zol tán s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007.  jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007.  jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Országgyûlés
65/2007. (VI. 27.) OGY

határozata

a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról*

Az Or szág gyû lés, fi gye lem mel arra, hogy a spor to lás
ki e mel ke dõ en hoz zá já rul a né pes ség men tá lis és fi zi kai
egész sé gi ál la po tá nak ja ví tá sá hoz, és sa já tos funk ci ói ré -
vén esz köz az egész sé ges tár sa da lom meg te rem té sé hez, a
kö zös sé gi kap cso la tok fej lesz té sé hez, a né pes ség gaz da sá -
gi ak ti vi tá sá nak elõ moz dí tá sá hoz, a nem ze ti ér té kek és az
ön be csü lés erõ sí té sé hez, az esély egyen lõ ség ja ví tá sá hoz,
va la mint fi gye lem mel üz le ti funk ci ó já ra is a sport ról  szóló
2004. évi I. tör vény 50.  § (1) be kez dé se alap ján a kö vet ke -
zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ja a ha tá ro zat mel lék le tét ké -
pe zõ „Sport XXI. Nem ze ti Sport stra té gia 2007–2020” címû
stra té gi ai prog ra mot (a továb biak ban: Sportstra tégia);

2. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy
a) te vé keny sé gé ben ér vé nye sít se a Sport stra té gi á ban

el fo ga dott, a sport egyes te rü le te i re vo nat ko zó cse lek vé si

cél ki tû zé se ket és az azok hoz ren delt meg va ló sí tá si kon -
cep ci ó kat;

b) két éves – elsõ al ka lom mal a Kor mány elé 2007. de -
cem ber 31-ig be nyúj tan dó, a 2008–2009. évek re vo nat ko -
zó – cse lek vé si prog ra mok ban gon dos kod jék a meg ál la pí -
tott cé lok és pri o ri tá sok meg va ló sí tá sá nak mér he tõ in di ká -
to ro kat is ma gá ban fog la ló esz köz rend sze ré rõl, va la mint
ar ról, hogy a köz pon ti költ ség ve tés ter ve zé se so rán az
érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó szer vek ve ze tõi
 vegyék figye lembe a Sport stra té gi á ban meg ha tá ro zott cé -
lo kat;

c) két éven te – elsõ al ka lom mal az Or szág gyû lés 2010.
évi ta va szi ülés sza kán – tá jé koz tas sa az Or szág gyû lést a
Sport stra té gia meg va ló su lá sá ról.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ez -
zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a test ne ve lés és a sport meg -
újí tá sá nak kon cep ci ó já ról  szóló 24/1993. (IV. 9.) OGY ha -
tá ro zat.

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

Dr. Kis Zol tán s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je
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IV.4. HAZAI RENDEZÉSÛ VILÁGVERSENYEK ÉS ESEMÉNYEK

I. SPORT ÉS ÉLETMINÕSÉG – PARADIGMAVÁLTÁS

I.1. BEVEZETÉS

Az Eu ró pai Sport Char ta sze rint sport min den olyan fi zi kai te vé keny ség, amely ese ten ként vagy szer ve zett for má ban a 
fi zi kai és szel le mi erõn lét fej lesz té sét szol gál ja, tár sa dal mi kap cso la tok te rem té se vagy kü lön bö zõ szin tû ver se nye ken
el éren dõ ered mé nyek cél já ból. A Char ta a le he tõ leg tá gab ban ér tel me zi a sport fo gal mát.

Az eu ró pai ér ték rend sze rint az ál lam leg fon to sabb cél ja az, hogy ál lam pol gá rai élet mi nõ sé gét, egész sé gi ál la po tát ja -
vít sa. Mi nõ sé gi mun ká ra csak meg fele lõen edzett, tett erõs tár sa da lom, cso port, egyén ké pes. Mind ezt leg ha té ko nyab ban
az ak tív spor to lás meg kü lön böz te tett, át fo gó – nem csak pénz ügyi – tá mo ga tá sa ré vén ér het jük el. E té ma kör ben foly ta -
tott ku ta tá sok ered mé nyei alap ján ki je lent he tõ, hogy a sport éle tünk el ide ge nít he tet len ré sze, amely tá mo ga tás ra ér de -
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mes, tá mo ga tás ra szo rul, hi szen át fo gó esz köz ként, a mo dern tár sa da lom ne ga tív ha tá sa i nak el len sú lyo zá sá ra, ki kü szö -
bö lé sé re ha té kony meg ol dá so kat kí nál. A min den ko ri kor mány zat nak, a gaz da ság sze rep lõ i nek, irá nyí tó i nak, részt ve võ -
i nek nem sza bad ki hasz ná lat la nul hagy ni a sport ban rej lõ le he tõ sé ge ket. En nek meg fele lõen a stra té gia meg al ko tó i nak
leg fon to sabb cél ki tû zé se az, hogy a sport le gyen „min den ki szen ve dé lye”!

I.2. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE

Ide á lis eset ben a spor to lás ki emelt sze re pet ját szik a fi zi kai és men tá lis egész ség meg õr zé sé ben, az egész ség tu da tos
ma ga tar tás ki ala kí tá sá ban. Ki vá ló élet ve ze té si tech ni kák és mód sze rek köz ve tí tõ je, a ne ve lés egyik leg fon to sabb esz kö -
ze, mely já té kos for má ban vér te zi fel meg ol dá si kész le tek kel az if jú sá got, il let ve le he tõ sé get nyújt az egyén ön meg va ló -
sí tá sá ra. A sport, a ter mé sze ti kör nye zet ben tör té nõ idõ töl tés egyik esz kö ze ként, nél kü löz he tet len sze re pet tölt het be a
kör nye zet kí mé lõ tu dat for má lás ban. Mind eze ken túl a sport, a spor to lás lé nye ges sze re pet tölt het be a csa lá di és tár sa dal -
mi kö te lé kek erõ sí té sé ben kul tu rált sza bad idõ-el töl té si, szó ra ko zá si le he tõ ség biz to sí tá sá val. Pi he nést, öröm for rást és él -
ve ze tet nyúj tó hasz nos idõ töl tés, amely gya kor la ti esz kö ze is le het a hát rá nyos hely ze tû cso por tok (hát rá nyos hely ze tû
te le pü lé se ken élõ gye re kek és fi a ta lok, fo gya té kos ság gal élõ em be rek, nõk, ro mák) fel zár kóz ta tá sá nak. Mind ezek se gít -
sé gé vel a sport je len tõ sen hoz zá já rul az élet mi nõ ség ja vu lá sá hoz. A ki emel ke dõ sport ered mé nyek nagy ban hoz zá já rul -
nak a nem ze ti ön be csü lés erõ sí té sé hez, ami erõ sí ti a tár sa dal mi ko hé zi ót. A sport üz le ti funk ci ó ja sem el ha nya gol ha tó, a
sport gaz da ság szá mos or szág ban egy re na gyobb sze le tét ké pe zi az ál la mi be vé te lek nek.

Ér de mes meg vizs gál ni egy pél dán ke resz tül, hogy a „spor tos” élet mód nak mi lyen po zi tív ha tá sai le het nek a gaz da ság -
ra és a tár sa da lom ra. A spor to ló la kos ság ará nyá nak 24%-ra tör té nõ nö ve lé se csak nem 6 mil li árd Ft meg ta ka rí tást ered -
mé nyez het csu pán a táp pénz ki adá sok te rén. Emel lett csök ken nek az or vo si el lá tás, va la mint a gyógy szer ár-tá mo ga tás
költ sé gei, az össz gaz da sá gi ter me lé si nö ve ke dés te rén pe dig a ki e sõ na pok szá ma je len tõ sen csök ken. Az egész sé ge sebb
tár sa da lom nak ma ga sabb a ter me lé keny sé ge, nö vek szik a pro duk ti vi tá sa.

A „sport gaz da ság” be csült ár be vé te le1 ha zánk ban évi 350 Mrd fo rint, mely a ko ráb bi évek hez vi szo nyít va pi ac bõ vü -
lést mu tat. Az ál la mi költ ség ve tés be a sport szek tor ban nye re sé ge sen mû kö dõ cé gek ál tal 2,1 Mrd Ft tár sa sá gi adó ke rül,
a vég sõ sport fel hasz ná lás ré vén pe dig 60 Mrd Ft áfa. Je len tõs té tel nek te kin ten dõ a sport ban fog lal koz ta tot tak szja-ja,
mely meg ha lad ja éves szin ten a 10 Mrd Ft-ot. A sport ága zat ez zel net tó költ ség ve té si be fi ze tõ, a nem zet gaz da ság be vé te -
lé nek 0,9%-át e szek tor ter me li. A sport vál lal ko zá sok több mint 25 ezer em ber nek ad nak fõ ál lás ban meg él he tést. A
sport ban fog lal koz ta tott sze mé lyek szá ma is je len tõs, kö zel 23 000 fõ, ami a nem zet gaz da ság összes fog lal koz ta tott já nak 
0,9%-a.

Je len leg vi szony lag ke vés az olyan, spor tot ösz tön zõ ked vez mény, tá mo ga tás, amit az ága zat ban te vé keny ke dõk
igény be tud nak ven ni. Hi á nyoz nak a sport pi a cot élén kí tõ, a hát rá nyos hely ze tû ré te gek spor to lá sát se gí tõ meg ol dá sok. A 
sport szpon zo rá lá sát vál la lók köre igen vál to zó, a szpon zo rá ci ós gya kor lat a nem zet kö zi min ták tól lé nye ge sen el tér.

I.3. A SPORT MINT ESZKÖZ – SPORTOLÓ NEMZET

A leg több ci vi li zá ci ós be teg ség ki ala ku lá sa a hely te len táp lál ko zás ra és a moz gás sze gény élet mód ra is vissza ve zet he -
tõ. Az élet kor, a nem, a ge ne ti kai sa já tos sá gok az egyén ál tal nem be fo lyá sol ha tó té nye zõk, ugyan ak kor van nak
egyéb – ma ga tar tás be li, bi o ló gi ai és szo ci á lis fak to rok, ame lyek mó do sít ha tók, sõt mó do sí tan dók. Az el hí zás2 fel nõtt- és
gyer mek ko ri for má ja mind in kább szé le sebb ré te ge ket érint szer te a vi lá gon, ami fo ko zott egész ség ügyi koc ká za tot je -
lent. Az el hí zás el le ni harc leg ha té ko nyabb és leg in kább költ ség kí mé lõ esz kö ze a min den na pos test moz gás.

A ma gyar tár sa da lom meg íté lé se sze rint ki emel ke dõ fon tos sá gú a sport min den te rü le te. Ugyan ak kor a ma gyar sport
je len leg „fél ol da las": míg a ver seny sport ban a leg si ke re sebb or szá gok közé tar to zunk, ad dig a la kos ság há rom ne gye de
moz gás sze gény élet mó dot foly tat, s rész ben en nek ered mé nye ként rend kí vül rossz az egész sé gi ál la po ta. A ma gya rok
sport ban való ak tív rész vé te le lé nye ge sen ala cso nyabb, mint Eu ró pa más or szá ga i ban, a ke let-kö zép-eu ró pai ré gi ó ban is
csak a kö zép me zõny be tar to zunk. Saj nos fi gyel men kí vül hagy juk azt, ami az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet (WHO)
2003-ban „He alth and de ve lop ment thro ugh phy si cal ac ti vity and sport” cím mel ki adott do ku men tu má ban meg ál la pí tás -
ra ke rült, mi sze rint min den egyes dol lár, me lyet a fi zi kai ak ti vi tás ba fek tet nek, 3,2 dol lár meg ta ka rí tást je lent az egész -
ség ügy ben!

1 Je len ér tel me zés sze rint a sport gaz da sá got a sport tal fog lal ko zó vál lal ko zá sok (sport vál lal ko zá sok, sport cikk-ke res ke dõk és sport esz köz gyár tók) kö zül a
tár sa sá gi adó be val lást be nyúj tók al kot ják. (A Stv. sze rint sport vál lal ko zás nak csak az a vál lal ko zás mi nõ sül, amely nek cég jegy zé ké be be jegy zett fõ te vé keny -
sé ge sport te vé keny ség.)

2 Össze sí tett ered mé nyek alap ján a túl sú lyos gyer me kek ará nya Eu ró pá ban kb. 14–22%, az el hí zot tak ará nya pe dig 9–13%-ra te he tõ. Ezen in for má ci ók
figye lembe véte lével a 2020-as évre adott prog nó zis sze rint a fel nõtt la kos ság je len tõs ré sze szen ved majd obe zi tás ban.
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A Sport stra té gi á ban meg fo gal ma zott jö võ ké pet úgy  alakítottuk ki, hogy Ma gyar or szág – sport nem zet stá tu szá nak
meg õr zé se mel lett a tár sa da lom jó val szé le sebb ré te ge it be von va – be lát ha tó idõn be lül spor to ló nem zet té is vál jon.

Cél te hát, hogy a spor tos élet mód ér de ké ben ak ti vi zál juk az em be re ket és ez ál tal:
– ja vít suk a ma gyar pol gá rok élet mi nõ sé gét; ja vu lást ér jünk el a nép egész ség te rén;
– élet ve ze té si és prob lé ma meg ol dá si ké pes sé gek fej lesz té sé vel a fel gyor sult vi lág ki hí vá sa i ra se gít sünk fel ké szí te ni

az if jú sá got;
– hoz zá já rul junk a kö zös sé gi, csa lá di kap cso la tok erõ sí té sé hez;
– nö vel jük a fog lal koz ta tot tak és a tár sa da lom pro duk ti vi tá sát;
– csök kent sük az egyen lõt len sé ge ket, ez zel hoz zá já rul junk a hát rá nyos hely ze tû tár sa dal mi cso por tok integráció -

jához.

I.4. SPORTNEMZETI STÁTUSZUNK MEGTARTÁSA

Je len tõs sport ha gyo má nya ink ra épü lõ ver seny spor tunk si ke res sé gé nek fenn tar tá sa hat ha tós se gít sé get nyújt:
– a nem ze ti ön be csü lés erõ sí té sé hez;
– az or szág is mert sé gé nek, tu risz ti kai vonz ere jé nek nö ve lé sé hez;
– az or szág ál ta lá nos meg íté lé sé nek köz ve tett ja ví tá sá hoz;
– az ál lam pol gá rok szá má ra meg fe le lõ ma ga tar tá si pél dák köz ve tí té sé hez.
A ma gyar sport az egye te mes és a ma gyar kul tú ra ré sze. Az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zá sunk kap csán leg gyak -

rab ban – No bel-dí jas tu dó sa ink mel lett – az or szág ki emel ke dõ ered mé nye ket pro du ká ló sport ját em le get ték ér ték ként,
ame lyet „ma gunk kal vit tünk” az Eu ró pai Uni ó ba.

Az Eu ró pai Sport Char ta és a Sport Eti kai Kó de xe alap ján vál jon min den olyan spor to ló, ta nár, edzõ, ver seny bí ró,
sport szak em ber, sport ve ze tõ, sport or vos a ma gyar fi a ta lok pél da ké pé vé, aki:

– te vé keny sé gé vel hoz zá já rul az egyén és tár sa da lom fej lõ dé sé hez;
– ered mé nye i vel, ma ga tar tá sá val hoz zá já rul a sport ön kén tes és moz gal mi jel le gé nek fej lesz té sé hez;
– nem csak a sport ban, ha nem más te rü let(ek)en – a ta nu lás ban, ok ta tás ban, kul tú rá ban, az egész ség ügy ben, a szo ci á -

lis te rü le te ken, a te le pü lés- és te rü let fej lesz tés ben, a kör nye zet vé de lem ben, a mû vé sze tek ben – is ki ma gas lót al kot;
– fi zi kai és er köl csi in teg ri tá sá val ké pes a spor to lói lét szim bó lu mát meg tes te sí te ni, a sport in teg ráns he lyét a tár sa -

dal mi-kul tu rá lis fej lõ dés ben biz to sí ta ni;
– spor to lói te vé keny sé gét meg in gat ha tat la nul a fair play ál tal kép vi selt eti kai el vek re mint zsi nór mér ték re épí ti, mely

ma gá ba fog lal ja egy részt a ba rát ság esz mé jét, má sok tisz te let ben tar tá sát, a meg fe le lõ szel le mû já té kot, más részt el ve ti a
csa lást, a sza bá lyok ki ját szá sát, a dop ping sze rek hasz ná la tát.

I.5. A SPORT EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI VONATKOZÁSA

A köz igaz ga tá son be lül a sport ön ál ló nem zet kö zi kap cso lat rend szert tart fent. Eze ket a kap cso la to kat a sport és a kül -
po li ti ka ket tõs sé ge jel lem zi, mi vel a sport tal kap cso la tos nem zet kö zi te vé keny ség egy fe lõl a Ma gyar Köz tár sa ság kül po -
li ti kai kap cso lat rend sze ré be ágya zó dik, más fe lõl azon ban iga zo dik az ál la mi és ci vil sport igaz ga tás szak mai igé nye i hez.
Ép pen ezért fel ada ta, hogy le he tõ sé gei sze rint e té ren is tá mo gas sa a sport szer ve ze te ket cél ja ik el éré sé ben.

A ma gyar ál la mi sport igaz ga tás ak tí van részt vesz a sport te rü le tén mû kö dõ nem zet kö zi szer ve ze tek mun ká já ban,
 illetve ösz tön zi az au to nóm ci vil sport szak igaz ga tá si szer ve ket is a nem zet kö zi sza bá lyo zá si fel ada tok át ül te té sé re.

1. Eu ró pai Unió
 

Az Eu ró pai Uni ó nak je len leg nincs köz vet len ha tás kö re a sport kér dé sek sza bá lyo zá sá ra, azon ban sport gaz da sá gi, tár -
sa dal mi, egész ség ügyi és egyéb ha tá sa i ra te kin tet tel rend kí vül nagy te rü le te ket fog át, így szá mos kö zös sé gi jog sza bály
köz ve tett mó don vo nat ko zik rá. A sport nak ép pen ezért óri á si szük sé ge van arra, hogy ma ga sabb szint re ke rül jön az eu -
ró pai po li ti ká ban, s így meg ma rad ja nak ér té kei, spe ci fi kus sá ga, sa já tos szer ve ze te, amint ezt már a 2000-es Niz zai Nyi -
lat ko zat ban meg ha tá roz ta az Eu ró pai Ta nács.

Je len leg nem for dít ha tók uni ós for rá sok a ver seny sport tá mo ga tá sá ra, azon ban az EU tá mo gat olyan ki emelt tár sa dal -
mi cé lo kat, mint az esély egyen lõ ség, a tár sa dal mi ko hé zió, az egész ség meg õr zés, me lyek el éré sé hez a sport, mint esz köz 
fel hasz nál ha tó. Az Eu ró pai Unió nép egész ség ügyi cse lek vé si prog ram jai pél dá ul fon tos sze re pet szán nak a la kos ság
test edzé se gya kor lat tá vá lá sá nak, el ter jesz té sé nek. Ezek a cé lok egy re in kább meg je len nek a sport po li ti ka ter ve zé se so -
rán, el sõ sor ban ma gá tól ér te tõ dõ je len tõ sé gük  miatt.
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E cé lok ér de ké ben az ál la mi sport igaz ga tás részt vesz a ha zai egyez te tés ben (az EKTB szak ér tõi cso port ja i ban, il let ve
az NFT téma sze rint ille té kes mun ka cso port ja i ban), va la mint a Bi zott ság gal és a töb bi tag ál lam mal foly ta tott meg be szé -
lé sek ben. Ez a fo lya mat ve zet oda, hogy meg szü les se nek azok a kö zös sé gi jog sza bá lyok, ame lyek az eu ró pai sport szá -
má ra va lós meg ol dá so kat hoz nak, s ame lyek alap ján pá lyá za ti for rá sok nyíl nak meg a kö zös sé gi di men zi ót fel mu ta tó
sport pro jek tek elõtt.

A sport fi nan szí ro zás – kü lö nö sen a ver seny sport fi nan szí ro zá sa – tag ál la mi ha tás kör be tar to zik. Ki e mel ten ke zelt te -
rü let vi szont az el ma ra dott tér sé gek fel zár kóz ta tá sa, a fog lal koz ta tott ság és a ter me lé keny ség nö ve lé se, va la mint a ha tá -
ro kon át nyú ló együtt mû kö dés, ezek hez a sport po li ti ká nak és a sport igaz ga tás nak is kap cso lód nia kell. A sport kap cso ló -
dá si pont ja in ke resz tül – ok ta tás, if jú ság, egész ség meg õr zés, mun ka hely te rem tés, tu riz mus – az eu ró pai uni ós for rá sok -
ból köz ve tet ten a sport fej lesz tés cél jai is tá mo ga tás hoz jut hat nak. Eh hez fej lesz te ni kell a ha zai sport szfé ra for rás fel szí -
vá si (ab szorp ci ós) ké pes sé gét, ami ben az ál la mi sport igaz ga tás nak ka ta li zá tor sze re pet kell be töl te nie.

Emel lett a ver seny ké pes ség fenn tar tá sa ér de ké ben szük ség le het a ko ráb bi nál ha té ko nyabb ál la mi for rás be vo nás ra.

2. Eu ró pa Ta nács
 

Az ET 46 tag or szá got ma gá ba tö mö rí tõ kor mány kö zi szer ve zet, amely az EU-tól füg get len és el sõ sor ban kul tu rá lis,
em be ri jogi és egyéb szo ci á lis té mák ban ösz tön zi a tag ál la mok együtt mû kö dé sét. Az ET leg ma ga sabb szin tû dön tés ho zó
szer ve a Mi nisz te rek Bi zott sá ga, amely nek mun ká ját a sport te rü le tén há rom szak mai bi zott ság se gí ti. Ezek mun ká já ban
az ál la mi sport igaz ga tás ak tí van részt vesz. A há rom bi zott ság:

– A 2007-ben lét re jö võ Sport Rész egyez mény ko or di ná ci ós szer ve ze te (volt CDD, Sport fej lesz té si Bi zott ság), amely 
alap ve tõ en sport po li ti kai kér dé sek kel fog lal ko zik.

– Két kor mány kö zi szak ér tõi bi zott ság, kap cso lód va ah hoz a két sport tár gyú nem zet kö zi kon ven ci ó hoz, ame lye ket
1990-ben Ma gyar or szág is alá írt:

= 1987: Eu ró pai Egyez mény a sport ese mé nye ken, kü lö nö sen a lab da rú gó-mér kõ zé se ken meg nyil vá nu ló né zõi
erõ szak ról és nem meg fe le lõ viselkedésrõl,

= 1989: Eu ró pai Egyez mény a mes ter sé ges tel je sít mény fo ko zó sze rek hasz ná la ta ellen.
Az EU bõ ví té se után az Eu ró pa Ta nács tag or szá ga i nak még min dig csak alig több mint a fele EU-tag, a jö võ ben te hát

to vább ra is az ET ma rad a sport együtt mû kö dés egyik fõ fó ru ma.

3. UNESCO, WADA
 

Az UNESCO nem zet kö zi dop ping el le nes egyez mé nyét az UNESCO Köz gyû lé se 33. ülé sén, 2005. ok tó ber 19-én el -
fo gad ta, és az 2007. feb ru ár 1-jén ha tály ba lé pett. Ha zánk a csat la ko zást köve tõen hi va ta los részt ve võ je lesz az
UNESCO fõ igaz ga tó ja ál tal össze hí vott Ré szes Ál la mok Kon fe ren ci á já nak, és ez ál tal is fi gye lem mel kí sé ri a nem zet kö -
zi dop ping el le nes sza bá lyo zás tag ál la mi fo lya ma ta it, va la mint fo lya ma to san ki nyil vá nít ja a ma gyar kor mány el kö te le -
zett sé gét a dop ping el le nes harc ban.

A WADA 1999-ben ala kult meg La u san ne-ban, a NOB kez de mé nye zé sé re. Cél ja, hogy egy egy sé ges sza bály könyv
(Kó dex) ki dol go zá sá val har mo ni zál ják és szab vá nyos sá te gyék a tag or szá gok dop ping el le nes po li ti ká ját, el len õr zõ
rend sze rét, jog sza bá lya it, ne ve lõ és in for ma ti kai bá zi sát, szank ci ó it.

Ma gyar or szág tel je sí ti be fi ze té si kö te le zett sé ge it és ak tí van részt vesz a WADA nagy nem zet kö zi kon fe ren ci á in, a
ma gyar dop ping el len õr zõ szer ve zet – a WADA ér té ke lé se alap ján – a vi lág leg jobb jai közé tar to zik.

4. ESK, re gi o ná lis kap cso la tok, tu do má nyos kon fe ren ci ák
 

A fen ti ki emelt re lá ci ó kon túli nem zet kö zi fó ru mo kon (Eu ró pai Sport kon fe ren cia, tu do má nyos kon fe ren ci ák stb.)
Ma gyar or szág szin tén részt vesz. En nek cél ja el sõ sor ban a szak mai kap cso lat te rem tés, a szá munk ra hasz nos ta pasz ta la -
tok meg szer zé sé nek elõ se gí té se. A re gi o ná lis együtt mû kö dé sek ben (pl.: Duna Kupa, Olim pi ai  Reménységek Ver se nye,
Al pok-Ad ria If jú sá gi Já té kok) az ál la mi sport igaz ga tás ko or di ná ló és tá mo ga tó sze re pet tölt be.

5. Két ol da lú kap cso la tok
 

A két ol da lú kap cso la tok fenn tar tá sá ban és fej lesz té sé ben az ál la mi és ci vil sport igaz ga tás szak mai ér de kei je len tik az
alap ve tõ szem pon tot az erõ for rá sok ha té ko nyabb ki hasz ná lá sa ér de ké ben. Az ál la mi sport igaz ga tás te hát tö rek szik arra,
hogy az adott, ak tu á li san fon tos szak mai té má hoz ke res sen si ke res, itt hon is hasz no sít ha tó kül föl di meg ol dá so kat. Eb bõl
kö vet ke zik, hogy a kap cso la tok írás be li meg ál la po dá sok ban való rög zí té se csök ke nõ ten den ci át kö vet, míg elõ tér be ke -
rül nek a ru gal ma san, de na gyon pon to san meg ha tá ro zott té má ban tör té nõ szak mai ta nul mány utak, il let ve a kül föl di
szak ér tõk ha son ló ala po kon nyug vó fo ga dá sa.

A kül föl di part ner szer ve ze tek, sport mi nisz té ri u mok,  illetve sport hi va ta lok fi gye lem re mél tó pro jekt je i rõl, si ke res pá -
lyá za ta i ról, fon tos fej lesz té se i rõl az ál la mi sport igaz ga tás szak em be rei a szak iro da lom ban, in ter ne ten, to váb bá nem zet -
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kö zi fó ru mo kon ér te sül het nek. Ki emelt téma le het pél dá ul egy-egy új sze rû, hasz nos pro jekt, sport ra vo nat ko zó új jog -
sza bály, ren de let vagy irány elv, je len tõs nem zet kö zi sport ese mény re be nyúj tott pá lyá zat, il let ve an nak elõ ké szí té se,
egy-egy tár ca kö zi együtt mû kö dés az egész ség ügyi pre ven ció te rén vagy a sport tal kap cso la tos más te rü le ten.

A két ol da lú kap cso la tok to váb bi fon tos ele me a köz jo gi mél tó sá gok, mi nisz te rek (köz tár sa sá gi el nök, mi nisz ter el nök,
kül ügy mi nisz ter stb.) tá jé koz ta tá sa a fon to sabb kér dé sek rõl kü lön fé le nem zet kö zi ta lál ko zó ik al kal má ból, ez zel is se gít -
ve a ma gyar sport ér de ke it.

A két ol da lú kap cso la tok te rén je len tõs súlyt kép vi sel a so ros EU-el nök sé get be töl tõ or szá gok kal tör té nõ kap cso lat tar -
tás, amely nek cél ja a ha zai ér de kek meg fe le lõ ér vé nye sí té se, to váb bá a 2011-es ma gyar el nök ség fo ko za tos elõ ké szí té se.

6. Szö vet sé gek kel kap cso la tos fel ada tok
 

Az ál la mi sport igaz ga tás fel hasz nál ja meg lé võ két- és több ol da lú kap cso la ta it, hogy le he tõ sé gei sze rint se gít se a ma -
gyar sport szö vet sé ge ket ab ban, hogy ér de ke i ket ér vé nye sít sék, pél dá ul nagy nem zet kö zi ver se nyek ren de zé si jo gá val,
fon tos nem zet kö zi sport dip lo má ci ai tiszt sé gek meg szer zé sé vel kap cso lat ban.

A kor mány zat a szö vet sé gek szá má ra tá jé koz ta tást nyújt nem zet kö zi kér dé sek ben, pél dá ul pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl
(pl. Vi seg rá di Alap, EU-in for má ci ók).

II. HELYZETÉRTÉKELÉS

II.1. A SPORT EGYES TERÜLETEINEK HELYZETE

A sport ál ta lá nos meg íté lé se a ma gyar tár sa da lom ban po zi tív, a tár sa da lom vé le mé nye sze rint a sport min den te rü le te
ki emel ke dõ fon tos sá gú, így az is ko lai test ne ve lés – be le ért ve a di ák spor tot –, a sza bad idõ sport, va la mint a ver seny sport.

1. Is ko lai test ne ve lés és di ák sport
 

A gyer mek ko ri spor to lás bi zo nyí tot tan po zi tív ha tás sal van a fel nõtt ko ri spor to lá si haj lan dó ság ra. Az is ko lai test ne ve -
lés és di ák sport je len tõ sé ge te hát a kor osz tály fo gé kony sá gá ban rej lik. A kö zel más fél mil lió diák több sé ge ki zá ró lag is -
ko lai ke re tek kö zött, a test ne ve lés órán, il let ve a tan órán kí vü li sport fog lal ko zá so kon vé gez rend sze res test moz gást, pe -
dig itt kel le ne tu da to sí ta ni a spor tos, egész sé ges élet mód fon tos sá gát.

A test ne ve lés óra el sõd le ges cél ja a gyer me kek moz gás kul tú rá já nak fej lesz té se, meg fe le lõ fi zi kai kon dí ci ó já nak meg -
te rem té se, mi köz ben a di ák sport-fog lal ko zá sok sza bad idõs cé lo kat szol gál nak, él ve ze tes spor to lá si le he tõ sé get biz to sí -
ta nak. Saj ná la tos tény azon ban, hogy a gyer me kek 75%-a ki zá ró lag a test ne ve lés óra ke re té ben vé gez rend sze res test -
moz gást, mely nem al kal mas min den, a kor osz tály szem pont já ból je len tõs fel adat el lá tá sá ra. En nek el sõd le ges okai kö -
zött ta lál juk a test ne ve lõ ta ná rok mo ti vá ci ó já nak hi á nyát, és a pénz ügyi, ad mi niszt rá ci ós ne héz sé ge ket. A tan órán kí vü li
sport fog lal ko zá sok rend sze re nem egy sé ges szem lé le tû, és eb ben az eset ben ez egy ér tel mû en a mi nõ ség ja vu lá sát és a
cé lok el éré sét aka dá lyoz za.

A di ák olim pia ver seny rend sze ré ben a di á kok 19%-a vesz részt. Sport egye sü le ti ke re tek kö zött a szö vet sé gi ver seny -
rend szer ben 90 ezer 18 éven alu li ver seny en ge déllyel ren del ke zõ ver seny zõ spor tol, va gyis a di á kok csu pán 6%-a. A két
rend szer ben részt ve võk kö zött van át fe dés, de a na gyobb szá mú iga zolt ver seny zõ csak a di ák olim pi ai or szá gos dön tõ -
kön je lent ke zik (35–40%). Prob lé mát je lent az iga zolt és nem iga zolt ver seny zõk kö zös versenyez tetése.

A di ák olim pia tö me ge ket meg moz ga tó vol ta el le né re nem kény sze rí ti elég gé a di á ko kat a rend sze res test moz gás ra.

Az élet kor emel ke dé sé vel csök ken a spor to lá si in ten zi tás. A ma gyar ser dü lõk nem zet kö zi vi szony lat ban is na gyon 
ke ve set mo zog nak, mely nek kö vet kez té ben ál ló ké pes sé gük is rom ló ten den ci át mu tat. Ez el sõ sor ban a XX. szá zad
vé gén meg je le nõ szo cio kul tu rá lis okok ra ve zet he tõ vissza. Míg ko ráb ban a sport „kon ku ren ci á ja” csu pán a to vább -
ta nu lás volt, mára a szám ta lan sza bad idõ-el töl té si le he tõ ség  miatt ke ve seb bet mo zog nak a di á kok (mozi, szá mí tó gép, 
te le ví zió, plá za stb.).

Az iga zolt spor to ló fi a ta lok fi zi kai ál la po ta is rom lott az el múlt évek ben. Ezt a szak em be rek a ko rai sport ági spe ci a li -
zá ló dás nak és a kör nye ze ti ha tá sok nak tu laj do nít ják.

2. Sza bad idõ sport
 

A szer ve zett sza bad idõ-el töl tés nek je len tõs ha gyo má nyai és szer ve ze ti elõz mé nyei van nak Ma gyar or szá gon (pél dá ul
Ma gyar Ter mé szet ba rát Szö vet ség, Ma gyar Egye te mi-Fõ is ko lai Sport szö vet ség és an nak jog elõd je), de ne ga tív ten den -
ci a ként meg ál la pít ha tó, hogy sza bad idõ-el töl té si kul tú ránk ban je len tõs vál to zá sok, sõt tor zu lá sok kö vet kez tek be.
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A sza bad idõ el töl té se kor a spor to lás nem él vez pri o ri tást, szem ben pél dá ul az ott ho ni tv-né zés sel, amely re a fel nõtt la -
kos ság 144 per cet for dít na pon ta. Az em be rek ala csony spor to lá si haj lan dó sá gu kat el sõd le ge sen a sza bad idõ hi á nyá val
ma gya ráz zák. A fel nõtt né pes ség csu pán 16%-a vé gez sport te vé keny sé get, ha azon ban szû kebb ér te lem ben vesszük a
spor to lást (min. heti 2 al ka lom és min. fél óra al kal man ként), ak kor a fel nõtt né pes ség mind össze 9%-a spor tol. Egyes
ku ta tá si ered mé nyek en nél ala cso nyabb rész vé te li há nya dot is mu tat nak.

A je len leg nem spor to lók 38%-a sze ret ne va la mi lyen for má ban spor tol ni. Ez egy mi ni mum 900 ezer fõs moz gó sít ha tó, 
meg erõ sí tés re és le he tõ ség re váró po ten ci á lis ré te get je lent.

A sza bad idõs sport te vé keny sé get vég zõk (sza bad idõ-spor to lók) nagy ré sze nem szer ve ze ti ke re tek kö zött vé gez test -
edzést. Az õ el éré sük a sport po li ti ka ál tal ed dig eset le ges volt. Je len leg még a né pes ség kis há nya da ké pes meg fi zet ni az
utób bi évek ben fej lõ dés nek in dult, a spe ci a li zá ló dott szol gál ta tók ál tal nyúj tott spor to lá si le he tõ sé ge ket (pl. fit ness te -
rem, squ ash pá lya). A va ló ban ak tí vak szá má ra a spor to lás vá sá rolt szol gál ta tás lett.

Szin tén prob lé ma, hogy a mun ka adók je len leg nem kel lõ mér ték ben is me rik fel azt, hogy a mun ka vál la lók egész sé gé -
nek meg õr zé se kö zös ér dek, amely nek fon tos esz kö ze le het a sza bad idõs sport te vé keny ség.

3. Ver seny sport, után pót lás-ne ve lés
 

Je len leg Ma gyar or szá gon a ver seny spor tot az olim pia cent ri kus ság jel lem zi. Ma gyar or szág az olim pia ed di gi tör té ne -
té ben össze sen 452 ér met szer zett, va la mint 430 he lye zést ért el. Az ér mek szá mát az or szá gok mé re té hez és gaz da sá gi
hely ze té hez vi szo nyít va ez zel a leg jobb hat kö zött sze re pe lünk.

A sport ban a leg je len tõ sebb vi lág ese mény a vi lág szer te óri á si mé dia ér dek lõ dés sel kí sért olim pia, ame lyen több mint
200 or szág ver seny zõi vesz nek részt. A Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság meg ha tá ro zó sze re pet tölt be a ma gyar sport élet ben,
az olim pi ai fel ké szü lés ben, az olim pi án való rész vé tel biz to sí tá sá ban.

Ha zánk ban a ver seny en ge déllyel ren del ke zõ spor to lók szá ma kö rül be lül 200 000, en nek mint egy fele gyer mek. A leg -
nép sze rûbb, leg na gyobb kö zös ség te rem tõ ha tás sal bíró, leg több gyer me ket és fel nõt tet meg moz ga tó sport ágak nem zet -
kö zi szin ten is a lab da já té kok. A ha zai ha gyo má nyok kal ren del ke zõ hat lab da já ték (jég ko rong, ké zi lab da, ko sár lab da,
lab da rú gás, röp lab da, ví zi lab da) ver seny en ge déllyel ren del ke zõ spor to ló i nak szá ma össze sen mint egy 138 000 fõ.

A sport ági szö vet sé gek fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szét osz tott, a sport ágak nál összeg sze rû en meg je le nõ ál la mi tá mo ga -
tá sok össze ge 2003-ban 4 Mrd fo rint volt. Az egy fõre jutó tá mo ga tás össze gé nek szó rá sa sport ágan ként je len tõs,
3000–300 000 Ft/fõ tá mo ga tás kö zött mo zog.

A ver seny-, él sport mi nõ sé gi után pót lás-ne ve lés cél ja i nak szé les tö meg bá zis meg te rem té sét biz to sí tó Sport
XXI. Után pót lás-ne ve lé si Prog ram ban 70–75 ezer gyer mek, a te het ség gon do zás ra lét re ho zott Hé rak lész Baj nok Prog -
ram ban 1300 te het sé ges spor to ló, il let ve 112 edzõ, a Hé rak lész Csil lag Prog ram ban pe dig mint egy 400 te het sé ges spor -
to ló vesz részt. Az után pót lás-ne ve lés bõl ki e sõ, a ver seny sport ból le mor zso ló dó gyer me kek spor to lá si le he tõ sé ge nem
biz to sí tott, azaz az át já rás a sza bad idõ sport irá nyá ba je len leg meg ol dat lan.

Az ál lam fenn tart ja pél da ér té kû ju tal ma zá si rend sze rét, en nek meg fele lõen el is me rés ben és meg be csü lés ben ré sze sí ti
a ki emel ke dõ ered mé nye ket el ért spor to ló kat és szak em be re ket.

A fo gya té kos ság gal élõk sport ja esz köz kell, hogy le gyen a tár sa dal mi in teg rá ci ó ban. Az in teg rá ció egy hosszabb fo -
lya mat ered mé nye, mely ben érin tett és ér de kelt a tár sa da lom min den tag ja, a fo gya té kos ság gal élõk és az épek egy aránt.

A fo gya té kos ság gal élõk sport já ban – épp úgy, mint az épek sport já ban – a ver seny en ge déllyel ren del ke zõ spor to lók
ese té ben be szé lünk ver seny sport ról, szá muk je len leg ha zánk ban 6500 fõ kö rül mo zog. Ha zai ver se nye i ket több nyi re a
fo gya té kos ság gal élõk sport szö vet sé gei és azok tag szer ve ze tei ren de zik. Egyes sport ágak ban azon ban az épek ver seny -
rend sze ré ben is meg je len nek a fo gya té kos ság gal élõ spor to lók. A sport ezen te rü le tén nem zet kö zi ten den cia a sport ági
in teg rá ció, mely re Ma gyar or szá gon is haj lan dó ság mu tat ko zik.

A fo gya té kos ság gal élõk sport já ban két fõ irány van ki bon ta ko zó ban: egy részt a ver seny ori en tált, elit sport jel le gû,
más részt a sza bad idõ sport jel le gû, de nem zet kö zi ese mé nye ket is ren de zõ egyéb sé rü lés spe ci fi kus moz gal mak.

A fo gya té kos ság gal élõk nem zet kö zi ver seny rend sze rei kö zött van nak kva li fi ká ci ós (mint pél dá ul pa ra lim pi ai moz ga -
lom) és ne ve zé ses ver se nyek. Nem zet kö zi ver seny sport ese mé nyek nek azok te kint he tõk, me lyek ver seny so ro za ton ala -
pu ló, fo lya ma tos ver seny zést igény lõ nem zet kö zi ese mé nyek, ha son ló an az épek sport já hoz. Az egyéb ese mé nyek el sõ -
sor ban sza bad idõ sport jel le gû spor tok ver se nyei.

II.2. A SPORTOLÁST BEFOLYÁSOLÓ EGYES TÉ NYEZÕK

Van nak bi zo nyos kulcs fak to rok, me lyek be fo lyá sol ják a sport pi ac ak ti vi tá sá nak irá nya it, a sport szfé ra sze rep lõ i nek
vi sel ke dé sét. Ezen moz ga tó ru gók vál toz ta tá sá val le het sé ges a cé lok meg va ló sí tá sa.
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1. Lé te sít mény el lá tott ság
 

A te le pü lé sek, il let ve a sport ágak nagy ré sze – mind a lé te sít mé nyek szá mát, mind pe dig a meg lé võk ál la po tát
 tekintve – je len tõs gon dok kal küzd. Ugyan ak kor kulcs fon tos sá gú kér dés a spor to lá si te rek lé té nek meg ol dá sa.

Nagy hi ány mu tat ko zik az is ko lai tor na ter mek te rén. Az 5500 ál ta lá nos és kö zép is ko la kö zül 600 nem ren del ke zik
sport cél ra al kal mas fe dett lé te sít ménnyel.

Nagy prob lé mát je lent az uszo dák hi á nya: 34 kis tér ség ben egy ál ta lán nin csen, 91 kis tér ség ben nin csen fe dett uszo -
da – eb bõl 15 kis tér ség nek a né pes sé ge meg ha lad ja az 50 ezer fõt.

A téli spor tok hát rá nyos hely ze tét jól mu tat ja, hogy je len leg csu pán 17 mû jég pá lya üze mel az or szág ban, eb bõl mind -
össze 9 fe dett.

A sport élet a kis te le pü lé se ken a leg ke vés bé biz to sí tott, de a na gyobb vá ro sok – el té rõ mó don – szin tén lé te sít mé nyel -
lá tott sá gi prob lé mák kal küz de nek.

A ver seny sport cent ru mai, azaz az olim pi ai köz pon tok je len le gi mi nõ sé gi és fel sze relt sé gi ál la po ta nem fe lel meg
az igé nyek nek, kor sze rût le nek, egyes lé te sít mé nyek mû sza ki ál la po ta csu pán 22–25%-os. To váb bá je len leg egyet -
len, az UEFA-elõ írásoknak ma ra dék ta la nul meg fe le lõ sta di on sincs az or szág ban, mely al kal mas len ne vi lág ver seny
ren de zé sé re.

A sport lé te sít mé nyek re ál ta lá nos ság ban jel lem zõ ma gas mû kö dé si költ sé gek  miatt nagy te her há rul az üze mel te tõ ön -
kor mány za tok ra. Erre a te rü let re szük sé ges egy kor sze rû fi nan szí ro zá si rend szer ki dol go zá sa a he lyi mo dell ér té kû épü le -
tek fenn tart ha tó sá ga ér de ké ben, mely ben fon tos sze re pet ját szik a ma gán tõ ke be vo ná sa.

2. Fi nan szí ro zá si rend szer
 

A ma gyar or szá gi sport fi nan szí ro zás mo dell je, struk tú rá ja je len leg még el tér az Eu ró pai Uni ó ban si ker rel al kal ma zott
mo del lek tõl. A kö zös sé gi sport fi nan szí ro zás ná lunk is – kö zel azo nos mér ték ben – az ál la mi és ön kor mány za ti for rá sok -
ra épül, ugyan ak kor a sport gaz da ság sze re pe és hoz zá já ru lá sa még je len tõ sen el ma rad pél dá ul a szom szé dos Auszt -
ria – egyéb ként pél da ér té kû – min tá já tól is. A sport mû kö dé si me cha niz mu sa i nak ed di gi jel lem zõi, tör té ne ti ki ala ku lá si
fo lya ma tai  miatt a köz ve tí té si jog dí jak ból és a sze ren cse já ték-be vé te lek bõl (pl. Olasz or szág min tá ja) be fo lyó össze gek
nem tud ták je len tõ sebb mér ték ben ki vál ta ni az ál la mi sze rep vál la lást. A ma gán tõ ké vel tör té nõ együtt mû kö dé si mo del -
lek (pl. PPP-konst ruk ci ók) ön ma guk ban még nem tud ják, „le fed ni” a ko ráb bi év ti ze dek ben ki ala kult hi á nyos sá go kat,
struk tu rá lis de for má ci ó kat. A je len le gi fi nan szí ro zá si mo dell ben a még gyen ge me ce na tú ra rend sze re mel lett a szpon zo -
rá lás kü lön bö zõ va ri á ci ói (pl. ar cu lat vá sár lás) egy re na gyobb mér té ket öl te nek, de még min dig nem nyúj ta nak elegen -
dõen erõs fi nan szí ro zá si tá maszt a ver seny spor tok nak, lát vány spor tok nak. A mun ka he lyi sport rend sze ré nek rend szer -
vál to zást kö ve tõ össze om lá sá val nem szer ve zõ dött újjá – né hány mo dern kez de mé nye zés tõl el te kint ve – a mun ka hely -
hez kö tõ dõ sport te vé keny ség, így saj ná la tos mó don a mun ka adók csak na gyon rit kán és át té te le sen vál lal tak fel sport tá -
mo ga tá si funk ci ó kat dol go zó ik kö ré ben.

A ház tar tá sok sze re pe a sport fi nan szí ro zás ban az is mert gaz da sá gi-tár sa dal mi prob lé mák  miatt még nem elég je len tõs, 
egy vé kony tár sa dal mi ré teg ké pes csak jól ar ti ku lál ni és ki elé gí te ni a rend sze res test edzés re irá nyu ló szük ség le tét, bár
eh hez kap cso ló dó an je lez ni kell a szü lõi, csa lá di ki adá sok, hoz zá já ru lá sok – fõ kép pen az után pót lás sport ban – je len tõs
nö ve ke dé sét.

Az eu ró pai gör dü lõ ter ve zé si tech ni kák meg is me ré se kap csán ve tõ dött fel a fo ko zot tabb mér té kû ága za ti for rás kon -
cent rá ció szük sé ges sé ge, azon ban a tör té nel mi fej lõ dé sünk nek leg in kább meg fe le lõ mo dell ki ala kí tá sa még a jövõ fel -
ada ta. A sport ho ri zon tá lis jel le ge, élet mi nõ sé get be fo lyá sol ni ké pes esz köz rend sze re igény li a sport és a te rü le ti ség új tí -
pu sú össze kap cso lá sát, komp lex meg ol dá sok ke re sé sét.

A stra té gia ki ala kí tá sá nak so rán a je len tõs gaz da sá gi-tár sa dal mi-szer ve ze ti át ala ku lá si fo lya ma tok köz ben két ség te le -
nül mu tat ko zó for rás hi ány mel lett, a fi nan szí ro zás ed dig ki ala kult „szo kás rend sze ré ben” több olyan té tel mu tat ko zott
(pl. mû kö dé si költ sé gek ma gas ará nya a prog ram-, il let ve pá lyá za ti ala pú fi nan szí ro zás sal szem ben, szi ner gi ák ke re sé sé -
nek és meg ta lá lá sá nak hi á nya, a for rá sok fel hasz ná lá sá nak ha té kony nyo mon kö ve té sén ke resz tül, az el szá mo lá sok szak -
mai ér té ke lé sét köve tõen a bá zis ala pú ter ve zés túl sú lya he lyett, a sport va ló di igé nye i nek meg fe le lõ fel ada tok hoz tör té -
nõ for rás al lo ká ció), ami a sport ba áram ló for rá sok fel hasz ná lá sá ban mu tat ko zó ki ak ná zat lan bel sõ tar ta lé ko kat mu tat ta.
A ha té kony ság nö ve lés, a költ ség ha té kony ság szán dé ka, a sport ver seny ké pes sé gé nek fo ko zá sa pa ra dig ma vál tó kon cep -
ció ki ala kí tá sát kö ve te li meg.

3. A sport szer ve zet rend sze re
 

A sport szer ve ze ti fel épí té se túl struk tu rált. A ci vil sport igaz ga tás ta golt, de nem de cent ra li zált szer ve ze ti fel épí tés jel -
lem zi, az egyes te rü le te ken egy-egy köz pon ti köz tes tü let mû kö dik. A sport rész te rü le tei (sza bad idõ sport/rek re á ci ós
sport, ver seny sport, olim pi ai és pa ra lim pi ai sport ágak, fo gya té kos ság gal élõk sport ja) kö zött nem biz to sí tott az át já rás,
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ugyan ak kor szer ve ze ti-igaz ga tá si szem pont ból több te kin tet ben át fe dés ta pasz tal ha tó. A je len le gi jo gi-gaz da sá gi kör -
nye zet nem ösz tön zi az in teg rá ci ót, azt, hogy pél dá ul egy sport ági szö vet ség ka rol ja fel a sza bad idõ spor tot, il let ve a fo -
gya té kos ság gal élõk sport ját.

Va la mennyi szin tet a ver ti ká lis és a ho ri zon tá lis kom mu ni ká ció ne héz sé gei, to váb bá az együtt mû kö dés hi á nya jel lem -
zi. A fi nan szí ro zás át lát ha tó sá ga és el len õriz he tõ sé ge el ma rad az ide á lis tól, a for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sá nak ga ran -
tá lá sa és el len õr zé se nem kel lõ en rész le tes.

A sok szer ve zet összes sé gé ben nagy szá mú ap pa rá tus sal és arány ta la nul ma gas mû kö dé si költ ség gel te vé keny ke dik.
Az ed di gi fi nan szí ro zá si és igaz ga tá si rend szer a pi ra mis csú csát tá mo gat ta, ami az ala cso nyabb szer ve ze ti egy sé gek füg -
gõ sé gé hez ve ze tett.

 Köz pon ti szer ve ze ti és irá nyí tá si rend szer

Az ál la mi sport igaz ga tást a pa ter na lis ta gon dos ko dást el vá ró sport szfé ra „pénz osz tó nak” te kin tet te. En nek oka töb bek 
kö zött a régi rend szer ben ki ala kult magatartás formák, az ál la mi fel adat pon tos meg ha tá ro zá sá nak tisz tá zat lan sá ga, va la -
mint a sport egé szé nek alul fi nan szí ro zott sá ga.

A je len le gi ta golt szer ve ze ti struk tú ra kon zer vál ja a sport te rü le te i nek el kü lö nü lé sét. Kü lön köz tes tü let tel ren del ke zik
a sza bad idõ sport (Nem ze ti Sza bad idõ sport Szö vet ség), a fo gya té kos ság gal élõk sport ja (Fo gya té ko sok Nem ze ti Sport -
szö vet sé ge), va la mint a ver seny sport (Nem ze ti Sport szö vet ség), to váb bá az olim pi ai sport ágak (Ma gyar Olim pi ai Bi -
zott ság), va la mint a pa ra lim pi ai spor tok (Ma gyar Pa ra lim pi ai Bi zott ság). Együtt mû kö dés he lyett saj nos sok szor a ri va li -
zá lás jel lem zõ. A fi nan szí ro zá si rend szer ma ni fesz tált ha tal mi hely zet be hoz ta a köz tes tü le te ket, ahe lyett, hogy mo dern
fi nan szí ro zá si tech ni kák, mo dern me nedzs ment ki ala kí tá sát ösz tö nöz te vol na (ter mé sze te sen si ke res meg ol dá sok is mu -
tat koz nak). A tör vényi sza bá lyo zás nem te rem tet te meg az ál la mi lag tá mo ga tott kör be tör té nõ be- és ki ke rü lés le he tõ sé -
gét, a ki ala kí tott struk tú ra nem szol gál ta elég gé a gyor san vál to zó kül sõ fel té te lek hez tör té nõ ru gal mas al kal maz ko dás
ké pes sé gét.

Az ál la mi tá mo ga tá si rend szert ki egé szít ve két köz ala pít vány, a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vány, il let ve a
Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány te vé keny ke dik. Elõb bi a sza bad idõ sport tá mo ga tá sá nak, a sport ösz tön díj rend szer mû -
köd te té sé nek fel ada ta it lát ja el, utób bi pe dig a ki emel ke dõ sport ered mé nye ket el ért nyug dí ja sok és öz ve gye ik, és az
ered mé nyek ben köz re mû kö dõ sport szak em be rek er köl csi és anya gi meg be csü lé sé rõl gon dos ko dik.

A szö vet sé gek egy ré sze min den na pi mû kö dé si és anya gi prob lé mák kal küzd. Több sé gü ket a kon cep ció nél kü li mû -
kö dés jel lem zi, nem ren del kez nek fej lesz té si stra té gi ák kal, il let ve ope ra tív ter vek kel, hol ott ez tör vényi el vá rás ve lük
szem ben. Ezek ki dol go zá sá hoz és kü lö nö sen a vég re haj tás hoz nin cse nek meg a sze mé lyi, tár gyi és anya gi fel té te lek. Az
ál la mi sport igaz ga tás ösz tön zé sé re 2005 vé gé re a sport ágak je len tõs ré sze el ké szí tet te sport ág fej lesz té si stra té gi á já nak
elsõ vál to za tát.

Egyes jól mû kö dõ szö vet sé gek az ál la mi tá mo ga tá sok mel lett a ma gán szfé rá ból is ké pe sek a te vé keny sé gük höz je len -
tõs for rá so kat be von ni. Ezen szö vet sé gek ese té ben az ál la mi tá mo ga tás ará nya 8–10%, míg az ál la mi tá mo ga tást leg in -
kább el vá ró, ha té kony mû kö dés re kép te len szö vet sé gek ese té ben a tá mo ga tás a tel jes be vé tel 80–90%-át is ki te szi. Egyes 
szö vet sé gek fel ada ta i kat ma gas mû kö dé si és sze mé lyi költ sé gek kel lát ják el. Erre át la go san a tel jes ki adá sok 36%-át for -
dít ják, azon ban ez ese ten ként meg ha lad hat ja a 60, sõt 80%-ot is, mi köz ben ke vés a fej lesz tés re, prog ram ra for dít ha tó
pénz. Prob lé mát je lent az is, hogy a szak szö vet sé gek az egye sü le tek he lyett gyak ran csak a „csúcs” ér de ke it kép vi se lik,
ezen a gya kor la ton min den kép pen vál toz tat ni szük sé ges.

 Te rü le ti sport igaz ga tás és szer ve zés

A köz igaz ga tá si rend szer je len le gi fel épí té sé nek meg fele lõen a sport igaz ga tás is az or szá gos-me gyei-te le pü lé si struk -
tú rá ra épül. A me gyei sport igaz ga tás ko ráb bi jól fel épí tett és mû kö dõ rend sze re az el múlt 15 év alatt fo lya ma to san le -
épült. Vá ro si szin ten is egy re ke ve sebb he lyen, a kis te le pü lé se ken pe dig egy ál ta lán nincs az ön kor mány za tok nak sport -
igaz ga tá si mun ka kör ben fog lal koz ta tott sza kem be re.

Az ön kor mány za ti tör vény ér tel mé ben a he lyi köz szol gál ta tá sok kö ré ben töb bek kö zött a sport tá mo ga tá sa is a te le pü -
lé si ön kor mány za tok fel ada ta, ezt a sporttör vény ál ta lá nos fel so ro lás sal rész le te zi. A ne ve sí tett fel ada tok el lá tá sá hoz
azon ban nincs mel lé ren del ve kö tött fel hasz ná lá sú ál la mi nor ma tí va, ezért a nem kö te le zõ fel ada tok vál la lá sa eset le ges.

Az ál la mi köz pon ti sport igaz ga tás to vább ra is kap cso la tot tart a me gyei, va la mint a me gyei jogú vá ro sok még mû kö dõ 
sport igaz ga tá si szer ve i vel. A sport igaz ga tás ver ti ká lis és ho ri zon tá lis kap cso lat rend sze ré nek új ra gon do lá sa a ki ala ku ló -
ban lévõ re gi o ná lis és kis tér sé gi köz igaz ga tá si szer ve ze tek együtt mû kö dé sé vel kép zel he tõ el.
 

Gya kor la ti sport szín tér

A szer ve ze ti struk tú ra leg al só szín te rét az egye sü le tek ké pe zik. Itt va ló sul hat meg leg in kább az in teg rá ció a sport
egyes te rü le tei kö zött. A gaz da sá gi és jogi kör nye zet vál to zá sai az utób bi évek ben el in dí tot ták az egye sü le tek al kal maz -
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ko dá si fo lya ma tát: meg szû nõ ben van nak a sok szak osz tá lyos nagy egye sü le tek, he lyük re a né hány, vagy a csu pán egy
szak osz tályt mû köd te tõ egye sü le tek lép nek.

Az egye sü le ti szfé ra igen he te ro gén. A sport ági szak szö vet sé gek nél be jegy zett sport egye sü le tek szá ma 12 év alatt
har ma dá ra, 1500-ra csök kent. Ez zel szem ben nõtt a ver seny rend szer ben nem sze rep lõ egye sü le tek szá ma, je len leg
7500 kö rü li be jegy zett sport egye sü let van. Az egye sü let bõl gaz da sá gi tár sa ság gá át ala kult sport vál lal ko zá sok szá ma kö -
zel száz ra te he tõ, me lyek jel lem zõ en csa pat sport ágak ban te vé keny ked nek, fõ leg a sport ágak lát vány sport jel le gét kí ván -
ják ki hasz nál ni.

Erõs sé gek Gyen ge sé gek

– ha gyo má nyo san erõs, nem ze ti iden ti tást tá mo ga tó
ered mé nyes ség

– szû kös ál la mi for rá sok az egész ség meg ta rtó test moz gás 
fi nan szí ro zá sá ra

– ki emel ke dõ spor to ló ink élet fel fo gá sa, élet vi te le
al kal mas arra, hogy a tár sa da lom pél da ké pé vé váljanak

– a sport ban rej lõ tár sa dal mi-gaz da sá gi ka ta li zá tor ha tás
nem érvényesül

– ver seny spor tunk rend kí vül je len tõs nem ze ti érték – a sza bad idõ sport szo kás rend sze ré nek min tái nem
ala kul tak ki

– a sport ki vá ló an al kal mas a kö zös sé gi ko hé zió
erõ sí té sé re

– ke vés az után pót lás-ne ve lé si prog ra mok ban részt vevõ
fi a tal spor to lók száma

– nagy szak mai ta pasz ta lat tal, tu dás sal ren del ke zõ hu mán 
tõke, el kö te le zett edzõk, testnevelõk

– az után pót lás-ne ve lés bõl ki e sõ, a ver seny sport ból
le mor zso ló dó gyer me kek spor to lá si le he tõ sé ge nem
biz to sí tott, meg ol dat lan az át já rás a szabadidõsport
irányába

– erõs sport nem zet, ami alap ját ké pe zi a spor to ló
nem zet té vá lás nak

– a volt spor to lók kal (sze ni or kor osz tály) a
kap cso lat tar tás hi á nyos sá gai

– meg ala po zott sport egész ség ügyi hát tér a re giszt rált
sza bad idõ-spor to lók szá má ra ki ala kí tan dó szû ré si
gyakorlathoz

– nem kap cso lód nak össze a sport ban meg lé võ for rá sok
más eu ró pai, ága za ti, ön kor mány za ti és pri vát gaz da sá gi 
forrásokkal

– mû kö dõ és mi nõ sé get kép vi se lõ után pót lás rend szer
(Hé rak lész-prog ra mok)

– a ha zai sport tu do má nyi ku ta tá si ered mé nyek nem elég
gya kor lat ori en tál tak, gyen ge a kap cso lat az el mé let és a 
praxis között

– mû kö dõ di ák sport rend szer – Nyu gat-Eu ró pá hoz ké pest ala csony a sport ban
fõ fog lal ko zá sú ak ará nya az ak tív né pes ség hez
viszonyítva

– a sza bad idõ sport ha gyo má nyá ból kö vet ke zõ en – fõ leg
az idõ sebb kor osz tály ban – je len tõs a spor tot se gí tõ
ön kén tes tevékenység

– a si ke res épí té si prog ram el le né re ke vés a spor to lás ra
al kal mas tér (ke vés tor na te rem, tanuszoda)

– a spor to ló gyer me kek szü le i nek el kö te le zett sé ge
je len tõs a spor to lá si te vé keny ség ak tív támogatása iránt

– a fo gya té kos spor to ló kat be fo ga dó egye sü le tek hiánya

– nagy szá mú ön kén tes rész vé te le

Le he tõ sé gek Ve szé lyek

– le he tõ ség a spor to ló nem zet meg szü le té sé re – fenn ma rad a for rás hi ány, a fi nan szí ro zá si mo del lek
nem tá mo gat ják a fenn tart ha tó mo del lek kialakítását

– sport ide ánk tár sa dal mi stra té gi á vá alakul – az eu ró pai for rá sok fej lesz tõ ha tá sa nem tá mo gat ja
meg fe le lõ mér ték ben a sza bad idõs spor tot, rek re á ci ós
spor tot, aktív turizmust

– ma gas a di ák sport ba, va la mint a sza bad idõ sport ba
kö zép tá von po ten ci á li san be von ha tó em be rek szá ma
(utób bi 900e – 1 millió fõ)

– a hu mán ága za tok tö rek vé sei nem kap cso lód nak össze,
nem ta lál ják meg a szi ner gi kus kap cso ló dá si pont ja i kat, 
en nek kö vet kez té ben nem jön lét re for rás kon cent rá lá si
le he tõ ség, nincsenek közös projektek

– a sport szfé ra szá má ra is ren del ke zés re álló ma gas
szín vo na lú mi nõ ség biz to sí tá si modellek

– a sza bad idõ-gaz da ság to vább ra sem fej lõ dik,
ré sze se dé se nem nö vek szik a gaz da sá gi te vé keny sé gek
körében
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Le he tõ sé gek Ve szé lyek

– a sport ban rej lõ in no va tív ele mek kap cso lód nak a
hu mán te rü le tek in no va tív elemeihez

– hosszú tá von sem te rem tõd nek meg a fel té te lei egy
ter mé sze tes ke res let-kí ná la ti vi szony ki ala ku lá sá nak a
sza bad idõ-gaz da ság területén

– a már lé te zõ Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok hoz
kap cso lód hat nak a Re gi o ná lis Sport bi zott sá gok,
be fo lyá sol hat ják az ott fo lyó ter ve zé si-dön té si
folyamatokat

– fenn ma rad a vá lasz tás szük ség sze rû sé ge sport és
ta nu lás, kul tu rá ló dás között

– mû kö dõ nem zet kö zi (finn és ja pán) min ták a
mul ti funk ci o ná lis szol gál ta tó központok

– az ága za ti esély egyen lõ sé gi fi gye lem és prog ram
to vább ra sem lesz elég ka rak te res, nem szer ve zõ dik
egy sé ges egésszé

– a ki ala ku ló kis tér sé gi tár su lá sok kal új, al kal mas
szín te rek jön nek lét re a sza bad idõ-gaz da ság igé nye it
ki szol gá ló mul ti funk ci o ná lis szol gál ta tó központok
kialakításához

– fenn tar tá si ne héz sé gek az in téz mény fenn tar tók szá má ra 
a kü lön bö zõ sport lé te sít mé nyek kel kap cso lat ban
(rentabilitás)

– meg fele lõen hu mán tõ ke (mû kö dõ sza bad idõ-szer ve zõk, 
volt pe da gó gu sok, ál lás ta lan fi a tal dip lo má sok,
test ne ve lõk, edzõk) a szol gál ta tó köz pon tok hoz
kap cso ló dó rek re á ci ós, il let ve sza bad idõ spor tos
te vé keny ség ko or di ná lá sá hoz megfelelõ
szakembergárda képzéséhez

– meg lé võ ha tal mas ter mál víz kincs az
egész ség tu riz mus-rek re á ció ki hasz ná lá sá ra

– szín vo na las ha zai IT hát tér a sport szfé rát tá mo ga tó
in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sá hoz

III. JÖVÕKÉP ÉS CÉLRENDSZER

A Sport stra té gia esz me i sé ge egy ide á lis, tá vo li jö võ ké pet vá zol fel, cél rend sze re pe dig azt a hosszú tá von el ér ni kí vánt 
ál la po tot je le ní ti meg, ame lyet az el kö vet ke zen dõ évek ben a sport po li ti ka esz köz rend sze ré nek fel hasz ná lá sá val szük sé -
ges meg va ló sí ta ni.
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III.1. A SPORTPOLITIKA STRATÉGIAI CÉLJAI

1. Az élet mi nõ ség ja ví tá sa
 

A ma gyar la kos ság nincs kel lõ en tisz tá ban az zal, hogy van egy ér té ke, egy tu laj do na, az egész sé ge. Az sem tu da to sul
kel lõ en, hogy ez zel a tu laj don nal nem csak a mun ka hely nek, nem csak az ál lam nak, ha nem neki ma gá nak kell gaz dál kod -
nia, hogy mi nél to vább, mi nél em be ribb mi nõ sé gû éle tet él hes sen. Kü lön bö zõ fel mé ré sek sze rint a ma gyar em be rek kí -
ván sá gai kö zött az egész ség az el sõk kö zött van, te hát sze ret né nek egész sé ge sek len ni, de nem na gyon tesz nek érte.

Ha va la ki nem is me ri az egész sé ge ér té két, ak kor nem fog ön fe gyel me zõ, kor lá to zó élet mód be li sza bá lyo kat el fo gad -
ni, kö vet ni. Min den egész ség fej lesz té si ak ti vi tás meg bu kik, ha olyan em be re ket kí ván cél ba ven ni, élet mód-vál toz ta tás -
ba be von ni, akik nem is me rik, nem élik meg tu laj do no si szem lé let tel egész sé gük ér té két. Ezért min den egész ség fej lesz -
té si kon cep ció alap já ul kell el fo gad nunk az egész ség ér ték vol tá nak kö vet ke ze tes pro pa gá lá sát. Olyan at ti tûd re és ma ga -
tar tás for má ló ak ti vi tá sok ra van szük ség, ame lyek túl az is me ret ter jesz té sen, az érin tet tek ak tív be vo ná sá val a fen ti ek ki -
ala kí tá sát szol gál ják. Az egész ség ér ték óvó szem lé le tét az óvo dák, az egész sé ges élet mó dot és an nak ér ték óvó vol tát pe -
dig az is ko lák erõ sít he tik.

A sport ban rej lõ po zi tív té nye zõk egy mást erõ sí tõ (szi ner gi kus) ha tá sa ré vén érez he tõ en ja vít ha tó az egyén és a tár sa -
da lom élet mi nõ sé ge. Erre az ál lam nak ki emelt fi gyel met kell for dí ta nia.

2. A sport kap cso lat rend sze re i nek fej lesz té se
 

A sport ma gyar or szá gi meg íté lé se – a sport ered mé nye i nek el is me ré se el le né re – sok szor a po li ti kum ol da lá ról, a po -
ten ci á lis és tény le ges sport fo gyasz tók, sõt a sport ban sze rep vál la lók ré szé rõl is rend kí vül egy ol da lú: a sport ról tör té nõ
gon dol ko dás kö zép pont já ban a sport nak csak a ver seny sport médiafigye lemben ré sze sü lõ szeg men se áll.

Mi köz ben a mai kul tú ra kö zép pont já ban a fi zi kai test ki emel ke dõ sze re pet tölt be, ér de kes mó don a sport el szi ge te lõ -
dött egyes hu mán te rü le tek tõl, a ta nu lás tól, a kul tu rá ló dás tól, az esély egyen lõ sé gi meg ol dá sok tól, a hét köz na pi élet biz -
ton sá gát meg ha tá ro zó te rü le tek tõl.

A sport rend kí vül sok ol da lú kap cso ló dá si, fej lesz té si le he tõ sé gei még nem tu da to sul tak.

A spor to lás egész ség meg ta rtó, egész ség fennt ar tó, egész ség fej lesz tõ sze re pét ál ta lá ban el is me rik, de konk rét, az
egész sé get pri mer pre ven ci ós szem pont ból dön tõ en meg ha tá ro zó ele me ként még nem ke rült el is me rés re. Pe dig a sport
rend sze res gya kor lá sa al kal mas a hét köz na pi élet dön tõ át ala kí tá sá ra, meg újí tá sá ra.

A ki tö ré si pon tok ra pél da ként em lít he tõ a tu riz mus mint ága zat, amely a sport szá má ra to váb bi fej lesz té si po ten ci ál lal
ren del ke zik. A sza bad idõ sport köré cso por to su ló le he tõ sé gek fel tá rá sa, az ak tív tu riz mus ra, a sport tu riz mus ra épü lõ
komp lex ter mé kek nép sze rû sí té se elõ moz dít hat ja a sza bad idõ-gaz da ság fej lõ dé sét is.

3. Egész sé ges tár sa da lom
 

Bi zo nyí tott, hogy a rend sze res test edzés élet kor tól füg get le nül köz vet len po zi tív ha tás sal van az egész sé gi ál la pot ra és 
a köz ér zet re. Ha zánk ban ma gas a do hány zás ból, az egész ség te len táp lál ko zás ból és a moz gás hi ány ból fa ka dó be teg sé -
gek ará nya. A spor to lók kö ré ben ugyan ak kor ki sebb mér ték ben je lent kez nek a kó ros stressz ter he lés tü ne tei (al vás za va -
rok, fej fá jás), ke ve sebb a ká ros szen ve déllyel élõk szá ma, ki sebb a szív- és ér rend sze ri be teg ség ben, anyag cse re-be teg -
sé gek ben szen ve dõ be te gek ará nya. Cél te hát a né pes ség egész sé gi ál la po tá nak ja ví tá sa a sport se gít sé gé vel: mi nél szé le -
sebb ré te gek moz gó sí tá sa, hogy az egész ség meg õr zé se ér de ké ben nö vel jék sport ak ti vi tá su kat. Fon tos fel adat to váb bá a
már meg rom lott egész sé gi ál la po tú ak be vo ná sa re ha bi li tá ci ós cél ból.

4. A sport és a tu dás tár sa da lom össze kap cso lá sa
 

Tart ha tat lan, hogy sok szor vá lasz ta ni kell a ta nu lás, a kul tu rá ló dás és a sport gya kor lá sa kö zött. Fõ leg a fi a tal kor osz -
tá lyo kat nem sza bad az élet mi nõ sé get dön tõ en meg ha tá ro zó te rü le tek kö zöt ti vá lasz tás ra kény sze rí te ni.

A sport sem ma rad hat ki a tu dás tár sa da lom és az in for ma ti kai tár sa da lom vív má nya i nak hasz ná la tá ból. Az ak tí van
spor to lók szá má nak eme lé se mel lett ki emel ke dõ fon tos sá gú a mi nõ ség is mé telt erõ sö dé sé nek ten den ci á ja a sport min den 
te rü le tén. Mi nõ sé get a mo dern tu dás tar tal mak min den na pi sport gya kor lat felé tör té nõ in ten zí vebb „vissza for ga tá sa” je -
len te ne.

A ma gyar sport leg na gyobb ér té két a meg lé võ hu mán tõke je len ti (pl. né hány mes ter) de saj nos sport be li tu dá suk nem
szer ve zõ dik rend szer ré. A meg lé võ in for má ci ók nem kel lõ en do ku men tál tak, mo za ik sze rû ek, ala csony a ko ope rá ci ós
szint, az in for má ci ók nem szer ve zõd nek élõ tu dás há ló zat ba. Az in for má ci ós tár sa da lom fej lõ dé sé vel meg te rem tõ dik a
le he tõ ség egy sport szak em be re ket tel jes mér ték ben át fo gó sport há ló zat ki ala kí tá sá ra.
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5. Har mo ni kus tár sa da lom, a kö zös sé gi ko hé zió fej lesz té se
 

A har mo ni kus tár sa da lom a meg gyen gült kö zös sé gi kap cso la tok erõ sí té se és az egyén ké pes sé ge i nek és kész sé ge i nek
fej lõ dé se, fej lesz té se nél kül ne he zen kép zel he tõ el. A sport az egyik leg al kal ma sabb esz köz a kö zös sé gi ko hé zió erõ sí té -
sé re, ki ala kult gya kor la ta, tech ni kái, me to di ká ja van. Az in teg rált sport meg va ló su lá sa ese tén pe dig kü lö nö sen al kal mas
le het a más ság, a fo gya té kos ság szé les körû el fo gad ta tá sá ra. A sport kö zös sé gi ko hé zi ót erõ sí tõ ha tá sát a jö võ ben ku tat -
ni, do ku men tál ni és tu da to san fej lesz te ni kell.

A sport hoz szer ve sen hoz zá tar to zik – az egyén és a kö zös ség egész sé ge mel lett – a ter mé szet és a kör nye zet vé del mé -
nek kö te le zett sé ge is. A fenn tart ha tó ság gon do lat kö re tel je sen ro kon, szi ner gi á ban van a sport alap gon do la ta i val (lásd pl. 
né met vagy finn sport fel fo gást), hi szen a spor to ló leg több ször rend sze re sen a ter mé szet ben, vagy spe ci á li san ki ala kí tott
vé de lem re szo ru ló sport kör nye zet ben vég zi te vé keny sé gét.

6. A sport mint in no va tív té nye zõ – a ver seny ké pes ség és a fog lal koz ta tott ság nö ve lé se
 

E te rü le ten ki emelt cé lok a kö vet ke zõk:
– hoz zá já ru lás az adott mun kál ta tó, il let ve a ma gyar kis- és kö zép vál lal ko zá sok ver seny ké pes sé gé nek ja ví tá sá hoz;
– a ja vu ló egész sé gi ál la pot nak kö szön he tõ en a mun ka erõ-ki esés ará nyá nak csök ken té se;
– a mun ka vál la lók pro duk ti vi tá sá nak nö ve ke dé se a spor to lás nak kö szön he tõ jobb fi zi kai, szel le mi és lel ki kon dí ció

ered mé nye ként;
– a ta nu lá si, kon cent rá ci ós és a mun ka bí ró ké pes ség nö ve lé se a fi zi kai és szel le mi ener gi ák össz hang já nak sport ál ta li

meg te rem té se ré vén.
Ma gyar or szág egyik leg fõbb vonz ere jét a ter mál víz, és az eh hez kap cso ló dó gyógy tu riz mus je len ti. A ter mál tu riz mus -

nak egy re nö vek võ sze re pe van az egész ség meg õr zé sé ben, a be teg sé gek meg elõ zé sé ben, a gyó gyí tás ban, az utó ke ze lés -
ben, a fi zi kai és men tá lis kon di ci o ná lás ban (fit ness). Ha zánk gyógy- és ter mál für dõi, gyógy bar lang jai ked ve zõ le he tõ sé -
get nyúj ta nak az egész ség tu riz must és a mo dern sza bad idõs szol gál ta tá so kat igény lõk nek, ami szer ve sen össze függ a
sza bad idõ sport és a rek re á ci ós le he tõ sé gek fej lesz té sé vel.

A ke rék pár- és ki rán du ló utak ki épí té se hoz zá já rul a fa lu si és az öko tu riz mus fej lesz té sé hez.
Szin tén a ver seny ké pes ség ja ví tá sát szol gál ja az is ko lai test ne ve lés, va la mint a di ák sport fej lesz té sét biz to sí tó to vább -

kép zé si prog ra mok te ma ti ká já nak ki ala kí tá sa és imp le men tá ci ó ja.
Kom mu ni ká ci ós prog ra mo kat és or szá gos kam pányt in dí tunk (ke res ve a hu mán ága za ti szfé ra kap cso ló dá si pont ja it) a 

sport szem pont já ból inak tív ré te gek és kor osz tá lyok cél zott meg szó lí tá sa ér de ké ben.
Ak tív prog ra mok kal mun ka he lye ket te rem tünk a sport ipar ban és a non pro fit szfé ra te rü le tén. Kom mu ni ká ci ós stra té -

gi ánk kö zép pont já ba a la kos ság élet mód-tu da tos sá gát fej lesz tõ kom mu ni ká ci ós prog ra mo kat ál lít juk. A sport fej lesz té -
se ken ke resz tül hoz zá já ru lunk a la kó te le pi kör nye zet re ha bi li tá lá sá hoz.

Az ál la mi sport igaz ga tás ki emelt fi gyel met és szak mai tá mo ga tást kell, hogy for dít son an nak biz to sí tá sá ra is, hogy az
Eu ró pai Unió aján lá sa i nak meg fe le lõ pá lyá za tok szü les se nek, il let ve a le he tõ sé gek rõl a sport szfé ra meg fele lõen le gyen
tá jé koz tat va.

A sza bad idõ sport és a rek re á ció mi nél szé le sebb körû el fo gad ta tá sá val a mun ka ké pes korú né pes ség lét szá má nak nö -
ve lé se, a fog lal koz ta tott ság bõ vü lé se, a rend sze res szo ci á lis já ra dék ban ré sze sü lõk szá má nak csök ke né se ugyan csak a
cé lok kö zött sze re pel.

7. A nem ze ti és kö zös sé gi iden ti tás erõ sí té se
 

A rend szer vál tás után a kö zös ség fej lesz tés re ke ve sebb fi gyel met for dí tot tak. A tár sa da lom a rend szer vál tás elõt ti
évek ben olyan mó don ato mi zá ló dott, hogy a pi ac gaz da ság tér hó dí tá sá val a ha gyo má nyos egye sü le ti élet, az ön tu da tos
„ci vil ség”, az ál lam pol gá rok moz gal mai és szer ve ze tei még nem ké pe sek tö meg mé re tek ben mû köd ni. Bár tet ten érhe -
tõek po zi tív kez de mé nye zé sek, ame lyek a sport köré igye kez nek össz pon to sí ta ni te vé keny sé gü ket, ezek még nem túl el -
ter jed tek.

A sport az egye te mes ma gyar kul tú ra ré sze ként je len tõs sze re pet tölt be a kö zös ség for má lás ban, a ma gyar ság tu dat fej -
lesz té sé ben. A ver seny sport ban el ért nem zet kö zi ered mé nyek ré vén nö vel he tõ a nem ze ti büsz ke ség, az ön ér té ke lés. A
he lyi csa pa tok, ver seny zõk ered mé nyei ré vén erõ sö dik a lo kál pat ri o tiz mus. A ma gya rok kö zel 90%-a büsz ke sporto -
lóink si ke re i re, is me ri az olim pi ko no kat, a ki emel ke dõ ered mé nye ket el ért ver seny zõ ket. Nem zet kö zi sport si ke re ink
szé les körû, ak ti vi tás ra ösz tön zõ be mu ta tá sá val nö vel he tõ a sport nép sze rû sé ge, és egy ben pél da ké pe ket ál lít ha tunk a
gyak ran ér ték ori en tá ci ós za va rok kal küz dõ if jú ság elé.

A mai ma gyar kö zös ség fej lesz tés – bi zo nyos tör té nel mi sa já tos sá gok  miatt – még nem a leg ha té ko nyabb. Nap ja ink -
ban a XIX. szá zad vé gé re jel lem zõ szé les körû alul ról épít ke zés, ci vil szer ve zõ dés csak kis mér ték ben va ló sul meg, vagy
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most kezd te ret nyer ni. A XIX–XX. szá zad for du ló já nak tár sa dal mi moz gal mai, ci vil ak ti vi tá sa és ez zel egy ide jû leg tár -
sa da lom job bí tó tech ni ká ja nép sze rû volt, en nek el le né re szin te tel je sen el tûnt.

Saj ná la tos tény, hogy a rend szer vál tás sal pár hu za mo san a sport egy re na gyobb te ret vesz tett. Egy részt meg je lent egy
olyan in for má ci ós kon ku ren cia, amely a min den na pi tár sa dal mi in ter ak ci ók új for má i nak meg te rem té sé vel át ala kí tot ta a
tár sa dal mi vi szo nyo kat, más részt a sport szín te rei meg szûn tek, be épí tés re ke rül tek, vagy le épül tek.

A ki emel ke dõ ered mé nye ket fel mu ta tó ver seny zõ ink tel je sít mé nye el sõ sor ban olyan sport ágak ra jel lem zõ, me lyek
ver se nyei nem szá mí ta nak vi lág vi szony lat ban szá mot te võ ér dek lõ dés re, vagy re la tív nem zet kö zi je len tõ sé gük stag nál,
sok eset ben csök ken. Az olim pia mû so ra fo lya ma to san meg újul, ezt a meg úju lást – a ki ala kult sport struk tú ra – csak las -
san tud ja kö vet ni. Az új, fel tö rek võ sport ágak na gyobb fi gye lem re és szak mai tá mo ga tás ra szo rul nak an nak ér de ké ben,
hogy fej lesz té sü ket vég re hajt has sák.

8. Esély egyen lõ ség
 

A sport nak rend sze re sen és fo lya ma to san szük sé ges fi gye lem mel kí sér nie és tá mo gat nia a ki emel ke dõ te het sé gek be -
kap cso ló dá sát a sport rend sze ré be (pl. ösz tön díj rend szer), kü lö nös te kin tet tel a hát rá nyos hely ze tû cso por tok ra (hát rá -
nyos hely ze tû te le pü lé se ken élõ gye re kek és fi a ta lok, fo gya té kos ság gal élõ em be rek, nõk, ro mák). Ezt fõ kép pen az egye -
sü le tek kel, ön kor mány za tok kal, kis tér sé gek kel együtt mû köd ve le het és kell vé gez ni. Az ál la mi és ci vil sport igaz ga tás
ön ma gá ban nem ké pes ke zel ni komp lex gaz da sá gi-tár sa dal mi vá la szo kat igény lõ prob lé má kat, de a szak ma ér zé keny sé -
gé nek és esz köz rend sze ré nek fo lya ma tos fej lesz té se fon tos fel adat. A sport ké pes a sza bad idõ-gaz da ság, a sza bad idõ -
sport-gaz da ság, a sport gaz da ság tá mo ga tá sá val a te rü le ti egyen lõt len sé gek ki egyen lí té sé ben is sze re pet ját sza ni.

Kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni a spor to lá si le he tõ sé gek föld raj zi, anya gi és szo ci á lis egyen lõt len sé gé nek csök ken té -
sé re. Ked vez mé nyek biz to sí tá sá val, új szer ve zé si meg ol dá sok ki dol go zá sá val kell se gí te ni az e kör be tar to zók be kap cso -
ló dá sát a sport ba.

Az esély egyen lõ ség je gyé ben a ren del ke zés re álló sport cé lú költ ség ve té si for rá sok el osz tá sa so rán is ki emelt fi gyel -
met kell for dí ta ni arra, hogy a fo gya té ko sok sport já ban a tá mo ga tá sok el osz tá sá nak cél ja a fo gya té ko sok sport já nak in -
teg rá ci ó ja.

III.2. STRATÉGIAI CÉLOK A SPORT EGYES TERÜLETEIN

A Stra té gia el sõd le ges cél ja az egész ség meg õr zés, egész ség fej lesz tés szol gá la ta. A ver seny sport te rü le tén az el ért
ered mé nyek meg õr zé se mel lett fo ko zott erõ fe szí té se ket kell ten nünk az is ko lai és di ák sport mi nõ sé gé nek ja ví tá sa, a le -
he tõ sé gek bõ ví té se, és a je len le gi nél jó val na gyobb szá mú né pes ség sza bad idõ sport ba tör té nõ be vo ná sa ér de ké ben. A fo -
gya té kos ság gal élõk sport ját mind há rom te rü le ten in teg rál tan, de ki emelt fi gye lem mel (po zi tív diszk ri mi ná ci ó val) ke -
zel jük.

1. Is ko lai test ne ve lés és di ák sport te rü le tén cél a gyer me kek jó tes ti, lel ki és szel le mi egész sé gé nek, fi zi kai erõn lé té -
nek el éré se a min den na pos test edzés biz to sí tá sá val; a test moz gás meg sze ret te té se, az egész sé ges élet mód fon tos sá gá nak
tu da to sí tá sa, a di á kok tan órán kí vü li moz gá sá nak elõ se gí té se. Szük sé ges to váb bá a fel sõ fo kú ta nul má nyo kat foly ta tók
test ne ve lé sé nek-test edzé sé nek biz to sí tá sa az egye te mi-fõ is ko lai au to nó mia ma xi má lis figye lembevétele mel lett. Ezek
ered mé nye ként ha té ko nyan elõz he tõ meg az egész ség ká ro sí tó ma ga tar tás for mák ki ala ku lá sa. Eh hez el en ged he tet len az
inf ra struk tu rá lis és egyéb szak mai fel té te lek meg te rem té se.

2. A sza bad idõ sport, rek re á ci ós sport cél ja a bõ ví tés a ke res let nö ve lé se ál tal, mely a kí ná lat élén kü lé sét is in du kál ja.
A ke res let nö ve lé se ér de ké ben te hát cél a né pes ség ak tív sport irán ti be ál lí tó dá sá nak ki ala kí tá sa. En nek ér de ké ben szük -
sé ges egy részt egy, a spor to lás ra ösz tön zõ pénz ügyi ked vez mény rend szer ki ala kí tá sa, más részt az egész sé ges, a moz gás -
gaz dag élet mód szem lé le té nek és igé nyé nek el ter jesz té se. Szin tén szük sé ges a spor to lá si te rek (mul ti funk ci o ná lis sza -
bad idõ köz pon tok, sza bad idõ par kok) fej lesz té se, a le he tõ sé gek ja ví tá sa.

Cé lunk a fo gya té kos sá gi cso por tok sze rint a rend sze res, sza bad idõ sport ba be vont fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek
szá má nak nö ve lé se.

3. A ver seny sport, után pót lás-ne ve lés te rü le tén cél az él sport ban már ha gyo má nyo san el ért ered mé nyes sé gi szint, kü -
lö nö sen az olim pi ai ered mé nyes ség fenn tar tá sa, va la mint a nem zet kö zi leg is nép sze rû sport ágak ban (lab da já té kok) az
ered mé nyes ség ja ví tá sa. A fenn tart ha tó si ke rek el éré se és a ver seny sport után pót lás-bá zi sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben
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szük sé ges az iga zolt spor to lók szá má nak nö ve lé se és az után pót lás-ne ve lés egy sé ges rend sze ré nek mû köd te té se (tö meg -
bá zis meg te rem té se és te het ség gon do zás).

IV. A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA, A FEJLESZTÉS IRÁNYAI

A kon cep ció fel vá zol ja, hogy a ki tû zött cé lo kat ho gyan kí ván juk el ér ni, me lyek azok a vál to zá sok, ak ci ók, ame lyek
ré vén eze ket meg le het va ló sí ta ni. Vál to zást kell el ér ni a sport min den te rü le tén, az óvo dá sok test moz gá sá tól egé szen a
sport leg ma ga sabb szint jé ig. A gyer me kek és min den ál lam pol gár ter mé sze tes moz gás igé nyé re ala poz va el kell érni,
hogy a sport ban te vé keny ke dõk na gyobb szak mai tá mo ga tást kap ja nak a test moz gás ra való tu da tos oda fi gye lés hez.

Komp lex meg ol dást vá zol fel a köz fel ada tok meg va ló sí tá sá nak mód já ra, így pél dá ul arra, hogy az ál lam ho gyan se gí ti
elõ az egész sé ges élet mód és a sza bad idõ sport gya kor lá sa fel té te le i nek meg te rem té sét, ho gyan vesz részt a ver seny sport, 
az után pót lás-ne ve lés, az is ko lai test ne ve lés és a di ák sport, a fõ is ko lai-egye te mi sport, a sza bad idõ sport és a fo gya té kos -
ság gal élõk sport já nak fi nan szí ro zá sá ban, ho gyan ösz tön zi a sport pi ac ki ala ku lá sát és mû kö dé sét.

A Sport stra té gia fel vá zol ja a ma gyar sport élet fej lõ dé sé nek op ti má lis vo na lát, hosszú tá von irány mu ta tást nyújt mind
az ál lam, mind a sport szfé ra sze rep lõ i nek a sport tal kap cso la tos te vé keny sé gek szer ve zé sé hez. A Sport stra té gia meg va -
ló sí tá sá hoz fo lya ma tos fe lül vizs gá lat mel lett két éven ként ki dol go zott cse lek vé si prog ram el ké szí té se szük sé ges, mely -
nek il lesz ked nie kell a hosszú távú fej lesz tés po li ti ká hoz (így az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv hez és an nak ope ra tív
prog ram ja i hoz, az Or szá gos Fej lesz tés po li ti kai Kon cep ci ó hoz, va la mint az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Kon cep ci ó hoz),
va la mint az ak tu á lis gaz da ság po li ti ká hoz egy aránt. Ezek hosszú távú, ki szá mít ha tó iga zo dá si pon to kat, tám pon to kat te -
rem te nek a sport sze rep lõi szá má ra. Fi gye lem mel kell len ni a ho ri zon tá lis te rü le te ket, a tár ca kö zi te vé keny sé get érin tõ
dön té sek re is, hi szen a szi ner gi ák meg ta lá lá sa a sport ele mi ér de ke. Tö re ked ni kell a tár ca kö zi ko ope rá ció of fen zív kez -
de mé nye zé sé re.

A sport tar tal mi meg úju lá sá ban, fel fo gá sá ban szé le sebb és mé lyebb ér tel mû szel le mi ség re van szük ség. Szer ve sen
kell kap cso lód nia a kul tú ra, az ok ta tás és az in for ma ti ka te rü le te i hez, azaz a sport vi lá gá nak kap cso lód nia kell a tu dás ala -
pú és in for má ci ós tár sa da lom hoz. A szak em ber gár da fo lya ma tos kép zé se, to vább kép zé se szük sé ges.

IV.1. FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A SPORT FÕ TERÜLETEIN

Olyan sza bá lyo zá si ke re te ket kell ki ala kí ta ni, ame lyek egy fe lõl tá mo gat ják a vál to zá so kat, más fe lõl egy vál to zó rend -
sze ren be lül is biz to sí ta ni tud ják a ki szá mít ha tó sá got, to váb bá ga ran tál ni tud ják a meg fe le lõ mi nõ sé get.

1. Az is ko lai test ne ve lés és a di ák sport fej lesz té se
 

Az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet (WHO) már 1997-ben le szö gez te: min den gyer mek nek leg alább napi egy óra ak tív
moz gás ra van szük sé ge. Bi zo nyí tott tény, hogy a ko rai ha lá lo zás hoz, va la mint a mun ka ké pes ség csök ke né sé hez ve ze tõ
ci vi li zá ci ós nép be teg sé gek meg elõz he tõk, és en nek az egyik fon tos ele me a gyer mek kor ban el kez dett rend sze res test -
moz gás.

Az utób bi évek ked ve zõ és ked ve zõt len ta pasz ta la tai ha zánk ban is egy ér tel mû vé tett ék, hogy a nem zet fi zi kai ál la pot -
rom lá sá nak meg ál lí tá sa, az egész ség ká ro so dá sok meg elõ zé se, a ká ros szen ve dé lyek el le ni ered mé nyes harc, a fel nö vek -
võ ge ne rá ció moz gás gaz dag, spor tos élet vi te lé nek ki ala kí tá sa csak a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek re, a pe da gó gus tár sa -
da lom ra ala poz va va ló sít ha tó meg. Ezért le he tõ vé kell ten ni, hogy a test ne ve lés és a sport va la mennyi – az egyén és a tár -
sa da lom szem pont já ból – hasz nos funk ci ó ja (egész ség meg õr zés, re ha bi li tá ció, ne ve lés, sze mé lyi ség for má lás, moz gás -
kul tú ra fej lesz té se, nem ze ti tu dat erõ sí té se, a kö zös sé gi ma ga tar tás ki ala kí tá sa, a tár sa dal mi mo bi li tás se gí té se, a nem ze -
tek és az or szá gok kö zöt ti kap cso la tok fej lesz té se, a sza bad idõ kul tu rált el töl té se, szó ra ko zás és szó ra koz ta tás) ér vé nye -
sül hes sen a köz ok ta tás in téz mé nye i ben is. En nek leg fon to sabb zá lo ga a kor sze rû, jól szer ve zett is ko lai test ne ve lés és
 diáksport.

Hosszú tá von meg va ló sí tan dó az is ko lák ban a min den na pos test ne ve lés és test moz gás, va la mint az eh hez szük sé ges
inf ra struk tu rá lis és szak mai fel té te lek biz to sí tá sa. Ez a cél ága za ti össze fo gás sal va ló sít ha tó meg, de ad dig is, amíg ez az
ide á lis ál la pot ki ala kul, az ál la mi sport igaz ga tás elõtt je len tõs fel ada tok mu tat koz nak. Mi vel a di á kok nagy ré sze csu pán
a test ne ve lés órá kon vé gez rend sze res test moz gást, szük ség van arra, hogy a tan óra ke re té ben az éle ten át tar tó rend sze res 
sza bad idõ spor tos te vé keny ség igé nyét is meg ala poz zuk. A tan órán kí vü li test edzés, a di ák sport prog ram fi nan szí ro zá sá -
nak tá mo ga tá sa cél já ból az ok ta tá si in téz mé nye ken ke resz tül – össz hang ban a szak ága za ti tör vény ben fog lal tak kal –
szük sé ges a sport cé lú fel hasz ná lás ösz tön zé se.
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Kö zép tá von a dél utá ni, a hét vé gi és a szün idei sza bad idõ sport-le he tõ sé gek bõ ví té sé vel kell a spor to lás sal töl tött idõ
nö ve lé sét meg ol da ni. Eh hez el en ged he tet len egy olyan pá lyá za ti jel le gû tá mo ga tá si rend szer ki ala kí tá sa, ami a tan órán
kí vü li sport fog lal ko zá sok ösz tön zé sét cé loz za.

A te rü le ti ala pú (gyer me kek, fi a ta lok szá má ra be utaz ha tó tá vol sá gok ra lévõ), egy más ra épü lõ, rend sze res ama tõr ver -
seny rend szer ki épí té se el en ged he tet len.

Kí vá na tos, hogy az is ko lai test ne ve lés óra az egész ség vé de lem és egész ség fej lesz tés ha gyo má nyos funk ci ó in túl fe lel -
jen meg a vál to za tos tan anyag, több vá laszt ha tó moz gás for ma, gya kor la ti és el mé le ti is me ret anyag kö ve tel mé nye i nek is. 
A di á kok szá má ra ért he tõ le gyen a tan anyag és az egyes gya kor la tok ha tá sa és cél ja. Pél da mu ta tó, spor tos élet vi te lû ta ná -
rok ma ga sabb szin tû hi va tás tu dat tal és el kö te le zett ség gel vé gez zék mun ká ju kat. Új és kor sze rû esz kö zök kel biz to sí ta ni
kell a test ne ve lés óra tan anya gá nak meg re for má lá sát, a sza bad idõs spor tok be mu ta tá sát, a meg fe le lõ hi gi é ni ás feltéte -
leket.

Meg kell te rem te ni hosszú tá von an nak szak mai, inf ra struk tu rá lis és gaz da sá gi fel té te le it, hogy a min den na pi test -
edzés fel ada ta i nak vég re haj tá sa so rán nö vel ni le hes sen a test ne ve lé si órák és az is ko lai sport kö ri fog lal ko zá sok szá mát.
Elõ kell se gí te ni to váb bá az is ko lai sport kö rök nek a dél utá ni spor to lás ban való szé le sebb körû rész vé te lét is. Az érin tett
ál la mi szer vek együtt mû kö dé sé ben, az ille té kes szak mai szer ve ze tek be vo ná sá val egy sé ges szak mai el vek, aján lá sok,
pre fe ren ci ák, tá mo ga tan dó cé lok ki dol go zá sá val, meg ha tá ro zá sá val se gít sé get kell nyúj ta ni a min den na pi test edzés fel -
ada ta i nak vég re haj tá sát szol gá ló is ko lai prog ra mok el ké szí té sé hez, va la mint fo lya ma to san fi gye lem mel kell kí sér ni
azok meg va ló su lá sát is.

A kö zép- és hosszú távú cé lo kat egy aránt szol gá ló lé te sít mény fej lesz té si prog ram ke re té ben az el kö vet ke zõ ter ve zé si
évek ben leg alább 100 új tor na te rem épí té se szük sé ges. Ki emelt cél az úszás ok ta tá si le he tõ ség meg te rem té se min den
gyer mek szá má ra. Az uszo da épí té si prog ram meg va ló su lá sá val a ter ve zett idõ tar tam vé gé re az úszás ok ta tás be épül het
va la mennyi ál ta lá nos is ko la tan ter vé be. Az is ko lai sport ud va rok több sé gé nek ál la po ta rossz, el enyé szõ ren del ke zik ru -
gal mas bur ko lat tal, pe dig a ke mény bur ko lat koc ká za ti té nye zõ a moz gás szer vi be teg sé gek szem pont já ból. A fej lesz tés
e te kin tet ben in kább pá lyá za ti ke re tek kö zött va ló sít ha tó meg, szo ros együtt mû kö dés ben az ok ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz té ri um mal, an nak prog ram ja i val, meg fo gal maz va egyes lé te sít mény tí pu sok te kin te té ben az el vár ha tó lé te sít mény -
spe ci fi kus szol gál ta tá si pa ra mé te re ket és funk ci ó kat.

Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a hát rá nyos hely ze tû tér sé gek ben, te le pü lé se ken az is ko lai és az is ko lán kí vü li spor to -
lá si le he tõ sé gek fej lesz té sé re. Tö re ked ni kell arra, hogy meg te remt sük a hát rá nyos hely ze tû gye re kek hoz zá fé ré sét ezen
le he tõ sé gek hez.

Nagy hang súlyt kell fek tet ni a szak pe da gó gu sok kulcs kom pe ten ci á i nak fej lesz té sé re, en nek ré sze ként a szak pe da gó -
gus-kép zés kor sze rû sí té sé re, a gya kor ló test ne ve lõ ta ná rok, to váb bá a ta ní tók és az óvo da pe da gó gu sok fel ké szült sé gé -
nek fej lesz té sé re, a tu dás meg osz tás mód sze re i nek, tech no ló gi á já nak és esz kö ze i nek fo lya ma tos meg újí tá sá ra. Az in no -
vá ció ered mé nyei le gye nek fenn tart ha tók, le gyen meg old ha tó a ter jesz té sük rend szer szin tû há ló za tok ré vén, és épül je -
nek be a mi nõ ség biz to sí tás rend sze ré be.

Az is me ret anyag fej lesz té sé nél kap ja nak el sõbb sé get a fi a ta lok kö ré ben nép sze rû új moz gás for mák és ok ta tá suk mód -
szer ta na, to váb bá az ink lu zív ok ta tás mód szer ta na (se gít se a fo gya té kos ság gal élõk in teg rá ci ó ját és ink lú zi ó ját3), va la -
mint az el mé le ti tu dás be épü lé se.

A test ne ve lõ ta ná rok anya gi el is me ré sé vel és ösz tön zé sé vel (mér he tõ mu ta tók ér té ke lé se alap ján) biz to sít ha tó a dél -
utá ni sport fog lal ko zá sok szá má nak nö ve ke dé se és mi nõ sé gé nek ja vu lá sa, erre jó pél da a 2006-ban el in dí tott Tárt Ka pus
Prog ram.

Fon tos az olyan ese mé nyek tá mo ga tá sa (tá bo ro zá sok, ki rán du lá sok, ext rém spor tok, sí e lés stb.), me lyek él mé nyük ben 
ve tél ked nek egyéb sza bad idõs te vé keny sé gek kel, hogy a sport a ké sõb bi ek ben is az élet mód meg ha tá ro zó ré sze le gyen.

A di ák olim pi ai ver seny rend szer meg re for má lá sa el sõ sor ban a ver seny en ge déllyel nem ren del ke zõ di á kok szá má ra
biz to sít le he tõ sé get, nem zár va ki az iga zolt spor to lók rész vé te lét (egyé ni sport ágak ban a két ka te gó ria el kü lö nü lé sé vel,
csa pat sport ágak ban az iga zolt spor to lók szá má nak egy csa pa ton be lü li kor lá to zá sá val).

A fõ is ko lá kon, egye te me ken a test ne ve lé si cso port, sport köz pont a test ne ve lés és sport struk tu rá lis bá zi sa. Az in téz -
mény rend szer át ala ku lá sá nak ered mé nye ként im már nem csak a tan órai test ne ve lés sel kap cso la tos fel ada to kat lát ják el,
ha nem szer ve zik az in téz mé nyen be lü li és az in téz mé nyek kö zöt ti mi nõ sé gi sport éle tet is.

Ma még bi zo nyos mér ték ben kény szer pá lya a „kö te le zõ” test ne ve lés, táv la ti lag az ön kén tes sport te vé keny ség re kell
he lyez ni a hang súlyt. Né hány sport ág ban az egye te mi sport, az egye te mi egye sü le tek a ma gyar él sport ban is meg ha tá ro -
zó sze rep hez jut hat nak, hi szen egy rész rõl ál ta lá ban az él sport köz vet len után pót lá sát ké pez he tik, más rész rõl azon ban a
spor to lói kö zép me zõnyt erõ sí tik.

3 Olyan fi lo zó fia vagy ér ték rend szer, amely sze rint min den em ber nek egyé ni le he tõ sé gek jár nak. Ez a ki fe je zés gyak ran hasz ná la tos di á kok ok ta tá sá val, tel je -
sít mé nyé vel kap cso lat ban. Az ink lú zió túl ter jed a fi zi kai hely zet el kép ze lé sén és olyan alap ér té ke ket ve gyít, mint a rész vé tel, ba rát ság és tár sa dal mi in ter ak ció, 
me lyek ered mé nye a va la ho vá tar to zás ér zé se.
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A fõ is ko lá kon és az egye te me ken ér de mes meg fon tol ni a sport ági spe ci a li zá ló dás tá mo ga tá sát.
Biz to sí ta ni kell a fo gya té kos ság gal élõk in teg rá ci ó ját, ink lú zi ó ját, az ide ig le ne sen és tar tó san fel men tett, a gyógy test -

ne ve lés re irá nyí tott ta nu lók esély egyen lõ sé gé nek meg te rem té sét.
Ki emelt ál la mi fel ada tok az is ko lai test ne ve lés és di ák sport cél ja i nak meg va ló sí tá sá hoz:
– Az inf ra struk tu rá lis fel té te lek meg te rem té se szi go rú szak mai ala po kon meg fo gal ma zott funk ci ók kal bíró lé te sít -

mény fej lesz tés sel.
– A min den na pos test edzés meg va ló sí tá sa a sport fog lal ko zá sok pá lyá zat ala pú tá mo ga tá sá val (a va ló di lét szám alap -

ján).
– Az egye te mi-fõ is ko lai sport ka ta li zá tor jel le gû for rá sok kal való el lá tá sa a sport irá nyí tás ren del ke zés re álló forrá -

sain be lül.
– A test ne ve lés tan tárgy tar tal mi és mód szer ta ni meg újí tá sá nak tá mo ga tá sa, a szak em ber kép zés mo der ni zá lá sá nak

ösz tön zé se.
– A di ák olim pia meg úju lá sá nak tá mo ga tá sa, mi nél na gyobb spor to lói lét szám el éré se úgy, hogy mind ez rend sze res

heti test edzés re épül jön.
Fen ti cé lok meg va ló sí tá sá nak konk rét mó do za ta it a vég re haj tás hoz szük sé ges in di ká tor rend szert is tar tal ma zó két -

éven ként ki dol go zás ra ke rü lõ cse lek vé si prog ra mok tar tal maz zák.

2. A sza bad idõ sport fej lesz té se
 

Ha zánk a sza bad idõ sport te rü le tén van a leg na gyobb le ma ra dás ban, mi köz ben ez érin ti a né pes ség leg na gyobb ré szét,
és itt je len het meg a sport új tí pu sú üze ne te.

A sza bad idõ sport szer ve zé sé nek, az em be rek moz gó sí tá sá nak a meg va ló sí tás ban ki emelt sze re pe van az ön kor mány -
za tok nak, a he lyi ci vil szer ve ze tek nek, az ön kén te sek nek, a szol gál ta tást nyúj tó vál lal ko zá sok nak, il let ve a la kó kö zös -
ség nek, a csa lád nak, a ba rá ti kö zös sé gek nek és az egyén nek. Köz pon ti (ál la mi) szin ten mind ezt in di rekt gaz da sá gi ösz -
tön zõk kel, il let ve kom mu ni ká ci ó val, er köl csi el is me rés sel le het és szük sé ges tá mo gat ni. Cél sze rû olyan konst ruk ci ók
ki mun ká lá sa, amely mind szé le sebb tár sa dal mi ré te ge ket hoz fo gyasz tói hely zet be; hoz zá já rul a fi ze tõ ké pes ke res let
meg te rem té sé hez, de meg hagy ja szá muk ra a spor to lá si for ma és hely sza bad meg vá lasz tá sá nak le he tõ sé gét (ki tû nõ pél da 
erre az üdü lé si csekk sza bad idõ spor tos funk ci ó val való bõ ví té se 2007-tõl).
 

A ke res le ti ol dal ösz tön zé sé re vo nat ko zó kon cep ció

Ah hoz, hogy a sza bad idõ sport tö meg bá zi sa lét re jö hes sen, az ál lam nak két irány ban kell a ke res let élén kü lést mo ti vál -
nia: egy fe lõl – a nö vek võ kí ná lat és a sza bad fel hasz ná lás le he tõ sé ge mel lett – a spor to lás in di rekt anya gi ösz tön zé se,
más fe lõl a tár sa da lom sport tal és egész ség gel kap cso la tos szem lé le té nek fo ko za tos át ala kí tá sa irá nyá ban.

A spor to lás in di rekt anya gi ösz tön zõ esz kö ze i nek át gon do lá sá val, át ala kí tá sá val az ér de kelt sé gek (a sport irán ti sze -
mé lyes mo ti vá ció) meg te remt he tõ vé vál nak. Az ér de kelt sé gi rend szer ki ala kí tá sa, üte me zé se hosszabb fo lya mat ered -
mé nye le het, mi vel je len tõ sen be fo lyá sol ja az or szág gaz da sá gi hely ze te, és az eb bõl kö vet ke zõ min den ko ri gazdaság -
politika, adó po li ti ka. A leg meg fe le lõbb ked vez mény rend szer, ösz tön zõ rend szer ki ala kí tá sá nak fon tos és fo lya ma tos
együtt mû kö dést igény lõ esz kö ze a tár cák (fõ kép pen a hu mán tár cák) kö zöt ti szo ros együtt mû kö dés, köl csö nös támo -
gatás.

A spor to lás in di rekt anya gi ösz tön zõ rend sze ré nek mun ka adók ra tör té nõ ki ala kí tá sa, ki ter jesz té se a mun ka vál la lók
spor to lá sá nak na gyobb mér té kû tá mo ga tá sát ered mé nyez he ti. Ugyan ak kor nem elég a ked vez mé nyek biz to sí tá sa. Ösz tö -
nöz ni kell a mun ka he lyi ér dek vé del mi szer ve ze te ket, il let ve a szak szer ve ze te ket, hogy a mun kál ta tó val együtt mû kö dés -
ben le he tõ ség sze rint mi nél több he lyen áll ja nak ren del ke zés re spor to lá si le he tõ sé gek.

Szük sé ges to váb bá az egész ség ügyi és tár sa da lom biz to sí tá si rend szer re form ja kap csán az egyén ér de kelt té té te le sa -
ját egész sé gé nek meg õr zé sé ben.

A hát rá nyos hely ze tû ek spor to lá sá nak fej lesz té sé re olyan tá mo ga tás ki dol go zá sa szük sé ges, ami az iga zolt rész vé te -
len ala pul.

A szem lé let vál tást az ál lam nak kell kez de mé nyez nie, de a meg va ló sí tás so rán egy aránt szük ség van az ön kor mány za -
tok ra, az ok ta tás ban dol go zók ra, há zi or vo sok ra, hu mán me ne dzse rek re, és a ci vil tár sa da lom sze rep lõ i re. Ki kell hasz nál -
ni a tö meg kom mu ni ká ci ós és a di rekt kom mu ni ká ci ós esz kö zök nyúj tot ta le he tõ sé ge ket. Kor osz tá lyok ra, cél cso por tok ra 
le bon tott stra té gia és ke ret prog ra mok ki dol go zá sa szük sé ges a ha té kony ság ga ran tá lá sa ér de ké ben.

A meg va ló sí tás so rán ki emelt fi gyel met igény lõ cél cso por tok a fo gya té kos ság gal élõ em be rek, az idõ sek, a kis te le pü -
lé sen élõk, az is ko lá sok, az is ko lá ból ki ke rü lõk, a csa lá dok, az ala csony jö ve del mû ek és a ro mák.

A szem lé let vál tás so rán cél sze rû a re la tív ala csony költ ség gel ûz he tõ te vé keny sé ge ket na gyobb mér ték ben ki ak náz ni,
pél dá ul a sport, a tu riz mus és a ter mé szet vé de lem ha tár te rü le tén el he lyez ke dõ rek re á ci ós célú sport te vé keny sé ge ket (ter -
mé szet já rás – gya log tú rá zás, ke rék pá ros tú rá zás, sí tú rá zás, vízi tú rá zás, fu tás), ter mé sze te sen tisz te let ben tart va a kör -
nye zet- és ter mé szet vé de lem ér de ke it.
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A fo gya té kos ság gal élõk rek re á ci ós célú sport te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa ed dig hát tér be szo rult. A tár sa dal mi cé lok
el éré se ér de ké ben a hang súlyt a fo gya té kos ság gal élõk sza bad idõ sport ba való be vo ná sá ra kell he lyez ni.
 

A kí ná la ti ol dal ösz tön zé sé re vo nat ko zó kon cep ció

A tá mo ga tá si rend szer ki ala kí tá sa kor az ál lam nak azo kat a te vé keny sé ge ket in do kolt elõ tér be he lyez nie, me lyek ered -
mé nye ként a le he tõ leg több em bert le het „meg moz gat ni”. A szer ve ze tek mû kö dé si tá mo ga tá sa he lyett a jö võ ben a prog -
ram fi nan szí ro zás ra kell he lyez ni a hang súlyt, így a szer ve ze tek pá lyá za ti rend sze ren ke resz tül jut hat nak tá mo ga tás hoz.
Elõny ben ré sze sül nek az idõ sza kot át öle lõ (pl. éves) prog ra mok, a ki sebb egye sü le tek rend sze res spor to lást biz to sí tó
prog ram jai, a szer ve zet fej lesz té sek, a kis te le pü lé si, la kó te le pi, hát rá nyos hely ze tû cso por tok, a mun ka he lyi kö zös sé gek
egye sü le te i nek fej lesz té sét szol gá ló, va la mint a ha gyo má nyos klub élet vissza ál lí tá sát szol gá ló tö rek vé sek, a rend sze res
fel ké szü lést és rész vé telt igény lõ sport ren dez vé nyek, egy-egy nagy re le van ci á jú és nagy ér dek lõ dést ki vál tó ren dez vény
meg szer ve zé se, a sza bad idõs ver seny rend szer mû köd te té se.

A le he tõ sé gek szé le sí té sé nek alap fel té te le a lé te sít mény hez való hoz zá fé rés biz to sí tá sa.
Ezt szol gál ja a 2004-ben in dult Sport XXI. Lé te sít mény fej lesz té si Prog ram (vár ha tó an 1 sport csar nok, 30 tan uszo da

és 30 tor na te rem épí té se va ló sul meg), va la mint az ÚMFT ope ra tív prog ram jai ál tal az Eu ró pai Unió Struk tu rá lis Alap -
jaiból – ki vált képp az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból – le hív ha tó, mul ti funk ci o ná lis szol gál ta tó köz pon tok ki -
ala kí tá sát, a meg lé võ olim pi ai köz pon tok, va la mint egyéb tá bor he lyek sport tu risz ti kai célú fej lesz té sét le he tõ vé tevõ
pénz esz kö zök. Emel lett ja va solt az is ko lák cél tá mo ga tá sa tor na ter me ik és uszo dá ik – hét vé gi, ta ní tá si szü ne ti – meg nyi -
tá sá hoz a sza bad idõ sport szá má ra.

A kí ná lat mi nõ ség biz to sí tá sa is ki emelt fel adat. En nek ér de ké ben cél sze rû a sport szol gál ta tá so kat nyúj tó te vé keny sé -
ge ket mû kö dé si en ge dély kö te les sé ten ni, to váb bá ki kell dol goz ni egy véd jegy prog ra mot a meg fe le lõ mi nõ ség biz to sí tás
ér de ké ben (pl. meg fele lõen kép zett szak em be rek kel való el lá tott ság, a sza bad idõ sport ban meg je le nõ dop ping el le nes
küz de lem).

A re giszt rált sza bad idõ-spor to lók, kü lö nö sen a gyer me kek, fi a ta lok, nõk, nyug dí ja sok fi zi kai ál la po tá nak, erõn lé té nek 
meg ha tá ro zott idõn ként – el sõ sor ban sport ese mé nyek kel össze füg gés ben – tör té nõ vizs gá la ta el en ged he tet len ah hoz,
hogy pon tos ké pet kap junk e tár sa dal mi cso por tok egész sé gi ál la po tá nak vál to zá sá ról. En nek ér de ké ben az érin tett szak -
mai szer ve ze tek be vo ná sá val ki kell dol goz ni az egy sé ges „Nem ze ti Fitt sé gi Teszt”-et, amely már 2008-ban meg kezd he -
tõ len ne. Cé lunk, hogy az alap szol gál ta tá so kat tar tal ma zó cso mag be utaz ha tó tá vol sá gon be lül min den re giszt rált, sza -
bad idõ sport-ese mé nyen részt ve võ sza bad idõ-spor to ló szá má ra éven te egy al ka lom mal té rí tés men te sen el ér he tõ vé vál -
jon. Emel lett biz to sí ta ni kell, hogy – té rí tés el le né ben – bár ki részt ve hes sen egy komp lex erõn lé ti vizs gá la ton, az eh hez
szük sé ges, meg fe le lõ esz kö zök höz, mû sze rek hez a mé rést vég zõk pá lyá za tok út ján jut hat ná nak hoz zá. A „Nem ze ti Fitt -
sé gi Teszt” mel lett biz to sí ta ni kell a köz ok ta tás ban ta nu lók egy sé ges fi zi kai ál la pot fel mé rõ rend sze ré nek be ve ze té sét,
 illetve fo lya ma tos mû köd te té sét úgy, hogy a rend sze res fel mé ré sek ered mé nye i nek ér té ke lé se, kö ve té se is le het sé ges
 legyen.

Ki emelt ál la mi fel ada tok a sza bad idõ sport te rü le tén a cé lok el éré se ér de ké ben:
– Ka ta li zá tor sze rep a fo lya ma tok be in dí tá sá ban, mi nõ ség biz to sí tá sok rend sze ré nek ki dol go zá sa.
– Mi nél több részt ve võ be vo ná sa a sza bad idõ sport ba, a szer ve zett, re giszt rált sza bad idõ-spor to lók lét szá má nak di na -

mi kus nö ve lé se.
– Ke res let nö ve lés tá mo ga tá sa in di rekt gaz da sá gi ösz tön zõk kel.
– Szem lé let vál tás ösz tön zé se di rekt és in di rekt kom mu ni ká ci ós esz kö zök kel.
– Nö vek võ ará nyú, kon cent rál tabb fi nan szí ro zás.
– Az inf ra struk tu rá lis fel té te lek meg te rem té se tu da tos lé te sít mény fej lesz tés sel.
– Mun ka he lyi spor to lás le he tõ sé gét biz to sí tó ösz tön zõ rend szer ki ala kí tá sa.
– Esély te rem tõ, te rü le ti fel zár kó zást szol gá ló, a sport te vé keny sé get ál ta lá ban meg is mer te tõ, a szük ség le tet ki ala kí tó

és ki elé gí tõ ak ci ók tá mo ga tá sa.
– Két pó lu sú, a re giszt rált sza bad idõ-spor to lók szá má ra egy sze rûbb, éven kén ti, té rí tés men tes, va la mint min den ál -

lam pol gár szá má ra té rí tés el le né ben igény be ve he tõ komp lex fitt sé gi fel mé rés, az utób bi hoz szük sé ges mû sze rek be szer -
zé sé nek pá lyá za ti úton tör té nõ biz to sí tá sa.

Fen ti cé lok meg va ló sí tá sá nak konk rét mó do za ta it a vég re haj tás hoz szük sé ges in di ká tor rend szert is tar tal ma zó két -
éven ként ki dol go zás ra ke rü lõ cse lek vé si prog ra mok tar tal maz zák.

3. A ver seny sport fej lesz té se
 

A fenn tart ha tó ered mé nyes sé gi szint meg kö ve te li az egyen súlyt az ed di gi ha gyo mány te rem tõ, si ke rek re ké pes, va la -
mint a fel tö rek võ és nem zet kö zi leg is je len tõs sport ágak kö zött.

A ver seny sport te rén az erõ for rá sok szét for gá cso lá sa he lyett azok ed di gi nél ma ga sabb fokú kon cent rá ci ó ja szük sé ges.
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 Ki emelt szem pon tok:

 1. Szem lé let vál tás a sport szfé rá ban és az ál la mi tá mo ga tás ban

Min den egyes sport ág nak ren del kez nie kell tu da to san fel épí tett, hosszú távú sport ág fej lesz té si terv vel, ami ben fon tos
szem pont a na gyobb mér té kû ma gán tõ ke be vo ná sa. Az ál la mi tá mo ga tá si rend szer ben a nem zet kö zi ered mé nyes ség, a
ha zai tra dí ció, a tár sa dal mi je len tõ ség, il let ve a tö meg bá zis meg lé te és a jö võ be li fej lõ dé si po ten ci ál kri té ri u mai le gye nek 
mér va dó ak.

A tá mo ga tá si rend elõ re fel ál lí tott ob jek tív rend szer alap ján ke rül jön meg ha tá ro zás ra, me lyet idõ sza kon ként fe lül kell
vizs gál ni.
 

2. Ki egyen sú lyo zott sport ág-port fo lió ki épí té se

A le he tõ leg ob jek tí vebb rend szer ki dol go zá sa szük sé ges an nak ér de ké ben, hogy az ál lam az erõ for rá sok szét for gá cso -
lá sa he lyett a tár sa da lom szá má ra fon tos ver seny spor tot, sport ága kat kon cent rál tan és cél zot tan tá mo gas sa.

Min de nek elõtt a sport ág fej lesz té si terv vel még nem ren del ke zõ sport ágak nak el kell ké szí te ni ük a hosszú távú pri o ri -
tá sa i kat meg je le ní tõ stra té gi á ju kat. Fel kell vá zol ni ki tû zött cél ja i kat, mind azo kat ho gyan, mek ko ra és mi lyen for rás ból
kí ván ják meg va ló sí ta ni, va la mint mely te rü le te ken mi lyen mér ték ben van szük sé ge az adott sport ág nak ál la mi tá mo ga -
tás ra. Ez alap ján van le he tõ ség meg ha tá roz ni az ál la mi tá mo ga tás irá nyát és ará nyát.

Azon sport ágak, ame lyek bi zo nyos, a ver seny sport te rü le tén a szû rõ rend szer ben meg ha tá ro zott kri té ri u mok nak (pl.
ered mé nyes ség, tra dí ció, tag lét szám, or szá gos le fe dett ség, né zõ szám, mé dia ér dek lõ dés, fej lõ dé si di na mi ka stb.) meg fe -
lel nek, ki emelt ál la mi fi gyel met ér de mel nek.

Egy ob jek tív ér té ke lé si rend szer figye lembe ve szi a sport ág je len le gi és vár ha tó jö võ be ni ered mé nyes sé gét (pl. ered -
mé nyes sé gi pon tok a kö zel múlt ban és je len leg, után pót lás ered mé nyei), és an nak tár sa dal mi je len tõ sé gét (pl. iga zolt
spor to lók szá ma, a sport ág is mert sé ge, nép sze rû sé ge, az ér dek lõ dõk szá ma, a sport ág jel le ge). Az ér té ke lõ rend szer alap -
ján a sport ágak elõ ze tes be so ro lás ra ke rül nek egyes ka te gó ri ák ba, azon ban azok vég le ges he lyé nek meg ál la pí tá sá hoz
figye lembe kell ven ni az el ké szí tett sport ág fej lesz té si kon cep ci ó kat és stra té gi á kat.

A cél zott tá mo ga tás ér tel mé ben vizs gál ni kell azt is, hogy az adott sport ág mennyi re ké pes ál la mi tá mo ga tá sok nél kül
si ke re ket el ér ni. Az ál la mi tá mo ga tás cél ja a pi a ci ala pok ra ál lí tás lesz azon sport ágak ese té ben, ame lyek át me ne ti se gít -
ség nyúj tás sal ké pe sek ön ál ló an fi nan szí roz ni si ke re i ket. Kü lö nö sen szín vo na las szak mai anya gok prog ram fi nan szí ro zá -
sá ra is le he tõ sé get kell nyúj ta ni, ha az a Nem ze ti Sport stra té gia in no va tív meg úju lá si fo lya ma ta i val össz hang ban van.
Eb ben a sport ág cso por tok ko ope rá ci ó ja is fon tos új elem le het.

Azon sport ágak ese té ben, ame lyek nem te kint he tõk ered mé nyes nek, il let ve ered mé nyes sé gük nem éri el a tár sa dal mi
re le van cia in ger kü szö bét, nem tart ha tó fenn a ver seny sport ra össz pon to sí tó ál la mi tá mo ga tá si rend szer. E sport ágak
sport ág fej lesz té si ter vük alap ján, pá lyá za tok út ján kö zép tá vú fi nan szí ro zás sal ösz tön zést kap hat nak tö meg bá zi suk fej -
lesz té sé re és a sza bad idõ sport fel ka ro lá sá ra.

A he lyi szin ten ér té ket kép vi se lõ sport ága kat el sõ sor ban he lyi szin ten kell tá mo gat ni, ál la mi lag, er köl csi leg ösz tö nöz ni.
A mo bi li tás biz to sí tá sa szük sé ges elõ re át lát ha tó, ki szá mít ha tó rend szer alap ján. A sport ági be so ro lás rend sze res fe -

lül vizs gá lat ra ke rül (4 éven ként) a sport ágak hely ze te, tel je sít mé nye alap ján. A sport ágak fej lõ dé si ten den ci á juk nak
meg fele lõen be ke rül het nek, fel jebb ke rül het nek, vagy vissza es het nek más ka te gó ri ák ba, más fi nan szí ro zá si kör be.
 

3. A sport tisz ta sá gá nak ga ran tá lá sa, a dop ping és a né zõ té ri erõ szak el le ni küz de lem

A fair play el ve i nek ér vé nye sí té se a sport ban az ered mé nyes ség nél is fon to sabb. A sport tisz ta sá gá nak ga ran tá lá sa
mind annyi unk ér de ke és kö te les sé ge. Ma gyar or szág nak nincs szük sé ge a becs te len úton, dop pin go lás sal el ért ered mé -
nyek re. A ma gyar sport ve ze tés el kö te le zett a tisz ta sport és az egyen lõ esé lye ket biz to sí tó be csü le tes já ték mel lett, ezért
kö vet ke ze tes har cot hir det a til tott tel je sít mény fo ko zás el len, és szi go rú an szank ci o nál ja a dop ping vét sé get. Emel lett a
ver seny spor ton kí vü li dop pin go lás össz tár sa dal mi szin ten je lent ke zõ prob lé mát is je lent, te kin tet tel arra, hogy egy re fi a -
ta labb kor osz tá lyok és egy re szé le sebb ré te gek kö ré ben is fel lel he tõk a hasz ná ló ra ká ros, az egész sé get ese ten ként ve szé -
lyez te tõ – a sport ban til tott tel je sít mény fo ko zó nak mi nõ sü lõ – sze rek hasz ná la tá nak nyo mai.

Az el múlt idõ szak dop ping ese tei kap csán a ko ráb bi sza bá lyo zás vizs gá la ta és mó do sí tá sa el ke rül he tet len né vált.
A dop pin go lás el le ni ha té kony fel lé pés ér de ké ben a dop ping el le nes te vé keny ség ele me i nek, sze rep lõ i nek és a sze rep -

lõk fel adat- és ha tás kö ré nek, fe le lõs sé gé nek pon tos, jól el kü lö nít he tõ meg ha tá ro zá sa szük sé ges.
En nek ke re té ben meg kell ha tá roz ni a pri mer – a dop ping el le nes po li ti ka meg va ló sí tá sát szol gá ló el sõd le ges – fel ada -

to kat (jog al ko tás, fi nan szí ro zás, ál lam- és kor mány kö zi együtt mû kö dés), má so dik szin ten a dop ping el len õr zés ér de mi
ré szé nek (vizs gá lat-el osz lá si ter ve zés, min ta vé tel re tör té nõ ki je lö lés, min ta vé tel, -ke ze lés, ana lí zis), va la mint har ma dik
szin ten az el kö ve tett dop ping vét sé gek szank ci o ná lá sá nak (elõ ze tes fe lül vizs gá la ti el já rás, dop ping el já rás, jog or vos lat)
sza bá lya it, el já rá si rend jét, fo lya ma tát.

A dop ping el le nes te vé keny ség elsõ szint je mel lett a to váb bi szin te ken is pon to san meg kell ha tá roz ni a dop ping el le nes 
te vé keny ség sze rep lõ i nek (ál lam, kon zul ta tív dop ping el le nes ta nács adó tes tü let, sport köz tes tü le tek, sport szö vet sé gek,
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sport szer ve ze tek, spor to lók és sport szak em be rek, min ta vé tel és ke ze lés, la bor ana lí zis fo lya ma tát ko or di ná ló szer ve zet)
fel adat- és ha tás kö rét, fe le lõs sé gét.

Az em lí tett fel ada tok ha té kony tel je sí té sé nek egyik elõ fel té te le a dop ping el le nes te vé keny ség sze rep lõ i nek ab szo lút
össze fér he tet len sé ge, azaz, hogy a dop ping el le nes te vé keny ség egyes fel ada ta it el lá tó sze mé lyek csak a dop ping el le nes
te vé keny ség egy meg ha tá ro zott fá zi sá ban ve het nek részt.

A si ke res dop ping el le nes te vé keny ség elõ fel té te le to váb bá a dop ping el len õr zés kor rekt és füg get len le foly ta tá sa. Erre
te kin tet tel a dop ping el len õr zés min ta vé tel lel és -ke ze lés sel össze füg gõ egyik leg fon to sabb ré szét olyan szer ve zet nek,
ügy nök ség nek kell vé gez nie, amely min den sport szer ve zet tõl füg get len, és ren del ke zik a fel adat ma gas szín vo na lú, a
nem zet kö zi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ el lá tás hoz szük sé ges is me re tek kel, szak mai gya kor lat tal. Az ön ál ló, füg get len 
dop ping el len õr zõ szer ve zet, ügy nök ség fon tos fel ada tai közé tar to zik töb bek kö zött a szö vet sé gek kel együtt mû köd ve a
ver seny zõk ér te sí té se a min ta vé tel re tör té nõ ki je lö lés rõl (vi lá gos fe le lõs sé gi lánc ér vé nye sí té sé vel), fe lel to váb bá a min -
ta vé tel- és ke ze lés sza bály sze rû el vég zé sé ért, va la mint a min ták la bo ra tó ri u mi elem zés re tör té nõ el jut ta tá sá ért.

Vál to zat la nul tö re ked ni kell arra, hogy a dop ping el le nes küz de lem ben a meg elõ zés – ne ve lés, in for má ció áram lás –,
va la mint a spor to ló fel ké szí té sé ben részt vevõ szak em be rek, a sport egész ség ügyi, il let ve sport tu do má nyos há ló zat, a ku -
ta tó in té ze tek és egyéb szer ve ze tek köz re mû kö dé se na gyobb hang súlyt kap jon.

A sport tisz ta sá gá hoz szin tén hoz zá tar to zik a sport sze rû szur ko lá si kö rül mé nyek meg lé te.
A né zõ té ri erõ szak el le ni küz de lem komp lex meg kö ze lí té si mó dot igé nyel: fon tos egy részt a ki ala ku lá sá nak meg elõ -

zé se, más részt a jog sza bá lyok be tar tá sá nak el len õr zé se, azaz – az el múlt évek ben szü le tett jogi nor mák ha tás vizs gá la ta
után – szer ve zett, komp lex prog ra mok ki dol go zá sa és vég re haj tá sa.

Az el múlt évek ben tör tént sú lyos, sport ese ménnyel össze füg gõ rend za va rá sok in do kolt tá tett ék a sport ren dez vény
biz to sí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek át te kin té sét és új elem ként a kü lön jog sza bály ban ki emelt biz ton sá gi koc ká za tú -
nak mi nõ sí tett sport ren dez vény ese tén an nak a rend õrség ál tal alap fel adat ként tör té nõ biz to sí tá sát. Ez a sza bály ön ma gá -
ban nem érin ti azt a ko ráb bi ren del ke zést, amely sze rint a sport ren dez vény biz ton sá gá ért a szer ve zõ tar to zik fe le lõs ség -
gel. A jog sza bá lyi ren del ke zé sek mel lett azon ban fon tos a szur ko ló, a sport egye sü le tet tá mo ga tó egyén fe le lõs sé ge is.

A bün te tõ in téz ke dé sek szi go rú al kal ma zá sa, a ha tá ro zott, kö vet ke ze tes fel lé pés a jog al kal ma zás so rán, a ha zai ta pasz -
ta la tok elem zé se, a mû kö dõ ké pes nem zet kö zi ta pasz ta la tok át vé te le – akár jog sza bály-mó do sí tás ke re té ben is – ki e mel -
ten fon tos. A hu li ga niz mus el le ni harc ban a bün te tõ jo gi és sza bály sér té si jog sza bá lyok kö vet ke ze tes, ha tá ro zott al kal ma -
zá sa, va la mint en nek kom mu ni ká ci ó ja az el éren dõ pri mer cél. Szük ség van a meg fe le lõ sport szak mai ala po kon nyug vó
sport jo gi sza bá lyok be tar tá sá ra és be tar ta tá sá ra, fo lya ma tos fe lül vizs gá la tá ra, va la mint a szük sé ges pre ven ci ós in téz ke -
dé sek, a meg elõ zés ben rej lõ le he tõ sé gek hang sú lyo zá sá ra is. Ezért az ál lam ha tal má nak ér vé nye sí té se mel lett (de le he tõ -
ség sze rint in kább azt el ke rül ve, an nak al kal ma zá sa he lyett) szük sé ges olyan jogi ren del ke zé sek meg fo gal ma zá sa, ame -
lyek nem az ál la mi szi gor ér vé nye sí té sé vel érik el cél ju kat: a sport ese mé nyek kul tu rált meg te kin té sé nek le he tõ sé gét. A
ha tá lyos jogi sza bá lyo zás komp le xi tá sá ban ren de zi a sport pá lyá kon a kü lön bö zõ jog sér té sek kel szem be ni fel lé pés le he -
tõ sé gét, azon ban a jog al kal ma zás fo lya ma tos el len õr zé se, a hi á nyos sá gok fel tá rá sá ra és ja ví tá sá ra, az érin tett fe lek
 kooperációjára, va la mint a pre ven ció hang sú lyo zá sá ra ki fe je zet ten szük ség van!

A né zõ té ri erõ szak el le ni küz de lem te hát komp lex meg kö ze lí té si mó dot igé nyel, nem sza bad csak a bün te tõ jo gi sza bá -
lyo zás ol da lá ról meg kö ze lí te ni. Fon tos egy részt a ki ala ku lá sá nak meg elõ zé se, más részt a jog sza bá lyok be tar tá sá nak, be -
tar ta tá sá nak el len õr zé se, az el múlt évek ben szü le tett jogi nor mák fo lya ma tos ha tás vizs gá la ta. A leg je len tõ sebb fel adat
ma a rend bon tó szur ko ló azo no sí tá sá nak, azo no sít ha tó sá gá nak meg ol dá sa mel lett a szur ko lói klu bok, egye sü le tek, tá -
mo ga tó kö zös sé gek part ne ri szint re eme lé se, a rend ér de ké ben el in dí tott fo lya ma tok ba tör té nõ be vo ná sa. Az em be ri élet
vé del me, va la mint a be fek te tõk szá má ra biz ton sá gos kör nye zet ki ala kí tá sa csak a fel so rol tak se gít sé gé vel va ló sít ha tó
meg.

4. Az egy sé ges után pót lás-ne ve lé si rend szer ki épí té se
 

Az ál lam a ver seny sport te rü le tén az után pót lás-ne ve lés ben kí ván ki emelt sze re pet ját sza ni.
Az után pót lás-ne ve lé si rend szer nek szi go rú szak mai kö ve tel mé nyek nek kell meg fe lel nie, össz hang ban kell len nie a

ver seny sport kon cep ci ó já val, an nak cél ja it kell szol gál nia, il let ve meg kell aka dá lyoz nia a gyer me kek túl ko rai spe ci a li -
zá ló dá sát, biz to sí ta nia kell a sok ol da lú és har mo ni kus fej lesz tést.

A ver seny sport ered mé nyes sé gé nek fenn tar tá sa, il let ve nö ve lé se ér de ké ben az egy sé ges után pót lás-ne ve lé si kon cep -
ció ki dol go zá sá ra és vég re haj tá sá ra lét re jött köz pon ti in té zet a Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si In té zet (2007-tõl NUSI).

Az egy sé ges után pót lás-ne ve lé si kon cep ció cél ja a Sport XXI. Prog ram ra, a Hé rak lész Baj nok és Csil lag Prog ram ra, a
sport is ko lai rend szer (köz ok ta tá si és „egye sü le ti” tí pu sú sport is ko lák) kor sze rû sí té sé re, va la mint a Ma gyar Di ák sport
Szö vet ség fog lal koz ta tá si és ver seny rend sze ré re épü lõ, egy sé ges el vek alap ján össze han golt, az egyes al rend sze rek kö -
zöt ti át jár ha tó ság biz to sí tá sá val mû köd te tett után pót lás-ne ve lés.
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Az egy sé ges után pót lás-ne ve lé si rend szer a kö vet ke zõ al rend sze rek bõl te võ dik össze:
Szé les tö meg bá zis meg te rem té se – Sport XXI. Után pót lás-ne ve lé si Prog ram cél ja:
– 6–10 éves fi a ta lok szá má ra: a spor tos élet mód ki ala kí tá sa, a test edzés, a sport meg sze ret te té se, sok ol da lú ké pes ség -

fej lesz tés. E kor ban el ke rü len dõ a ko rai spe ci fi ká ció (egyes sport ágak ki vé te lé vel). Mind ezek re leg in kább al kal mas
sport ágak a lab da já té kok, il let ve azok alap jai, me lyek ezért ki emelt fi gyel met ér de mel nek.

– Sport ág tól füg gõ en 10–14 éves kor ban a mi nõ sé gi kép zés meg kez dé se.
Te het ség gon do zás – Hé rak lész prog ra mok cél ja:
– Baj nok prog ram: 14–18 éves, nem zet kö zi szín vo na lat el érõ te het sé ges spor to lók fel ka ro lá sa, terv sze rû kép zé sé nek

meg va ló sí tá sa, a leg jobb szak em be rek al kal ma zá sa.
– Csil lag prog ram: 18–23 éves, ki emel ke dõ fel nõtt ered mé nyek el éré sé re esé lyes fi a ta lok, akik még nem tud ják fel -

ven ni a ver senyt a vi lág klasszi sok kal. Le he tõ sé get kell biz to sí ta ni az egyé ni fel ké szü lé sük re és a ver seny zés re, csa pat ba
ke rü lé sük re.

A sport is ko lai rend szer cél ja:
– Év fo lya mos kép zé si rend szer, amely két irány ban fej leszt he tõ: egy fe lõl a köz ok ta tá si tí pu sú in téz mény rend szer lét -

re ho zá sa, más fe lõl az egye sü le ti tí pu sú sport is ko lai há ló zat ki épí té se irá nyá ba.
– A sport is ko lai rend szer kor sze rû sí té sé nek fo lya ma tá ban sú lyo zot tan a köz ok ta tás tí pu sú sport is ko lák jogi és tar tal -

mi mû kö dé si fel té te le i nek meg te rem té se a cél. A köz ok ta tás tí pu sú sport is ko lák mû kö dé sé hez szük sé ges iga zí ta ni az
azo nos kép zé si célt meg va ló sí tó egye sü le ti tí pu sú sport is ko lák kép zé si rend jét is.

A di ák sport-fog lal koz ta tás és ver seny rend szer cél ja:
– Azon is ko lai ta nu lók ré szé re, akik a mi nõ sé gi után pót lás-ne ve lé si kép zés be – gyen gébb sport be li ké pes sé ge ik

 miatt – nem tud nak be ke rül ni, vagy ép pen ki ke rül nek on nan, le he tõ sé get kell adni a sza bad idõ sport jel le gû di ák -
sport-fog lal koz ta tás ra és ver seny rend sze ré ben való ak tív rész vé tel re. Ki kell ben nük ala kí ta ni az egész ség tu da tos ma ga -
tar tás irán ti igényt, és fel kell ké szí te ni õket az egész élet pá lyát kí sé rõ moz gás ra, spor to lás ra.

Az után pót lás-ne ve lé si rend szer be való be ke rü lés fel té te le it szi go rú an és ob jek tí ven szük sé ges meg ha tá roz ni, sza bá -
lyoz ni és el len õriz ni.

Spe ci á lis esz kö zök kel (pl. ösz tön dí jak) se gí te ni kell, hogy a klu bok után pót lás-ne ve lé sé be a hát rá nyos hely ze tû gyer -
me kek és fi a ta lok be kap cso lód has sa nak. Biz to sí ta ni kell a hát rá nyos hely ze tû gyer me kek, fi a ta lok hoz zá fé ré sét a már
meg lé võ prog ra mok hoz.

5. A fo gya té kos ság gal élõk sport ja és in teg rá ci ó ja, ink lú zi ó ja
 

A fo gya té kos ság gal élõ em be rek sport já nak szer ve ze ti ke re tei és meg va ló su lá si for mái je len leg fo gya té kos sá gi tí pu -
sok sze rint je len nek meg a sport szín te re in. A fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek sport já ban a fej lõ dés a sport ági in teg rá ció
és ink lú zi ó ja út ján va ló sul hat meg azo kon a te rü le te ken, ahol az le het sé ges.

A spor to lá si le he tõ sé gek, va la mint az in teg rá ció és ink lú zió meg te rem té se ér de ké ben a fo gya té kos ság gal élõk sport ját
sa já tos ér té ke i nek figye lembe véte lével in do kolt tá mo gat ni. A fo gya té kos ság gal élõk sport szö vet sé ge i nek el kell ké szí te -
ni ük a sport ága ik ra vo nat ko zó fej lesz té si ter ve i ket, mû köd tet ni ük kell ver seny rend sze rü ket és transz pa rens gaz dál ko -
dás sal kell ren del kez ni ük, ame lyek az ál la mi tá mo ga tás fel té te lei. Elõ ször lé pé se ket kell ten ni az adap tált sport ágak in -
teg rá ci ó ja te rü le tén, meg tart va a sé rü lés-spe ci fi kus ver seny rend szer ha zai és nem zet kö zi szint ere it. In do kolt, hogy az
adap tált sport ágak ese té ben a sport ág fej lesz té si prog ra mok ki dol go zá sát a fo gya ték kal élõk sport szer ve ze te i nek sé rü -
lés-spe ci fi kus sport ági szak em be rei az or szá gos sport ági szö vet ség szak em be re i nek köz re mû kö dé sé vel kö zö sen ké szít -
sék el. Kö zép tá von meg va ló sí tan dó az adap tált sport ágak nál a szer ve ze ti in teg rá ció ki ala kí tá sa.

A hang súlyt a nagy költ ség ve té sû ver se nyek tá mo ga tá sá ról egy részt a ha zai ver seny rend szer fej lesz té sé re, a ha zai ren de -
zé sû nem zet kö zi ver se nyek, va la mint a sza bad idõ sport tá mo ga tá sá ra kell he lyez ni. Az ered mé nyes ség nö ve lé se ér de ké ben
in do kolt a ha zai ver seny rend szer meg erõ sí té se. Ez rész ben a fo gya té kos ság hoz adap tált kör nye zet tel (aka dály men te sí tés sel), 
adott sport ágak nál spe ci á lis esz kö zök biz to sí tá sá val, a sport tu do má nyi és sport egész ség ügyi hát tér ki szé le sí té sé vel (pél dá ul
sport ág- és fo gya té kos-spe ci fi kus ság is me re tei, klasszi fi ká ci ós szak em be rek ha zai kép zé se) ér he tõ el. A fo gya té kos ság gal
élõ sze mé lyek ver seny sport já nak mi nõ sé gi fej lesz té sé ben el en ged he tet len – a ha zai ver seny rend szer erõ sö dé sé vel szo ros
össze füg gés ben –, hogy mi nél több fo gya té kos ság gal élõ em ber kezd jen rend sze re sen spor tol ni.

Ki emelt ál la mi fel ada tok a ver seny sport te rü le tén a fen ti cé lok el éré se ér de ké ben:
– A ki szá mít ha tó és ter vez he tõ tá mo ga tá si rend hez el en ged he tet len sport ág fej lesz té si ter vek el ké szít te té se, és rend -

sze res fe lül vizs gá la ta, to vább fej lesz té se.
– Cél irá nyos sport ág tá mo gat ás mér he tõ in di ká tor – mu ta tó rend szer re ala poz va, szû rõ rend szer alap ján.
– Az inf ra struk tu rá lis fel té te lek meg te rem té se tu da tos lé te sít mény fej lesz tés sel, kü lö nös te kin tet tel a nagy ha zai vi lág -

ver se nye ket le he tõ vé tevõ komp lex fej lesz té si igé nyek re.
– Egy sé ges után pót lás-ne ve lé si rend szer mû köd te té se, össz hang ban a ver seny sport ered mé nyes sé gi cél ja i val.
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– Pél da ké pek ál lí tá sa a tisz tes sé ges mun ka és a tisz ta esz kö zök kel el ért ered mé nyek ju tal ma zá sá val.

– Ki e mel ten fon tos a dop ping- és né zõ té ri erõ szak men tes, a fair play szel le mé nek meg fe le lõ sport élet ki ala kí tá sa.

Fen ti cé lok meg va ló sí tá sá nak konk rét mó do za ta it a vég re haj tás hoz szük sé ges in di ká tor rend szert is tar tal ma zó két -
éven ként ki dol go zás ra ke rü lõ cse lek vé si prog ra mok tar tal maz zák.

IV.2. A SPORT FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

1. Lé te sít mény hely zet
 

Ma gyar or szág sport lé te sít mény-el lá tott ság te kin te té ben az eu ró pai min ták hoz ké pest je len tõs hi á nyos sá go kat mu tat, a 
meg lé võ lé te sít mé nyek je len tõ sen le rom lott ál la pot ban van nak, a mû köd te tés kor sze rû for mái nem jel lem zõ ek. Az ál lam
ki emelt sze re pet kell, hogy vál lal jon ezen a te rü le ten, ugyan ak kor szük sé ges a ma gán szfé ra erõ tel je sebb be vo ná sa a fi -
nan szí ro zás ba, de re gi o ná lis szin ten el en ged he tet len az eu ró pai uni ós for rá sok be vo ná sa is, el sõ sor ban a na gyobb sza -
bad idõs, egész ség meg õr zõ be ru há zá sok, új lé te sít mé nyek lét re ho zá sa te rén. Ha zai for rá sok ból az EU ál tal nem fi nan szí -
roz ha tó te vé keny sé ge ket cél sze rû tá mo gat ni (pl. ver seny sport célú épü le tek re konst ruk ci ó ja, fel újí tá sa), mely ben te kin -
tet tel kell len ni az el ma ra dott tér sé gek fej lesz té sé re, a te rü le ti ki egyen lí tõ dés szem pont rend sze ré re is.

A kor sze rû fi nan szí ro zá si és tu laj do no si szem lé let ér vény re jut ta tá sa ér de ké ben a sport lé te sít mé nyek ke ze lõ i nek, mû -
köd te tõ i nek (el sõd le ge sen te hát az ön kor mány za tok nak) ra ci o ná lis gaz dál ko dá si dön té sek alap ján kell a sze rep vál la lá sát 
meg ha tá roz ni.

Mind a sport lé te sít mény hely ze té nek fej lesz té se, mind a sport in for má ci ós rend szer mû kö dé se szem pont já ból el en ged -
he tet len, hogy pon tos, mér he tõ, össze ha son lí tás ra is al kal mas ada tok áll ja nak ren del ke zés re a ha zai sport lé te sít mé nyek
szá má ról, tí pu sá ról és szín vo na lá ról.

A sport lé te sít mé nyek fej lesz té se a 2007–2020 kö zöt ti idõ szak ban, egy más tól idõ ben és tér ben el tol va, ter ve zet ten tör -
té nik. A lé te sít mé nyek re vo nat ko zó prog ra mok ki dol go zá sa össz hang ban van a sport ág-ki vá lasz tá si rend szer rel, va la -
mint a sza bad idõ sport és az után pót lás-ne ve lés cél ki tû zé se i vel.

A lé te sít mény fej lesz té sek egyes ele mei meg va ló sí tá sá nak üte me zé sét a Stra té gia alap ján ké szü lõ két éves cse lek vé si
prog ra mok tar tal maz zák. A cse lek vé si prog ra mok nak iga zod ni uk kell a min den ko ri gaz dá sá gi le he tõ sé gek hez. A Stra té -
gi á ban fog lal tak a fej lesz tés irá nya it ha tá roz zák meg. A lé te sít mé nyek meg va ló sí tá sa az ál la mi és az ön kor mány za ti sze -
rep vál la lá son túl fel té te le zi a ma gán tõ ke be fek te té si haj lan dó sá gát is.

Ter ve zett lé te sít mény fej lesz té sek:

– Mul ti funk ci o ná lis lé te sít mé nyek: 2008. és 2013. kö zött a cél a spor to lás és egész ség meg õr zés cent ru mai köré szer -
vez ve, 1 da rab pi lot jel le gû re gi o ná lis, 4 da rab kis tér sé gi komp lex szol gál ta tást nyúj tó épü let együt tes lét re ho zá sa. Emel -
lett meg kell vizs gál ni 1 da rab mo dern, nagy (leg alább 55 ezer fõs) be fo ga dó ké pes ség gel ren del ke zõ, a kor és a sok fé le
spor to lói és la kos sá gi kí vá nal mak nak meg fe le lõ mul ti funk ci o ná lis nem ze ti sta di on le he tõ ség sze rint 2008–2010 kö zöt ti, 
a je len le gi Pus kás Fe renc Sta di on te rü le tén tör té nõ lét re ho zá sá nak le he tõ sé gét, a pro jekt meg va ló sí tá sát te kint ve a lé te -
sít mény-be ru há zást elõ se gí tõ sza bá lyo zá si kör nye zet szük ség sze rin ti biz to sí tá sa mel lett. Fenn tart ha tó, kör nye zet ba rát,
új lo ká lis együtt mû kö dé se ket fej lesz tõ, a ci vil szer ve zõ dé sek nek te ret adó, a sza bad idõ-el töl tés hát te ré ül szol gá ló, az
élet mi nõ ség ja vu lá sát le he tõ vé tevõ komp lex cent ru mok ra van szük ség. A ké sõb bi ek ben az ered mé nyek (ta nul má nyok)
tük ré ben a pro jekt ki ter jesz té sét ja va sol juk. A mul ti funk ci o ná lis lé te sít mény köz pont ját spor to lás ra és kul tu rá lis ren dez -
vé nyek meg tar tá sá ra is al kal mas sport tér al kot ja, de alap ve tõ en a hu mán szol gál ta tá sok hét köz na pi élet mi nõ sé get be fo -
lyá so ló mi ni má lis kon cent rá ci ó já nak, és az üz le ti élet, a ma gán tõ ke hosszú távú együtt mû kö dé sé nek ki ala kí tá si szán dé -
ka jel lem zi. A hoz zá kap cso ló dó ok ta tá si-kul tu rá lis-esély egyen lõ sé gi, he lyi sport ha gyo má nyo kat ápo ló funk ci ók, hu -
mán szol gál ta tá sok együt te se adja „fi lo zó fi ai” lé nye gét. A komp lex funk ci ók egy új, XXI. szá za di fenn tart ha tó sá gi mo -
dell ha zai ki ala kí tá sát cé loz zák, mert a lé te sít mé nyek nem csak szín te rei a sza bad idõ sport nak, az egész ség meg õr zés nek
és az élet mi nõ ség ja ví tá sá nak, de szint erei a „sza bad idõ-gaz da ság, a sport ipar” fej lesz té sé nek is. Az ál lam kö zép tá vú, az
üz le ti élet szá má ra is ki szá mít ha tó sza bad idõ spor tos prog ram ge rinc ga ran tá lá sá val je len tõ sen hoz zá já rul hat a sza bad -
idõ-gaz da ság fej lõ dé sé hez.

Meg kell vizs gál ni to váb bá an nak a le he tõ sé gét, hogy a je len le gi Pus kás Fe renc Sta di on te rü le tén az új sta di on épí té sé -
vel egy ide jû leg a ma gyar és egye te mes sport ér té ke it és ered mé nye it be mu ta tó Test ne ve lé si és Sport mú ze um a XXI. szá -
za di igé nyek nek meg fe le lõ és mél tó ki ál lí tó te rü le tet és he lyet kap jon.

– Sport a kis te le pü lé se ken prog ram: e prog ram cél ja a vi dék sport já nak fej lesz té se, esély egyen lõ ség biz to sí tá sa az
ala csony költ ség ve tés sel gaz dál ko dó kis te le pü lé se ken élõk nek. A prog ram köz pon ti költ ség ve té si for rá sok ból, pá lyá za ti 
úton nyújt tá mo ga tást – elsõ kör ben – a 2500 fõ nél ke ve sebb la ko sú kis te le pü lé se ken lévõ sport pá lyák ál la po tá nak ja ví -
tá sá ra.
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– Az „Élet a vi ze in ken” prog ram az or szág nyílt vi zei ál tal biz to sí tott le he tõ sé gek kör nye zet tu da tos ki hasz ná lá sát tûzi 
ki cé lul Kor sze rû, kör nye zet ba rát, sza bá lyo zott mû köd te tés sel ren del ke zõ, komp lex szol gál ta tást nyúj tó vízi sport te le -
pek lét re ho zá sá val, a meg úju lá si fo lya ma to kat – kis tér sé gi és re gi o ná lis szin ten egy aránt – je len tõ sen se gí ti a prog ram.

– A sza bad idõ sport fej lesz té sét cél zó (az esti órák ban is biz ton sá go san hasz nál ha tó) sza bad idõ par kok, sza bad té ri lé -
te sít mé nyek, ke rék pá ros út vo na lak, a jel zett tu ris ta út-há ló zat, er dei tor na pá lyák, jel zett tú ra utak, kör sé ta utak, vá ro si fu -
tó pá lyák fej lesz té sé re irá nyu ló prog ram be in dí tá sa a re la tív ki sebb költ sé gek kel lé te sít he tõ és mû köd tet he tõ lé te sít mé -
nyek, és lé te sít mény nek nem mi nõ sü lõ egyéb inf ra struk tú ra fej lesz té sét cé loz za a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem ér de -
ke it figye lembe vevõ mó don. Jég pá lya-, jég csar nok-épí té si prog ram: a téli spor tok kö zül ke vés nek ked vez nek Ma gyar -
or szág kör nye ze ti adott sá gai, így fej lesz té sük a meg lé võ szak mai köz pon tok köré kon cent rál va kép zel he tõ el, komp lex
fi nan szí ro zá si meg ol dá sok kal. Az idény jel le gû sport ágak ese té ben rend kí vül fon tos az egész évet át fo gó üz le ti terv, és a
gaz da sá gos mû köd te té si mo dell ki dol go zá sa.

– Olim pi ai köz pon tok fej lesz té se: cél ja az él sport ered mé nyes sé gé nek, va la mint az után pót lás-ne ve lé si és fej lesz té si
prog ra mok inf ra struk tu rá lis fel té te le i nek biz to sí tá sa az alap ve tõ en ál la mi va gyon ke ze lés ben ma ra dó Olim pi ai Köz pon -
tok fo lya ma tos kor sze rû sí té sé vel és fej lesz té sé vel. A mû köd te tés és szol gál ta tá sok biz to sí tá sá nak te rü le tén azon ban le -
he tõ sé get kell te rem te ni a ma gán tõ ke be vo ná sá ra, le het sé ges fej lesz té si for rá sok kal ki egé szít ve a köz pon ti költ ség ve té si
for rá so kat.

Sta di on kor sze rû sí té si prog ram: cél ja a lab da rú gó-sta di o nok meg kez dett fej lesz té sé nek be fe je zé se a le he tõ leg ke ve -
sebb ál la mi for rás ból, 4–5, az UEFA elõ írásainak meg fe le lõ, vi lág ver seny meg ren de zé sé re is al kal mas mul ti funk ci o ná -
lis sta di on lét re ho zá sa.

– Sport ág spe ci fi kus lé te sít mény fej lesz té si prog ram: a ver seny sport si ke res sé gé nek biz to sí tá sá ra sport ág spe ci fi kus
lé te sít mé nyek lét re ho zá sa a sport ág bá zi sá ul szol gá ló te le pü lé se ken. Konst ruk ció ki ala kí tá sa a lé te sít mény fej lesz tés re,
-épí tés re, me lyet meg elõz a bá zis mû he lyek és te le pü lé sek meg ha tá ro zá sa, fel tér ké pe zé se, fi gye lem mel a sport ág po ten -
ci á lis jö võ be ni si ke res sé gé re. A meg va ló su ló fej lesz té sek fi nan szí ro zá sa e te rü le ten fel té te le zi a te le pü lé sek (ön kor -
mány za tok), il le tõ leg a he lyi ma gán tõ ke be vo ná sát, együtt mû kö dé sét a fi nan szí ro zás, fenn tar tás és üze mel te tés te rü le -
tén, hoz zá já rul va a te le pü lés és kör nye ze te inf ra struk tu rá lis fej lõ dé sé hez, nö vel ve an nak élet mi nõ ség-ja ví tó sze re pét.

– Tor na te rem-épí té si prog ram: cél ja az esély meg te rem té se min den diák szá má ra a kor sze rû test ne ve lés óra kö rül mé -
nye i re. En nek ér de ké ben szük sé ges az ok ta tá si in téz mé nyek ben a hi ány zó tor na ter mek pót lá sa, a meg lé võk re konst ruk -
ci ó ja. Mi vel az ilyen tí pu sú fej lesz té sek ese té ben a ma gán tõ ke be vo ná sá nak le he tõ sé ge erõ sen kor lá to zott, a for rá sok
biz to sí tá sa több mi nisz té ri um költ ség ve té si for rá sa i nak in teg rált fel hasz ná lá sát fel té te le zi.

– Tan uszo da-épí té si prog ram: cél ja le he tõ sé get te rem te ni min den kis tér ség ben az ál ta lá nos is ko lai úszás ok ta tás hoz.
En nek ér de ké ben min den kis tér ség ben mi ni mum egy tan uszo da biz to sí tá sa a cél.

A lé te sít mény fej lesz té si po li ti ka olyan tu da tos ter ve zé se és vég re haj tá sa szük sé ges, mellyel a sport inf ra struk tú ra al -
kal mas sá vál hat nagy vi lág ver se nyek, olim pia és pa ra lim pia meg ren de zé sé re is. Ezek a lé te sít mény fej lesz té sek nem szo -
rít koz hat nak csak az adott nem zet kö zi ese mény, eu ró pai, il le tõ leg vi lág ver seny meg ren de zé sé hez kap cso ló dó lé te sít mé -
nyi fel té te lek meg te rem té sé re, ki kell hogy ter jed je nek az üze mel te tés, az utó hasz no sí tás kér dés kö ré re is. A fej lesz té sek -
kor szi go rú an figye lembe kell ven ni – az esély egyen lõ ség re te kin tet tel – az aka dály men tes hasz ná lat kö ve tel mé nyét is.

A fen ti lé te sít mény fej lesz té si prog ra mok meg fo gal ma zá sa so rán ál ta lá nos ság ban ki je lent he tõ, hogy a Sport stra té gia
„lé te sít mé nyi fel té te le it” le he tõ ség sze rint „szol gál ta tá si igé nyek” for má já ban is cél sze rû de fi ni ál ni. Más részt le szû kí -
ten dõ, de ha tá ro zott for má ban rög zí ten dõ azon prob lé mák köre, ahol a ma gán szek tor be vo ná sa nem va ló szí nû sít he tõ, és
a fi nan szí ro zás csak köz vet len mód sze rek kel, ál la mi tá mo ga tás for má já ban old ha tó meg. Tö re ked ni kell rá, hogy az ál la -
mi for rá sok mint „szol gál ta tá si ke res let nö ve lõ esz kö zök” je len je nek meg a sport gaz da ság pi a cán.

Mind a ver seny sport hoz, mind a sza bad idõ sport lé te sít mé nyi fej lesz té sé hez kap cso ló dó an a lé te sít mé nyek lét re ho zá sa 
he lyett az azok ál tal nyúj tan dó szol gál ta tá sok nak, funk ci ók nak a ma gán tõ ke ré szé re tör té nõ pon tos meg fo gal ma zá sá val,
az ál ta luk nyúj tan dó szol gál ta tá sok meg vá sár lá sá val kell tö re ked ni a ma gán tõ ke be vo ná sá ra.

2. Fi nan szí ro zá si kon cep ció
 

A sport fi nan szí ro zás meg újí tá sa egy szer re cé loz za a sport ra for dít ha tó for rá sok nö ve lé sét, va la mint e for rá sok ha té ko -
nyabb fel hasz ná lá sát.

Meg kell te rem te ni an nak a fel té te le it, hogy az ál la mi költ ség ve tés sport ra for dít ha tó ará nya – azo nos mó don szá mít -
va – érje el az EU-tag or szá gok sport tá mo ga tá sá nak át la gát.

A Stra té gi á ban fog lal tak meg va ló sí tá sá val együtt járó – a két éves cse lek vé si prog ra mok ban az ak tu á lis pri o ri tá sok
figye lembe véte lével meg ha tá ro zan dó – for rás bõ ví tés a kon ver gen cia-prog ram mal pár hu za mo san 2008-ban a fi nan szí ro -
zás ha té ko nyab bá té te lé vel, át struk tu rá lá sá val, ra ci o na li zá lá sá val tör té nik. Azok nak a min den ko ri ren del ke zés re álló
for rá sok nak, ame lye ket nem köz vet le nül ver seny- és után pót lás sport ra, nem di ák- és sza bad idõ sport fi nan szí ro zás ra és
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nem lé te sít mény fej lesz tés re for dí tunk, ha nem az azon fe lül lévõ fel ada to kat érin tik (pél dá ul: sport ered mé nyek el is me ré -
se, ösz tön dí jak, sport szer ve ze tek tá mo ga tá sa, sport egész ség ügy tá mo ga tás, dop ping el le nes harc stb.), ha té ko nyabb fel -
hasz ná lá sá val, ra ci o na li zá lá sá val je len tõs tel je sít mény ja vu lás ér he tõ el.

A ver seny sport és után pót lás-ne ve lés te rü le tén a szû rõ rend szer be ve ze té sé vel, az után pót lás mû he lyek te rü le ti pon to -
sí tá sá val, a sport is ko lák rend szer be tör té nõ be épü lé sé vel meg va ló sít ha tó pro fil tisz tí tás kö vet kez té ben 2020-ra a je len le -
gi költ ség ve té si rá for dí tás szint je tart ha tó, bel sõ át cso por to sí tá sok kal a ki vá lasz tott sport ágak ese té ben a tá mo ga tás je -
len tõ sen nö vel he tõ.

A Nem ze ti Sport in for má ci ós Rend szer se gít sé gé vel tö ké le te sen át te kint he tõ, egy más ra épü lõ után pót lás rend szer ed -
di gi ered mé nyek re ala po zott to váb bi fej lesz té sé vel pe dig je len tõ sen ja vul hat a mi nõ ség és az ered mé nyes ség.

A sport ágak ki vá lasz tá sá ra egy ob jek tív ér té ke lõ rend szert cél sze rû al kal maz ni. Az ér té ke lõ rend szer lé nye ge, hogy a
bi zo nyos tár sa dal mi fon tos sá got (mely nek „mé rõ szá mai”: a spor to lók, részt ve võk szá ma, a sport ág nép sze rû sé ge, az ér -
dek lõ dõk és a tá mo ga tók szá ma, a sport ág jel le ge), il let ve ered mé nye ket el érõ sport ága kat ré sze sí ti az ál lam ver seny -
sport cím szó alatt tá mo ga tás ban. Azon sport ágak, me lyek a kri té ri u mok nak meg fe lel nek, ki emelt ál la mi fi gyel met ér de -
mel nek.

(Ez a ver seny sport ered mé nyes sé gé re vo nat ko zik. Amely sport ágak ban ez nem cél, ott cél zot tan a szé les tö meg bá zis
el éré sét tá mo gat ja az ál lam – sport ág fej lesz té si kon cep ci ók és ter vek alap ján, pá lyá za tok út ján.)

A di ák- és sza bad idõ sport pri mer pre ven ci ós egész ség fej lesz tés tá mo ga tá sát rö vid tá von, a sport költ ség ve té sé nek
bel sõ ará nya i ban 2009-ig 33%-ra, majd 2020-ra 50%-ra kell emel ni a fel ada tok át cso por to sí tá sá val, a rend sze re sen test -
edzést vég zõ em be rek szá má nak ra di ká lis (mil li ós nagy ság ren dû) nö ve lé sé vel. A di ák- és sza bad idõ spor tos, te rü le ti ala -
pon szer ve zõ dõ ama tõr ver seny rend sze rei ke re tet kell, hogy biz to sít sa nak a mé dia, a szpon zo rá lás és me ce na tú ra ál tal
ke vés bé pre fe rált sport ágak nak is. A hosszú távú fej lesz tés vé gé re a spor to lás szo kás rend sze ré nek ki ala ku lá sá val, a sza -
bad idõs sport lé te sít mé nyek fej lesz té sé vel az ál lam – az esély egyen lõ sé gi prog ra mok ki vé te lé vel – is mé tel ten új ra gon -
dol hat ja tá mo ga tá si po li ti ká ját a meg erõ sö dött te rü le ten, hi szen a rend sze res test edzés ci vil üggyé vá lik.

A lé te sít mény fej lesz tés trend jé nek a je len le gi szint rõl a két éves cse lek vé si prog ra mok ban fog lalt pri o ri tá sok nak meg -
fele lõen emel ked nie kell. Ha or szá gos ren de zé sû ha zai sport vi lág ese mé nyek (olim pia, VB, EB) meg ren de zé sé re ke rül
sor, a for rás szük ség let je len tõ sen nö ve ked het. Meg va ló sí tá si tech ni ká i ban az ál la mi for rá sok a te rü le ti ki egyen lí tõ dést
tá mo gat va, szél sõ ér té kek ben nem ha lad hat ják meg a 30% ré sze se dést. Új fi nan szí ro zá si együtt mû kö dé se ket kell ki ala kí -
ta ni az ön kor mány za tok, az eu ró pai for rá sok (2013-ig) és a ma gán tõ ke kö zött.

A ma gán tõ ke be kap cso lá sát a fej lesz té si fo lya ma tok ba egy re di na mi ku sabb trend és ér de kelt ség for má já ban ki kell
ala kí ta ni.

Fenn tart ha tó, üz le ti terv vel ren del ke zõ mo del lek ki ala kí tá sá ra kell tö re ked ni, ez je len leg a mul ti funk ci o ná lis épü let -
komp le xum „pi lot pro jekt” terv ben a leg erõ sebb, de a töb bi fej lesz tést is ez irány ba kell fej lesz te ni.

A for rás nö ve lés le he tõ sé gei

– Az ál lam nak ösz tö nöz nie kell a ma gán szek tor je len le gi nél na gyobb ará nyú rész vé te lét a ha zai sport élet fi nan szí ro -
zá sá ban. En nek ér de ké ben cél zott, in di rekt gaz da sá gi ösz tön zõk kel kell elõ se gí te ni, hogy egy részt a mun ka adók a je len -
le gi nél na gyobb sze re pet vál lal ja nak dol go zó ik spor tol ta tá sá ban, más részt a szpon zo rá lás és a me ce na tú ra von zób bá vál -
jon; ne csak az él sport nak jut tas son for rá so kat, to váb bá a la kos ság is töb bet költ sön a sport ra sa ját egész sé gé nek meg õr -
zé se és ak tív szó ra ko zá sá nak biz to sí tá sa  miatt (kom mu ni ká ci ó val, il let ve köz ve tett ösz tön zõk kel). Meg ol dá sát a mun ka -
vál la lók spor to lá sá nak tá mo ga tá sa ked ve zõ en ado má nyoz ha tó ca fe té ria elem mé té te le is elõ se gít he ti. Szin tén ösz tön zõ
cél zat tal szük sé ges lét re hoz ni egy el is me rõ dí jat a szpon zo rok és me cé ná sok meg be csü lé sé re, er köl csi el is me ré sé re.

– A sport ön fenn tar tó ké pes sé ge je len tõ sen nö vel he tõ, a pro fit ori en tált mû kö dés felé tol ha tó, amennyi ben az más üz -
le ti (ke res ke del mi, szol gál ta tá si) te vé keny ség hez kap csol tan je le nik meg.

– A sza bad idõs célú sport te vé keny ség ered mé nyes tá mo ga tá sát szol gál ja az szja-ból fel ajánl ha tó 1% [a sze mé lyi jö -
ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló 1996. évi CXXVI. tör vény
4/A.  § (1) be kez dés b) pont já ra fi gye lem mel az éves költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott, va la mint a ci vil szer ve ze ti
ked vez mé nye zet ti kör be tar to zó] je len le gi rend sze re, amely nek fenn tar tá sa a jö võ re néz ve is in do kolt. A be fo lyó össze -
gek nö ve lé sé re költ ség ve té si for rá sok kal tá mo ga tott, ha té kony mé dia kam pá nyok szük sé ge sek.

A fel aján lott összeg le gyen több let for rás az ál la mi sport igaz ga tás szá má ra, mely nek fel osz tá sa, fel hasz ná lá sa és el len -
õr zé se tár sa dal mi szak mai kont roll alatt tör tén jen, el kü lö nül ten a „sport-költ ség ve tés” egyéb ki adá sa i tól. (A je len le gi
rend szer ed di gi két éve 224, il let ve 200 mil lió Ft ren del ke zést, for rást biz to sí tott kb. 30–35 ezer fel aján ló tól).

– Ki egé szí tõ for rás te remt he tõ eu ró pai uni ós for rá sok ból az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv meg va ló sí tá sán ke -
resz tül. A sport te rü le tén ki tû zött tár sa dal mi cé lok és a meg ha tá ro zott fej lesz té si pri o ri tá sok kö zött össz hang van (lé te sít -
mény fej lesz tés, to vább kép zés). Ezen for rá sok hoz való hoz zá fé rés re el sõ sor ban komp lex fej lesz té sek és kap cso ló dó te -
rü le tek (mint a kép zés, esély egyen lõ ség, re gi o ná lis kap cso la tok stb.) ese té ben nyí lik le he tõ ség. Ilye nek pél dá ul fõ ként a
ke vés bé fej lett ré gi ók ban be in dí tan dó te le pü lés fej lesz té si és ko hé zi ós tö rek vé sek kel össz hang ban álló lé te sít mény fej -
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lesz té si prog ra mok. Te kin tet tel a tu riz mus ága zat kö zi jel le gé re, a tu riz mus fej lesz tés elõ se gí ti a sport fej lesz tés cél ja i nak
meg va ló sí tá sát is (ak tív tu riz mus kü lön bö zõ for mái).

– A ke rék pá ros út vo na lak és a jel zett tu ris ta út-há ló zat ki épí té se és fenn tar tá sa hoz zá já rul a fa lu si és az öko tu riz mus
fej lesz té sé hez. Az „ak tív tu riz mus” te rén el éren dõ cé lok a Nem ze ti Tu riz mus fej lesz té si Stra té gi á ban fo gal ma zód nak
meg rész le te sen. Egy tu dás ve zé relt és meg úju ló tár sa da lom ér de ké ben kép zé si, to vább kép zé si és kom mu ni ká ci ós prog -
ra mo kat kell in dí ta ni a sport szem pont já ból inak tív ré te gek és kor osz tá lyok cél zott meg szó lí tá sa, va la mint az is ko lai
sport fej lesz té sét biz to sí tó to vább kép zé si prog ra mok meg va ló sí tá sa ré vén.

Ha té ko nyabb fel hasz ná lás
– Az ál la mi pén zek új el osz tá si rend sze ré ben több pénz nek kell el jut nia köz vet le nül a spor to lók hoz, a sport egye sü le -

tek hez. A köz tes tü le tek és a szö vet sé gek fi nan szí ro zá si rend sze ré nek át ala kí tá sa szük sé ges. A je len le gi au to ma ti kus fi -
nan szí ro zás ban ré sze sü lõ sport szö vet sé gek kö rét, va la mint a tá mo ga tá si au to ma tiz mus ará nyát csök ken te ni szük sé ges,
ugyan ak kor a szak mai prog ra mok fi nan szí ro zá sá nak na gyobb hang súlyt kell kap nia. Olyan hely ze tet kell te rem te ni, ahol 
min den szö vet ség, köz tes tü let, egye sü let ki dol go zott hosszú távú szak mai prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá hoz kap ál la mi
tá mo ga tást.

– A köz tes tü le tek nek és a szö vet sé gek nek a je len le gi nél na gyobb arány ban kell hoz zá já rul ni uk sa ját te vé keny sé gük
költ sé ge i hez, csök ken te ni ük kell ad mi niszt rá ci ós ki adá sa i kat. A mû kö dé si tá mo ga tás csök ken té sé vel fel sza ba du ló pénz
nem ke rül het ki a sport fi nan szí ro zás ból, azt köz vet le nül az egye sü le tek, a mû he lyek és a klu bok hasz nál hat ják fel.

– Az egye sü le tek a sport leg fon to sabb szín te re it ké pe zik, tá mo ga tá suk a szak mai szer ve ze tek aján lá sai alap ján tör té -
nik.

– A sza bad idõ sport ra for dít ha tó tá mo ga tá sok el osz tá sa kor a prog ram fi nan szí ro zás ke rül het elõ tér be, szem ben a szer -
ve ze tek ál ta lá nos mû köd te té sé vel. A for rá so kat a részt ve võk mi nél köz vet le nebb tá mo ga tá sá ra kell for dí ta ni a költ ség -
ha té kony ság szem elõtt tar tá sá val.

A szer ve ze tek pá lyá zat út ján jut hat nak tá mo ga tás hoz. A lé te sít ményt mû köd te tõ ön kor mány za to kat, is ko lá kat cél tá -
mo ga tás sal le het ösz tö nöz ni tor na ter me ik és uszo dá ik meg nyi tá sá ra a sza bad idõ sport szá má ra. A sza bad idõ fi nan szí ro -
zá sa a sport vál lal ko zá sok ér de kelt té té te lé vel, a ma gán tõ ke be vo ná sá val fo koz ha tó.

– Eb ben az új rend szer ben meg nõ a tag díj je len tõ sé ge. A ta gok az ér de ke i ket kép vi se lõ, a szá muk ra szer ve zõ mun kát
vég zõ és egyéb szol gál ta tó te vé keny sé get nyúj tó szer ve ze te ket tá mo gat ják.

– A szak mai prog ra mok meg va ló sí tá sa ér de ké ben szé le sí te ni kell a pá lyá zat ra jo go sul tak kö rét, egy sze rû sí te ni a pá -
lyá za tok rend sze rét, szi go rí ta ni az el len õr zést. A nyer te sek meg ha tá ro zá sa kor a szak ér tõi vé le mé nye ken túl szük sé ges
ki kér ni a he lyi vi szo nyo kat leg in kább is me rõ ön kor mány za tok aján lá sa it is.

3. A szer ve ze ti rend szer kor sze rû sí té se
 

Köz pon ti sport igaz ga tás

A köz pon ti sport igaz ga tás min den ko ri fel ada ta el sõ sor ban a sport egyes te rü le te in – dif fe ren ci ált mó don – a köz pon ti
költ ség ve té si for rá sok ren del ke zés re bo csá tá sá nak, il let ve a sport te vé keny ség fel té tel rend sze ré nek biz to sí tá sa; a sport tal 
kap cso la tos kor mány za ti dön té sek elõ ké szí té se, va la mint a dön té sek vég re haj tá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se; a spor tot
érin tõ át fo gó (kor mány za ti) kon cep ci ók, prog ra mok ki dol go zá sa, a meg va ló sí tá suk fi gye lem mel kí sé ré se; a sport ál la mi
sza bá lyo zá sá nak, jog sza bá lyi fel té te le i nek ki ala kí tá sa és fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se, a jog al kal ma zás (a sza bá lyo -
zás ha tá lyo su lá sá nak) mo ni tor ing ja; a sport ban je lent ke zõ ön ve szé lyez te tõ, ká ros ten den ci ák vissza szo rí tá sa (tisz ta já -
ték – fair play), ez zel össze füg gés ben a sport ren dez vé nyek biz ton sá gá nak elõ se gí té se; a nem zet kö zi együtt mû kö dés biz -
to sí tá sa, kap cso lat tar tás az ön kor mány za tok kal és a sport au to nóm igaz ga tá si szer ve i vel; a sport tal kap cso la tos egyes ha -
tó sá gi fel ada tok el lá tá sa.

Kü lö nö sen fon tos fel adat az ál la mi sport igaz ga tás szá má ra, hogy a sport tu do mánnyal és a sport vál lal ko zá sok kal
együtt mû köd ve és a ki ala kí tan dó Nem ze ti Sport in for má ci ós Rend szer re tá masz kod va nyo mon kö ves se a sport ak tu á lis
fo lya ma ta it, és a ta pasz ta la tok se gít sé gé vel in no va tív kez de mé nye zé se ket in dít son el és me ne dzsel jen a sport ban. Az új,
re gi o ná lis és kis tér sé gi köz igaz ga tás hoz iga zo dó sport igaz ga tás ki ala kí tá sá ig és mû kö dé sé nek meg kez dé sé ig tar tó át me -
ne ti idõ szak ban kez de mé nye zõ sze re pet kell vál lal nia, kü lö nös fi gyel met for dít va a te rü le ti ki egyen lí tõ dés re; ága za ti
egyez te té sek re, a hu mán te rü le tek kel való kap cso lat tar tás ra; a sport tör té ne ti ér té ke ink meg õr zé sé re; va la mint a sza bad -
idõ-gaz da ság fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ra.

Kulcs fon tos sá gú a sport er nyõ szer ve ze te i nek, szer ve ze ti és irá nyí tá si rend sze re mû kö dé sé nek ra ci o na li zá lá sa, a
 pénzelosztás sok sze rep lõs rend sze ré nek egy sze rû sí té se, a „túl zott struk tu rált ság” meg szün te té se. A ra ci o na li zá lás és
gaz da sá go sabb mû köd te tés, a kö zös ér dek kép vi se let ben és együt tes fel lé pés ben rej lõ szi ner gia le he tõ sé ge i nek ki hasz ná -
lá sa ér de ké ben szük ség van egyes szer ve ze tek össze vo ná sá ra, szá muk csök ken té sé re, fel ada ta ik új ra gon do lá sá ra.

Az ed di gi több sze rep lõs struk tú ra he lyett a jö võ ben a sport köz tes tü le tek szá má nak csök ken té se szük sé ges, amely a
„túl zott struk tu rált sá got” meg szün te ti. Az új sport köz tes tü le ti rend szer ki ala kí tá sá ra – a je len le gi sport köz tes tü le tek vé -
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le mé nyé nek figye lembe véte lével – a sporttör vény mó do sí tá sa so rán ke rül het sor. Ki e mel ten fon tos, hogy a te rü le tek
egyé ni ér de kei az in teg rá ció kö vet kez té ben ne sé rül je nek, és ga ran ci ák je len je nek meg az ér dek kép vi se let biz to sí tá sá ra.
Az új on nan lét re jö võ, át fo gó ci vil szer ve zet ben vagy köz tes tü let ben mar kán san meg kell je len nie a fo gya té kos ság gal
élõk sport já val, a di ák sport tal, az egye te mi-fõ is ko lai sport tal, a sza bad idõs célú sport tal kap cso la tos szak mai te vé keny -
sé gek nek és ezek ér dek kép vi se le té nek is, va la mint a sport vál lal ko zá sok kép vi se lõ i nek is.

He lyi és te rü le ti sport igaz ga tás

A sport igaz ga tá si rend szer ben is cél sze rû ér vé nye sí te ni a szub szi di a ri tás és de cent ra li zá ció el vét. Meg al kot tuk az In -
tel li gens Sport Ré gió és az In tel li gens Sport Kis tér ség fo gal mát, ami alatt azt ért jük, hogy a meg lé võ – és ága za ti, pá lyá -
za ti se gít ség gel fej lesz te ni kí vánt – in for ma ti kai kap cso la tok ra épít ve össze kí ván juk kap csol ni a spor tot a tu dás tár sa da -
lom ered mé nye i vel, vív má nya i val és le he tõ sé ge i vel.

Stra té gi ai kér dés ként ke zel ve fo lya ma to san és di na mi ku san tö rek szünk a Sport Ci vil Háló fel tér ké pe zé sé re, és a rend -
sze res kap cso lat tar tás ra a ci vil szfé rá val. A sport igaz ga tás de cent ra li zá ci ós fo lya ma ta mel lett ki emel ke dõ je len tõ sé gû a
ci vil kap cso la tok fej lesz té se, ápo lá sa, a szol gál ta tó ál lam ide á já nak a sport em be rek hez mél tó ru gal mas ság gal tör té nõ
gya kor la ti meg va ló sí tá sá nak ki ala kí tá sa.

Az ön kor mány za tok a szer ve ze tük és kap cso lat rend sze rük ala kí tá sá ban, va la mint a he lyi köz szol gál ta tá sok kö ré be
tar to zó fel ada ta ik el lá tá sa te rén nagy fo kú ön ál ló ság gal ren del kez nek.

A kor mány zat tal való kap cso la tuk alap ját a jö võ ben a szo ro sabb együtt mû kö dés, a sport te rü le tén el lá tan dó fel ada tok
meg osz tá sa és az in for má ció áram lás köl csö nös biz to sí tá sa je lent he ti. Hosszú tá von a te rü le ti és te le pü lé si ön kor mány za ti
sport igaz ga tás nak az erõ for rá sok kon cent rá ci ó já ban, a meg lé võ he lyi po ten ci ák fel tá rá sá ban, a ho ri zon tá lis együtt mû kö dé -
sek és a sport szer ve ze tek kel tör té nõ köz vet len kap cso lat ki ala kí tá sá ban fon tos ko or di na tív sze re pet kell be töl te ni ük.

Ezért cél sze rû egy egy sé ges – a köz igaz ga tás re form el kép ze lé se it figye lembe vevõ, a re gi o ná lis és a kis tér sé gi struk -
tú rák hoz il lesz ke dõ – új sport igaz ga tá si rend szer meg al ko tá sa.

Va la mennyi ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ó ban lét re jöt tek a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok, va la mint a szak ága za ti dön -
tés elõ ké szí tõ szak mai szer ve ként mû kö dõ, szak mai ta nács adó jel le gû Re gi o ná lis Sport fej lesz té si Bi zott sá gok (RSB). A
jö võ ben a lét re ho zan dó re gi o ná lis de cent ra li zált szer ve ze te ket (7 db) fel kell ru ház ni va ló di igaz ga tá si (dön tés ho za ta li és 
vég re haj tá si) jog kö rök kel.

A re gi o ná lis de cent ra li zált szer ve ze tek fel ada tá nak kell len nie az adott ré gió sport fej lesz té si stra té gi á ja és prog ram ja,
va la mint azok ope ra tív rész le te i nek ki dol go zá sa. Emel lett a re gi o ná lis de cent ra li zált szer ve ze tek nek kell el lát ni uk a te -
rü le ti sport fej lesz tés ver ti ká lis és ho ri zon tá lis ko or di ná ci ós fel ada ta it, a köz pon ti és re gi o ná lis sport fej lesz té si ér de kek
egyez te té sét. Ja vas la tot kell ten ni ük a sport tal össze füg gõ fej lesz té sek re, a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok ha tás kö ré be
utalt de cent ra li zált for rá sok sport cé lú fel hasz ná lá sá ra. A ter vek el ké szí té sé ben és meg va ló sí tá sá ban együtt kell mû köd -
ni ük más ága za tok (pl. kul tú ra, egész ség ügy, tu risz ti ka) re gi o ná lis szer ve ze te i vel. Lét re kell hoz ni uk a re gi o ná lis együtt -
mû kö dé si há ló za tot a sport tér sé gi sze rep lõ i vel. Fi gye lem mel kell kí sér ni ük a la kos ság egész sé ges, moz gás gaz dag élet -
mód já val kap cso la tos vál to zá so kat és igé nye ket.

Részt kell ven ni ük a sport in for má ci ós rend szer mû köd te té sé ben és to vább fej lesz té sé ben, a sport pá lyá za ti rend sze rek
le bo nyo lí tá sá ban, a sport vál lal ko zá so kat ösz tön zõ tá mo ga tá si rend szer ki dol go zá sá ban, a hu mán erõ for rás-fej lesz tés -
ben, a test ne ve lés és a sport te rü le tén dol go zó szak em be rek fo lya ma tos tá jé koz ta tá sá ban, a kép zé sek, to vább kép zé sek
szer ve zé sé ben. Az RSB-k de cent ra li zált szerv ként tör té nõ lét re ho zá sá hoz és mû köd te té sé hez szük sé ges az in téz mé nye -
sü lés, to váb bá a for rás el osz tás de cent ra li zá lá sá nak sza bá lyo zá si szem pont ból tör té nõ ki dol go zá sa.

Az RSB-k lét re ho zá sa és mû köd te té se je len tõs plusz for rás be vo ná sát, to váb bá lét szám bõ ví tést nem igé nyel, a je len le -
gi sport igaz ga tá si rend szer át ala kí tá sá val, ra ci o na li zá lá sá val, a meg lé võ hu mán erõ for rás-ál lo mány bá zi sát ala pul véve,
köz pon ti költ ség ve té si több let ki adást ered mé nye zõ ha tás nél kül meg old ha tó, ugyan ak kor je len tõ sen ja vul hat na a
sport-ci vil szer ve ze tek kel tör té nõ kap cso lat tar tás, a kom pe ten ci ák meg szer zé sét le he tõ vé tevõ kép zé si fo lya ma tok ba tör -
té nõ be kap cso lás és a dön té si fo lya ma tok ba tör té nõ tény le ges be vo nás.

A sport gya kor la ti szín te re i vel (egye sü le tek, ok ta tá si in téz mé nyek, sport is ko lák) az ön kor mány za tok áll nak a leg köz -
vet le nebb kap cso lat ban. Az ön kor mány za tok sze re pe a sport pénz ügyi, tár gyi, sze mé lyi fel té tel rend sze ré nek biz to sí tá sá -
ban – kü lö nö sen a kis te le pü lé se ken – meg ha tá ro zó. Az ön kor mány za tok a köz pon ti sport igaz ga tás stra té gi ai part ne rei.

Az ön kor mány za ti rend sze ren be lül a mé ret gaz da sá gos sá got kö ve tõ, a köz szol gál ta tá sok hoz zá fé ré si le he tõ sé ge it ja -
ví tó ten den cia ér vé nye sül, mely nek nyo mán a jö võ ben a kis tér sé gi fel adat el lát ás sze re pe nö vek szik. A sport te rü le tén a
te le pü lé si ön kor mány za tok ho ri zon tá lis együtt mû kö dé sé nek le he tõ sé gét a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, ver ti ká lis kap -
cso la ta i nak erõ sí té sét pe dig az Ön kor mány za ti és Tér sé gi Ko or di ná to ri Há ló zat te remt he ti meg.

A kis tér sé gek kel hosszú tá von ter ve zett együtt mû kö dés szán dé ka, hogy az ága zat kö zi és a sport ága za ti cél ki tû zé -
sek – a szub szi di a ri tás és a part ner ség el vé nek figye lembe véte lével – az in for má ció-áram lás fel gyor sí tá sá val, az erõ for -
rá sok kon cent rá ci ó já val, a he lyi po ten ci ák fel tá rá sá val, a ci vil szfé ra szé les körû be vo ná sá val, tu dás bá zis ra épül ve a le -
he tõ leg na gyobb ha té kony ság gal és szak sze rû ség gel va ló sul ja nak meg, amellyel össze füg gés ben:
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– A fel adat el lát ás ban érin tett kor mány za ti és ön kor mány za ti, va la mint ci vil part ne rek együtt mû kö dé sé vel ki kell dol -
goz ni a sport igaz ga tás kis tér sé gi mo dell jét.

– Ösz tö nöz ni kell azt, hogy a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú tár su lá sai az ala pí tó ok ira tuk ban vál lalt kö zö sen
el lá tan dó köz szol gál ta tá si fel ada ta ik kö zött a sport te rü le tét – mint a tár sa da lom po li ti kai cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sá nak
egyik esz kö zét – is sze re pel tes sék.

– A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú tár su lá sa i nak meg lé võ mun ka szer ve ze te i hez és inf ra struk tú rá já hoz kap cso -
lód va ki le het épí te ni a Nem ze ti Sport stra té gia he lyi prog ram ele me i nek meg va ló sí tá sá ért, az ope ra tív fel ada tok ellátá -
sáért fe le lõs – komp lex hu mán fel ada to kat is el lát ni ké pes – sport me ne dzse ri há ló za tot. A szol gál ta tó sport igaz ga tás új
kis tér sé gi struk tú rá ját nem új jog sza bály meg al ko tá sá val, ha nem a meg lé võ nor ma kör nye zet al kal ma zá sá val, illetve ki -
ter jesz té sé vel, az ön kén tes ség el vén, a sport ban meg lé võ há ló za ti ele mek és rész funk ci ók össze kap cso lá sá val kell lét re -
hoz ni. A fel adat el lá tá sa köz pon ti költ ség ve té si több let for rás igénnyel nem jár.

– A sport me ne dzse rek fog lal koz ta tá sá nak alap ve tõ en a he lyi erõ for rá sok nö ve lé sét, il let ve azon he lyi köz szol gál ta tá -
sok nak a meg szer ve zé sét kell szol gál nia – a sport és az ah hoz kap cso ló dó te rü le te ken – ame lyek ga ran ci á lis ele me ket
biz to sí ta nak a köz pon ti ága za ti cél ki tû zé sek (Nem ze ti Sport stra té gia, Nem ze ti Tu riz mus fej lesz té si Stra té gia stb.) meg -
va ló sí tá sá ra is. Ezért a kis tér sé gi sport- és sza bad idõ-me ne dzse rek al kal ma zá sát ön ként vál la ló, és ah hoz meg fe le lõ ön -
részt biz to sí tó ön kor mány za ti tár su lá so kat ösz tön zõ tá mo ga tás ban kell ré sze sí te ni.

– A kis tér sé gi sport me ne dzser ter ve zett fel ada tai töb bek kö zött: A Tár su lá si Ta nács szak mai szer ve ze te i vel, va la mint 
az ön kor mány za ti és tér sé gi ko or di ná tor ral együtt mû köd ve részt vesz a sport ága zat tal össze füg gõ fej lesz té si prog ra mok
ki dol go zá sá ban, az in teg rált kis tér sé gi együtt mû kö dé sek elõ se gí té sé ben, min de nek elõtt a sza bad idõ-gaz da ság és a hu -
mán erõ for rás-fej lesz tés te rén. Köz re mû kö dik to váb bá a sport in for má ci ós rend szer mû köd te té sé ben, a he lyi adat bá zi sok
lét re ho zá sá ban, gon dos ko dik a ver ti ká lis és ho ri zon tá lis in for má ció-áram lás ról. Össze han gol ja és se gí ti a sza bad idõ -
sport, a di ák sport és az után pót lás-ne ve lés fel ada ta i nak el lá tá sá ban részt vevõ he lyi szer ve ze tek, kis tér sé gi sze rep lõk te -
vé keny sé gét.

Az át me ne ti idõ szak ban – a te rü le ti és kis tér sé gi sport igaz ga tás hosszú tá von tör té nõ ki ala kí tá sá ig, il let ve a kap cso ló -
dó szak em ber há ló zat fel ál lí tá sá ig – a fo lya ma tok irá nyí tá sá ban a köz pon ti sport igaz ga tás ka ta li zá tor sze re pet tölt be.
(Pél dá ul sza bá lyo zá si te vé keny ség gel, tu dás tar tal mak át adá sá val, tu dás me nedzs ment me cha niz mus ki ala kí tá sá val.)

IV.3. A SPORT INNOVATÍV ELEMEI – INNOVÁCIÓS HÁLÓ

1. Sport egész ség ügy
 

A sport egész ség ügy, en nek ré sze ként a sport or vos lás a fi zi kai ak ti vi tást, il let ve a sport tu do má nyos és gya kor ló or vo si 
vo nat ko zá sa it je len ti. Egyik meg ha tá ro zó funk ci ó ja a ma gas szin tû fi zi kai ak ti vi tást rend sze re sen vég zõ ver seny spor to -
lók, ezen be lül az él spor to lók egész ség ügyi el lá tá sa, gon do zá sa. To váb bi fel ada tai a mul ti disz cip li ná ris, il let ve spe ci fi -
kus jel le gé bõl fa kad nak. Mul ti disz cip li ná ris, mi vel in teg rál ja az or vos tu do mány mind azon te rü le te it, ahol a test moz gás a 
te rá pia és a re ha bi li tá ció esz kö ze ként fel hasz nál ha tó. Ugyan ak kor spe ci fi kus, mi vel a meg fele lõen irá nyí tott, ter ve zett,
egyén re sza bott edzés prog ram ké pe zi a gyó gyí tás, il let ve a re ha bi li tá ció alap ját.

A sport egész ség ügy fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada tok:
– A pri mer pre ven ci ós egész ség fennt ar tó te vé keny sé gek or vo si és vizs gá la ti hát te ré nek biz to sí tá sá ra a re giszt rált

sza bad idõs-spor to lók mi nél tö me ge sebb be vo ná sá val, azok nak té rí tés el le né ben szol gál ta tást nyúj tó or szá gos sport -
egész ség ügyi há ló za tot a már meg lé võ há rom Re gi o ná lis Sport or vo si Cent ru mot bá zis ként hasz nál va kell fenn tar ta -
ni, fej lesz te ni.

Fel ada tuk a re giszt rált sza bad idõ-spor to lók fitt sé gi teszt je i nek ki dol go zá sa, rend sze res mé ré sé nek meg szer ve zé se,
adat bá zi suk lét re ho zá sa, hoz zá fé ré si le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa a Nem ze ti Sport in for má ci ós Rend szer szá má ra, és más
egyéb, fi ze tõ ké pes ke res le tü ket ki elé gí tõ sport or vo si szol gál ta tá sok nyúj tá sa.

– A sport or vo si há ló zat ban dol go zók nak kü lö nö sen ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni uk a fo gya té kos ság gal élõ spor to -
lók ra.

2. Ok ta tás, kép zés, to vább kép zés, szak kép zés – a szak tu dás
 

A sport szak em ber kép zés ben a sport mind há rom te rü le tén el en ged he tet len az ok ta tás és a kép zés át fo gó meg újí tá sa:
in no va tív, ta nu lást se gí tõ tech no ló gi ák, mód sze rek és esz kö zök ki fej lesz té se, a ha té kony tu dás meg osz tást le he tõ vé tevõ
kép zé si struk tú ra ki dol go zá sa, a kép zé si tar ta lom mi e lõb bi kor sze rû sí té se. Te kin tet tel az EU-tag or szá gok több sé gé nek
gya kor la tá ra, va la mint a ha zai szak kép zés és fel nõtt kép zés fej lesz té si irá nya i ra, a sport szak em ber kép zés struk tú rá ját oly
mó don kell kor sze rû sí te ni, hogy a szak ké pe sí té sek – a mo du la ri tást is figye lembe véve – tar tal mi lag egy más ra épül je nek. 
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A tar tal mi-mód szer ta ni meg újí tás so rán ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos ku ta tá sok
ered mé nye i nek át vé te lé re és el ter jesz té sé re.

A sport dip lo má cia te rü le te ki emelt fi gyel met ér de mel. A sport dip lo má ci ai te vé keny ség ered mé nyes sé gé nek ja ví tá sa
ér de ké ben in do kolt meg vizs gál ni a sport dip lo má ci ai kép zés vá laszt ha tó szak irány ként tör té nõ ki ala kí tá sá nak és biz to sí -
tá sá nak le he tõ sé gét, szük sé ges to váb bá az ál la mi és ci vil sport igaz ga tá si szer vek szak mai együtt mû kö dé sé nek erõ sí té se,
az egyes te rü le tek re vo nat ko zó, sport dip lo má ci át érin tõ in for má ci ók köl csö nös ren del ke zés re bo csá tá sa.

A szak em ber szük ség let ki elé gí té sé ben kap jon ki emelt sze re pet az in téz mé nyes, jól szer ve zett és gya kor lat ori en tált
ok ta tás, ne ve lés, kép zés. A tu dás anyag kor sze rû sí té sé ben vál lal ja nak kez de mé nye zõ sze re pet a sport tal fog la ko zó fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek, a kép zés szak mai (sport ági) fel ügye le te le gyen a sport ági szö vet sé gek fel ada ta és fe le lõs sé ge. A
szö vet sé gek le gye nek fe le lõ sei a szak em be rek gya kor la ti kép zé sé nek és to vább kép zé sé nek oly mó don is, hogy a fi a ta lok 
sze rez hes se nek ta pasz ta la tot a gya kor lott edzõk mel lett.

A szak em ber kép zés kor sze rû sí té sé nek ré sze ként kez de mé nyez ni és ösz tö nöz ni kell – az új szak kép zé si do ku men tu -
mok hoz iga zo dó – tan köny vek és egyéb ta nul má nyi se géd le tek ki adá sát. En nek ré sze ként – össz hang ban a Kor mány
szak kép zés-fej lesz té si stra té gi á já val – ki kell fej lesz te ni az is ko la rend sze ren kí vü li kép zés ben al kal maz ha tó di gi ta li zált
tan anya go kat, kez de mé nyez ni és se gí te ni kell a kép zés ben részt vevõ ok ta tók to vább kép zé sét.

In téz mé nye sí tet té és rend sze res sé kell ten ni a gya kor ló sport szak em be rek to vább kép zé sét.

A to vább kép zé sek tar tal má nak meg ha tá ro zá sá ban és a részt ve võk biz to sí tá sá ban tá masz kod ni kell a kép zõ in téz mé -
nyek, to váb bá az or szá gos sport ági (szak-) szö vet sé gek fe le lõs együtt mû kö dé sé re.

A sport szak em ber-kép zés te rén is erõ sí te ni kell a szak kép zõ in téz mé nyek ben az in téz mény fenn tar tók el len õr zõ te vé -
keny sé gét. Az ál la mi sport igaz ga tás szint jén na gyobb fi gyel met kell for dí ta ni a mun ka ügyi köz pon tok, il let ve a szak kép -
zõ, va la mint a vizs ga szer ve zõ in téz mé nyek jog sza bály kö ve tõ te vé keny sé gé nek el len õr zé sé re.

A sport élet dif fe ren ci á ló dá sá ra te kin tet tel a szak em ber kép zés te rén is tö re ked ni kell az új tár sa dal mi igé nyek ki elé gí -
té sé re. Szük ség sze rint bõ ví te ni kell az ál lam ál tal el is mert szak ké pe sí té sek kö rét. A szak kép zés mi nõ ség biz to sí tá sá nak
egy sé ges sé ge ér de ké ben az is ko la rend sze ren kí vü li kép zés te rén a vizs gáz ta tá si és vizs ga szer ve zé si jog fel té te le i nek szi -
go rí tá sa szük sé ges.

A tár sa dal mi, il le tõ leg a szak kép zés te rü le tén be kö vet ke zett vál to zá sok ra te kin tet tel idõ sze rû a vo nat ko zó jog anyag
fe lül vizs gá la ta, il let ve mó do sí tá sa. En nek so rán na gyobb össz han got kell te rem te ni a szak ké pe sí té sek és az ál ta luk be -
tölt he tõ mun ka kö rök kö zött.

A szak te rü let tel kap cso la tos fej lesz té se ket elõ se gí te né, ha adat bá zis áll na ren del ke zés re a bi zo nyít ványt, il let ve ok le -
ve let szer zett szak em be rek rõl, a kez dõ szak em be rek mun ká ba ál lá sá ról, eset leg kül föl di fog lal koz ta tá sá ról. Mind ezek
alap ján in do kolt a sport szak em ber-kép zés sta tisz ti kai rend sze ré nek ki dol go zá sa és be épí té se a Nem ze ti Sportinformá -
ciós Rend szer be.

A ma gyar sport nak szük sé ge van egy erõs, sport ok ta tás sal fog lal ko zó in téz mény há ló zat ra. En nek meg te rem té se ér de -
ké ben meg kell vizs gál ni egy test ne ve lé si, ok ta tá si-kép zé si, sport tu do má nyi és sport egész ség ügyi komp lex köz -
pont – EU-s for rá sok fel hasz ná lá sá val tör té nõ – lét re ho zá sá nak le he tõ sé gét. Ez a köz pont meg fe le lõ ke re te ket biz to sí ta -
na az ok ta tás, a kép zés, tu do má nyos te vé keny ség, a ku ta tás és in no vá ció össze han golt, komp lex fej lesz té sé hez. A köz -
pont nak al kal mas nak kell len nie sport egész ség ügyi funk ci ók ra (la bo ra tó ri u mok, gyó gyí tó-re ha bi li tá ci ós egy sé gek), az
ah hoz kap cso ló dó K+F és in no vá ci ós te vé keny ség re, és ki emel ke dõ, köz pon ti sze re pet kell be töl te nie a sport tu do mány -
ban és sport szak em ber kép zés ben (sport könyv tár, kon fe ren cia-köz pont stb) is. A köz pont szak mai-tu do má nyos hát te re a
test kul tú rá lis szak em be rek is me re te i nek bõ ví té sét és a la kos ság élet mi nõ sé gé nek ja vu lá sát ered mé nyez né. Emel lett to -
vább ra is szük ség van a Sem mel we is Egye tem Test ne ve lé si és Sport tu do má nyi Kar sport ok ta tá si-há ló zat ban be töl tött
do mi náns sze re pé nek meg õr zé sé re.

A rend szer mi nõ ség biz to sí tá sa cél já ból meg vizs gá lan dók egy ön kén tes sport szak em ber-ka ma ra lét re ho zá sá nak fel té -
te lei, amely nek fel ada ta len ne a sport szak em be rek ér dek kép vi se le té nek el lá tá sa, emel lett sport szak em ber fog lal koz ta tás
fej lesz té si fel ada to kat is el lát na.

3. Sport tu do mány
 

Ma gyar or szá gon a sport tu do mányt nem egy pros pe rá ló, ko moly gaz da sá gi-üz le ti ér de ke ket is ki szol gá ló és ma gá ban
hor do zó tu do mány te rü let ként ér tel me zik. A te rü let ér té ke i nek mi nél jobb ki hasz ná lá sa ér de ké ben el ke rül he tet len az ál -
la mi fi nan szí ro zá si ke re tek bõ ví té se. A be fek te tés sel kap cso lat ban ér de mes hang sú lyoz ni, hogy ren tá bi lis, hi szen a ver -
seny sport egy szers mind üz let, a sza bad idõ sport és egész ség meg õr zõ test moz gás a né pes ség egész sé gi ál la po tá ra, il let ve
mun ka ké pes ség-meg õr zé sé re gya ko rol po zi tív ha tást. Ez a ren del ke zés re álló in for má ci ók és a nem zet kö zi pél dák alap -
ján meg kér dõ je lez he tet len.
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Alap ve tõ hosszú távú cél az új – a vi lág szín vo na lat is is mé tel ten el érõ/meg ha la dó – sport tu do má nyi ered mé nyek fel -
mu ta tá sa.

A sport tu do má nyos te vé keny ség ha té kony sá ga ja vít ha tó, amennyi ben a ku ta tá sok össze han gol tan, ko or di nál tan, egy
ha tá ro zott stra té gia men tén foly nak. Szük ség van egy részt a szak ma ré szé rõl egy mo dern, a gya kor lat ban al kal maz ha tó,
a sport szak ma va lós igé nye i nek meg fe le lõ, prag ma ti kus se gít sé get nyúj tó sport tu do má nyi stra té gi á ra. Mind emel lett
szük ség len ne a sport tu do mány ön ál ló tu do mány ág ként tör té nõ tel jes ér té kû el is mer te té sé re is. A stra té gi át nem csak a
sport szfé rá ban te vé keny ke dõk, ha nem szá mos más fó ru mon, társ tu do mány ban, to váb bá kap cso ló dó te rü le te ken – tu riz -
mus, ön kor mány za tok, gaz da ság stb. – te vé keny ke dõk szá má ra is el ér he tõ vé kell ten ni.

A sport tu do má nyos te vé keny ség össze han go lá sá ban fon tos sze rep há rul a sok év ti ze des ta pasz ta lat tal ren del ke zõ, de
ál la mi, szak mai együtt mû kö dés sel meg úju lá si fo lya ma tot meg kez dõ Ma gyar Sport tu do má nyi Tár sa ság ra (MSTT), a
Ma gyar Test ne ve lõ Ta ná rok Or szá gos Egye sü le té re (MTTOE), Ma gyar Edzõk Tár sa sá gá ra (MET), va la mint a Nem ze ti
Után pót lás-ne ve lé si és Sport szol gál ta tó In té zet (NUSI) szer ve ze ti ke re tei kö zött mû kö dõ Után pót lás-ne ve lé si Igaz ga tó -
ság ra, és Test ne ve lé si és Sport mú ze um ra.

A jö võ ben az el ap ró zott, ke vés tár sa dal mi re le van ci á val bíró ku ta tá sok he lyett az erõ for rá so kat az át fo gó, több te rü le -
tet és té mát össze füg gé se i ben fel dol go zó, a gya kor la ti al kal ma zást szé les kör ben le he tõ vé tevõ ku ta tá sok tá mo ga tá sá ra
kell kon cent rál ni. A ku ta tá si ered mé nyek gya kor lat ba tör té nõ al kal ma zá sát min den eset ben ha tás ta nul mánnyal kell alá -
tá masz ta ni.

A szé les kör ben hasz no sít ha tó tu do má nyos ku ta tá sok esz köz el lá tott sá gát pá lyá za tok út ján ja vít juk. Emel lett tö re ked -
ni kell arra, hogy meg ala poz zuk a sport tu do mány imá zsát an nak ér de ké ben, hogy a je len leg ren del ke zés re álló szû kös
anya gi for rá so kon túl más tá mo ga tá si ala pok ból is ré sze sül hes se nek.

A sport szak em ber kép zés új struk tú rá já nak meg fele lõen kulcs fon tos sá gú a sport tu do mány és ezen be lül a sport ku ta tás
or szá gos há ló za tá nak lét re ho zá sa a sport szak em ber kép zés ben és to vább kép zés ben ér de kelt fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek -
re – a Sem mel we is Egye tem Test ne ve lé si és Sport tu do má nyi Ka rá nak ku ta tói bá zi sá ra, mint a fel ál ló rend szer cent ru má -
ra, a Ma gyar Sport tu do má nyi Tár sa ság szel le mi tõ ké jé re, il let ve a vi dé ki sport tu do má nyi köz pon tok ra – ala poz va.
 Kiemelten fon tos az egész ség ori en tá ció – a moz gás-gaz dag élet mód és a fitt ség, mint tár sa dal mi ér ték – erõ sí té se a sport -
tu do mány esz kö ze i vel. Az ag gasz tó egész ség sta tisz ti kák tük ré ben a sza bad idõs moz gás prog ra mok be vá lás vizs gá la ta
szük ség sze rû. Az ezen és egyéb sport tu do má nyi te rü le te ken vég zett ku ta tá sok nak és ered mé nyek nek a ki dol go zás alatt
lévõ Nem ze ti Sport in for má ci ós Rend szer be is be kell ke rül ni ük. A gya kor la ti hasz no su lás ér de ké ben min den informá -
ciónak hoz zá fér he tõ vé kell vál nia min den fel hasz ná ló szá má ra.

A sport és tu dás tár sa da lom olyan új tí pu sú együtt mû kö dé sé re van szük ség, ahol az el mé le ti tu dá sok, ha gyo má nyok
köz vet le nül kap cso lód hat nak a gya kor lat hoz, hoz zá já rul hat nak a sport ban részt ve võk ta nu lá si ké pes sé gé nek és tu dá sá -
nak nö ve ke dé sé hez, pél dá ul egy „élõ sport mú ze um” és a meg fele lõen mû köd te tett tu do má nyos mû he lyek fo lya ma tos ki -
ala kí tá sá val egy olyan sport tu dás-há ló zat, és olyan bá zis mû hely jö het lét re, amely a ha zai sport mu ze o ló gia és sport tu do -
má nyos ku ta tás ér té ke it a kor in for ma ti kai tech ni ká já nak, vív má nya i nak fel hasz ná lá sá val tár hat ná a nagy kö zön ség elé.
A ma gyar sport tu do mány és az egész ség ne ve lés nél kü löz he tet len do ku men tu ma i nak lét re jöt te és a sport tu do mány tár gyi 
em lé ke i nek meg õr zé se ér de ké ben ki kell ala kí ta ni a gya kor la ti mód sze rek tu do má nyos meg ala po zá sa te rén je len tõs
ered mé nye ket el érõ fi a tal sport tu dó sok tá mo ga tá sá nak fel té te le it.

4. Sport me nedzs ment, sport mar ke ting
 

A sport me nedzs ment (fo lya mat) so rán a sport szer ve ze tek meg ha tá roz zák cél ja i kat, az eb bõl fa ka dó fel ada to kat, és
irá nyít ják azt a fo lya ma tot, amellyel cél ja i kat el érik.

A sport mar ke ting sport ter mé kek és sport szol gál ta tá sok ér té ke sí té se köz vet le nül a sport fo gyasz tói szá má ra. Ma gá ba
fog lal ja azo kat a tu da to san ter ve zett ten ni va ló kat, ame lyek szük sé ge sek ah hoz, hogy a sport fo gyasz tók igé nye it és a vá -
gya it tu dás me nedzs ment se gít sé gé vel ki elé gít hes sék.

Az ál lam fel ada ta a sport mar ke ting te rén, hogy össze kap csol ja a spor tot és a gaz da sá got, il let ve hogy is mert té te gye a
sport szfé ra sze rep lõi szá má ra a gaz da ság sza bá lya it. Fel kell tér ké pez ni, és ele mez ni kell a sport fo gyasz tói szük ség le te -
ket, te hát fó ku szá ban a sport fo gyasz tó áll.

A sport struk tú rá ját, a tár sa dal mi hasz nos sá gon ala pu ló funk ci ó it is mer ni kell. A sport szek tor sze rep lõ i nek mar ke ting -
is me re tek kel, a gaz da sá gi szfé ra sze rep lõ i nek pe dig alap ve tõ sport szak mai is me re tek kel kell ren del kez ni ük.

A sport szek tor ban je len leg nem ter mé sze tes a mar ke ting al kal ma zá sa, a sport ese mé nyek fo gyasz tó i ról való gon dos -
ko dás, elé ge dett sé gük re épü lõ stra té gia. A mû kö dés ha té kony sá gá nak ja ví tá sa ér de ké ben ezen vál toz tat ni szük sé ges.
En nek ki ala kí tá sá hoz a sport szer ve ze tek nagy ré sze azon ban nem ren del ke zik meg fe le lõ szak mai hát tér rel, szak tu dás sal, 
ezért tá mo ga tás ra szo rul.

Ál la mi fel adat, hogy a sport szfé rát a sport me ne dzse ri gya kor lat ki ala ku lá sá ig is me ret át adás sal, mo dern mû köd te té si
mo del lek el ter jesz té sé vel se gít sük.
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5. A sport kap cso lat rend sze rei

 
Mai kul tú ránk ban nem kap cso ló dik össze a sport, a test rend sze res edzé se a szel le mi kép zés sel, a tu da tos kul tu rá ló dás -

sal, a men tá lis fej lesz tés sel. Nincs meg a szük sé ges össze füg gés rend szer a sza bad idõs célú sport, a sza bad idõ sport és a
tu dás tár sa da lom, to váb bá az in for má ci ós tár sa da lom kö zött. Ezek nek a te rü le tek nek a jö võ ben szer ve sen il lesz ked ni ük
kell egy más hoz.

To váb bi fej lõ dé si le he tõ ség rej lik a sport és a kör nye zet-, va la mint ter mé szet vé de lem kap cso lat rend sze ré nek ja ví tá sá -
ban is, pl. a kör nye zet tu da tos ság nö ve lé se és a Nem ze ti Par kok kal való együtt mû kö dés te rü le tén, kü lö nös te kin tet tel
egyes fo ko zott kör nye zet ter he lést és ter mé szet ká ro sí tást oko zó ext rém spor tok ûzé sé re.

Az ál la mi for rá sok ka ta li zá tor sze re pe mind ad dig ne he zen tud ér vé nye sül ni – így meg ta ka rí tá sok is ne he zen ér he tõk
el –, amed dig nincs meg fe le lõ mo dell a sza bad idõ-gaz da ság te rü le tén a ma gán tõ ké vel tör té nõ ha té kony együtt mû kö dés -
re. Ugyan ak kor a ci vil szer ve ze tek sin cse nek kel lõ kép pen be kap csol va a fon tos tár sa dal mi cé lok el éré sé be. A kü lön-kü -
lön ösz tön zött, il let ve tá mo ga tott te vé keny sé gek sok szor pár hu za mo san, kis ha té kony ság gal foly nak, így a fi nan szí ro zás
sok szor mo za ik sze rû, el ap ró zó dó. A ki egyen sú lyo zott tér sé gi fej lesz té sek hez szük sé ges a vá ro sok és kör nye ze tük – ru -
rá lis kis tér sé gek, in teg rált kis tér sé gi prog ra mok – kö zöt ti élõ kap cso lat meg te rem té se. A sza bad idõ-gaz da ság erre is le -
he tõ sé get nyújt.

Az ál la mi sport igaz ga tás de cent ra li zá ci ós tö rek vé se mel lett ko mo lyan vesszük a szol gál ta tó ál lam esz me i sé gé bõl ere -
dõ kö ve tel ményt, és a Nem ze ti Sport in for má ci ós Rend szert esz köz ként fel hasz nál va köz vet len kap cso la tot épí tünk ki a
sport ci vil szfé ra részt ve võ i vel, stra té gi ai part ne re i vel.

A ho ri zon tá lis együtt mû kö dé sek je len leg nem elég erõ sek, pe dig a re gi o ná lis és az in teg rált kis tér sé gi együtt mû kö dé -
sek ezt fo ko zot tan igé nyel nék. Hi á nyoz nak a szi ner gi á kat ki hasz ná ló prog ra mok, a komp lex szak tu dá sok, a spe ci fi kus,
ugyan ak kor mo bi lan át ala kít ha tó kö zös sé gi te rek, lé te sít mé nyek a sza bad idõ-el töl tés te rü le tén.

A sport ra és az ak tív tu riz mus ra épü lõ komp lex tu risz ti kai ter mé kek ki ala kí tá sá val egy ide jû leg a tu risz ti kai szol gál ta -
tá sok kí ná la ta is bõ vül. A ma gyar or szá gi tu riz mus el sõ sor ban Bu da pest re, va la mint a Ba la ton ra kon cent rá ló dik. A tu -
risz ti kai szem pont ból ke vés bé frek ven tált ré gi ók fej lesz té si irá nya i nak meg ha tá ro zá sa kor a sport ál tal kí nált le he tõ sé ge -
ket min den eset ben figye lembe kell ven ni. Ilyen le he tõ sé get je lent het pél dá ul az él mény für dõk höz köt he tõ strand sport, a
ter mé szet já rás, a ke rék pá ros tu riz mus, az ak tív tu riz mus, a vízi tu riz mus, va la mint a lo vas tu riz mus fej lesz té se, vagy a
köz pon ti és he lyi sport tör té ne ti gyûj te mé nyek hez kap cso ló dó an ki ala kí tan dó kor sze rû, „élõ sport mú ze um” és lá to ga tó -
köz pon tok fej lesz té se.

A hely tõl, ter mék tõl füg gõ en sok eset ben sze zo ná lis tu risz ti kai kí ná lat sza bad idõs sport le he tõ sé gek kel tör té nõ ki egé -
szí té se hoz zá já rul hat a tu risz ti kai sze zon meg hosszab bí tá sá hoz, a tu risz ti kai szol gál ta tá sok sze zo non kí vü li hasz no sí tá -
sá hoz. A tu riz mus ban dol go zók is me re te i nek, kom pe ten ci á i nak fej lesz té sét kü lön fé le kép zé sek kel és to vább kép zé sek -
kel le het biz to sí ta ni.

6. Ver seny ké pes ség és fog lal koz ta tott ság

 
Vizs gá la tot kell foly tat ni és be kell mu tat ni azt, hogy a ver seny ké pes ség fej lesz té sé vel a fog lal koz ta tott ság te rü le tén

mi lyen po zi tív fo lya ma tok in dít ha tók el a sport ál tal. Ha tás vizs gá la tok se gít sé gé vel be kell mu tat ni, hogy egy ség nyi rá -
for dí tás mi lyen mó do su lást ered mé nyez a fog lal koz ta tott sá gi ada tok ban. Fo lya ma tos vizs gá la tok ra, kont roll ing ra van
szük ség an nak ér de ké ben, hogy a sport sze re pét a fog lal koz ta tott ság nö ve lé sé ben alá tá masszuk. Ele mez ni kell, hogy a
gaz da ság szá má ra a sport ban be fek te tett fo rin tok mi lyen ha szon nal jár nak, mennyi ben já rul nak hoz zá Ma gyar or szág
ver seny ké pes sé gé nek ja ví tá sá hoz. A mul ti funk ci o ná lis sport lé te sít mény-kon cep ció ke re té ben össze kap csol ha tó ak a
gaz da ság kü lön bö zõ te rü le tei (tu riz mus, te rü let fej lesz tés), to váb bá a fog lal koz ta tott ság és a ver seny ké pes ség (kis- és kö -
zép vál lal ko zá sok).

A sport ban a vál lal ko zá sok és kü lö nö sen a fog lal koz ta tás szem pont já ból je len tõs ki hasz ná lat lan erõ for rá sok, tar ta lé -
kok rej le nek. Az Eu ró pai Uni ó hoz új on nan csat la ko zott ke let-kö zép-eu ró pai ál la mok ban a sport ban fog lal koz ta tot tak
ak tív né pes ség hez vi szo nyí tott ará nya messze el ma rad a régi tag ál la mo ké hoz ké pest.

Mi vel a szer ve ze tek szá mát te kint ve a sport az egyik leg na gyobb szeg men se a ha zai ci vil szfé rá nak, a fog lal koz ta tot -
tak szá ma vi szont ala csony, egy ér tel mû, hogy a mun kát el sõ sor ban ön kén te sek vég zik.

Mind ezek alap ján hosszú távú cé lunk, hogy a sport szfé rá ban a fog lal koz ta tott ság az ön kén tes ség tõl a tel jes, il let ve a
rész mun ka idõs fog lal koz ta tás irá nyá ba to lód jon el. Je len tõs mér ték ben nö ve ked jen azok nak a ta ná rok nak, sport tu dó sok -
nak, edzõk nek, ver seny bí rók nak, sport szak em be rek nek, sport ve ze tõk nek, sport or vo sok nak a szá ma, akik a sport ban
való te vé keny sé get élet hi va tás ként vá laszt ják, a sport szfé rá ban mint mun ka vál la lók vesz nek részt.
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A fog lal koz ta tás bõ ví tés ben je len tõs sze rep há rul a sport ban ér de kelt, il let ve a sport tal össze füg gés be hoz ha tó vál lal -
ko zá sok ra. A sport vál lal ko zá sok szá má nak és pro fil já nak bõ vü lé sé hez az ál lam ha té kony, vál lal ko zás ba rát kör nye zet ki -
ala kí tá sá val, vál lal ko zás fej lesz tés sel, el sõ sor ban a kis és kö ze pes mé re tû vál lal ko zá sok, va la mint a sza bad idõ-gaz da ság
fej lesz té sé vel, tá mo ga tá sá val já rul hat hoz zá.

Bár köz vet len mun ka hely te rem tõ ké pes sé ge vi szony lag cse kély, még is ide tar to zik két kez de mé nye zés, ame lyek
hosszú tá von ki je lö lik a sport ban való fog lal koz ta tás nö ve ke dé sé nek irá nyát. Az egyik a kis tér sé gi hu mán me ne dzse ri
rend szer be ve ze té se (lásd a szer ve ze ti rend szer kor sze rû sí té sé rõl  szóló fe je ze tet), a má sik pe dig a re gi o ná lis és kis tér sé gi
mul ti funk ci o ná lis sza bad idõ köz pon tok hoz kap cso ló dó mun ka hely-te rem té si funk ció.

A kis tér sé gi hu mán me ne dzse rek in ter disz cip li ná ris tu dás sal ren del ke zõ, ugyan ak kor a spe ci á lis, he lyi igé nyek nek,
kö ve tel mé nyek nek is meg fe lel ni tudó, új tí pu sú szak em be rek (sza bad idõs szak em be rek) kép zé sét és fog lal koz ta tá sát je -
len te né köz pon ti költ ség ve té si több let ki adást nem igény lõ mó don, szám sze rû sít ve a je len le gi sport szak em be ri ál lo mány
bá zi sán. A szük sé ges hu mán tõ ke a mû kö dõ sza bad idõ-szer ve zõk, volt pe da gó gu sok, ál lás ta lan fi a tal dip lo má sok, test ne -
ve lõ ta ná rok, edzõk kö ré ben ke re sen dõ. A hu mán me ne dzse rek kép zé sük so rán a gya kor lat ban is hasz no sít ha tó, komp lex 
hát tér tu dás sal, ma gas szin tû, kor sze rû me ne dzse lé si is me re tek kel kell, hogy ren del kez ze nek, és ha té kony, gya kor la ti
szer ve zé si ké pes sé ge ket sze rez né nek.

7. Nem ze ti Sport in for má ci ós Rend szer

 
Cé lunk egy fel hasz ná ló ba rát köz pon ti elekt ro ni kus plat form – Nem ze ti Sport in for má ci ós Rend szer – lét re ho zá sa és

mû köd te té se, amely a ben ne fog lalt adat bá zis sal se gít sé get nyújt a dön tés-elõ ké szí tés hez, el len õr zés hez, az adat szol gál -
ta tók sa ját ada ta i nak ke ze lé sé hez, a pá lyáz ta tás köz pon ti, elekt ro ni kus ke ze lé sé hez, to váb bá szá mos szol gál ta tást, köz ér -
de kû in for má ci ót nyújt a sport te rü le tén mû kö dõ tár sa dal mi szer ve ze tek, il let ve a sport iránt ér dek lõ dõk ré szé re. A rend -
szer ha té kony mû kö dé se ér de ké ben át kell te kin te ni az OSAP ke re té ben meg va ló su ló adat gyûj té se ket, va la mint az ál la -
mi sport in for má ci ós rend szer mû kö dé sé nek ta pasz ta la ta it. Ezek, va la mint a sport tár sa da lom igé nye i nek fel mé ré sét
köve tõen meg kell ha tá roz ni azon ada tok, szol gál ta tá sok kö rét, amely az ál la mi és ci vil sport igaz ga tást, va la mint a sport
ci vil szfé rá já nak mû kö dé sét se gít he ti. Sze mé lyes és kü lön le ges ada tok ke ze lé sé nek szük sé ges sé ge ese tén az adat ke ze lés
ki zá ró lag a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény ren del -
ke zé se i nek meg fele lõen va ló sul hat meg.

8. Sport kom mu ni ká ci ós stra té gia

 
A Nem ze ti Sport stra té gia vég re haj tá sá nak ered mé nyes sé ge nagy mér ték ben azon mú lik, hogy mennyi re si ke rül a

prog ram ba be kap csol ni, az együtt mû kö dés be be von ni, a vég re haj tás ban ér de kelt té ten ni a sport te rü le tén érin tett szak -
em be re ket, szer ve ze te ket, in téz mé nye ket, va la mint a la kos sá got. Eb ben ki emelt sze re pe van a ter ve zett lé pé sek kom mu -
ni ká ci ó já nak, az üze ne tek el jut ta tá sá nak az ér de kel tek felé. A hosszú távú gon dol ko dás te hát meg kö ve te li a kom mu ni ká -
ci ós stra té gia ki ala kí tá sát is. A konk rét kom mu ni ká ci ós stra té gia meg va ló sí tá si tech ni ká já nak ki vá lasz tá sa mel lett fon tos 
meg ha tá roz ni a sport stra té gi ai üze ne té nek tar tal mát! Ezek az üze ne tek a tel jes ség igé nye nél kül:

– A rend sze res test edzés a leg ki vá lóbb pri mer pre ven ci ós esz köz az egész ség meg õr zés, egész ség meg ta rtás szem -
pont já ból.

– A spor tot eti kai tar tal ma, le he tõ sé gei al kal mas sá te szik a ne ve lé si fo lya mat leg ka rak te re sebb esz kö ze ként tör té nõ
meg je le nés re. A sport a ne ve lés egyik leg ha té ko nyabb esz kö ze. Ki vá ló spor to ló ink egy ben min ta- és pél da ké pek is, rá
kell irá nyí ta ni a leg ki vá lóbb sze mé lyi ség re a tár sa da lom fi gyel mét. Õk iga zi pél da ké pek ké vál hat nak.

– A sport kö zös sé gi ko hé zi ó ja rend kí vül erõs. A sport kö zös ség al kal mas a hét köz na pi élet, az élet mi nõ ség dön tõ át -
for má lá sá ra.

– Az egész éle ten át tar tó test edzés és ta nu lás, kul tu rá ló dás az iga zi ide ánk, ezt tart juk a har mo ni kus sze mé lyi ség ki -
fej lõ dé se szem pont já ból a leg fon to sabb nak.

– A stra té gia „Spor to ló Nem zet” ide á já ban gon dol ko dik, ami be szer ve sen be le tar to zik a „Sport nem zet” ran gunk
meg õr zé se, ér té ke ink vé del me. Az or szág egész sé gi ál la po tá nak je len le gi hely ze te gyö ke res vál to zást kö ve tel a rend sze -
res test moz gás mo ti vá ci ós és at ti tûd rend sze ré ben, va la mint gya kor la tá nak ki ala kí tá sá ban.

– A sport a kul tú ra szer ves ré sze. A spor to lá si te vé keny ség nem sza kad hat el a hu mán te rü le tek tõl, szer ve sen kap cso -
lód nia kell pél dá ul az ok ta tá si, kul tu rá ló dá si fo lya ma tok hoz.

– A sport min den egyes te rü le té re be kell kap csol ni a tu dás tár sa da lom és in for ma ti kai tár sa da lom, to váb bá a sport tu -
do mány ered mé nye it, a sport egész ség ügy vizs gá la ta it és vív má nya it, a sport me ne dzse lé sé nek is me re te it.
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– A sport al kal mas esz köz a sza bad idõ-gaz da ság fej lesz té sé nek ösz tön zé sé re.

– Csak a tisz ta esz kö zök kel el ért sport si ker az iga zi ér ték! A sport si ker el éré se – mint cél – nem szen te sít he ti bár mi -
lyen esz köz al kal ma zá sát.

Ezen ér té kek köz ve tí té se ál lan dó fel ada tunk. Stra té gi ai part ne re ink (test ne ve lõk, edzõk, óvó nõk, gyógy tor ná szok, pe -
da gó gu sok, sport hoz kap cso ló dó mé dia szak em be rek) vé le mé nyé nek di rekt kom mu ni ká ci ó ra épü lõ for má lá sa út ján, üze -
ne te ink nek ta lál koz nia kell a mé di á ban el in dí tott ak ci ók ha tá sá val!

Át tö rés szük sé ges a szem lé let ben, ak ci ó ink hát te re ként a jö võ ben egy sé ges gon do la ti hát te ret ala kí tunk ki.

A kom mu ni ká ci ós stra té gia két fõ rész bõl kell, hogy áll jon, ame lyet két fõ fel adat ha tá roz meg.

a) A Nem ze ti Sport stra té gia gon do la ta i nak, szem lé let vál tó üze ne te i nek, gya kor la ti lé pés ja vas la ta i nak el jut ta tá sa a
cél cso por tok hoz.

b) A Nem ze ti Sport stra té gia meg va ló su lá sát elõ se gí tõ ön ál ló kom mu ni ká ci ós pro jek tek, kam pá nyok lét re ho zá sa.

A kre a tív kam pá nyok gon do la ti sá gá val, szel le mi sé gé vel szé les tár sa dal mi el vá rá so kat, igé nye ket kell meg fo gal maz ni 
elõ se gít ve, ön ger jesz tõ fo lya mat tá vált va a több szin tû tár sa dal mi kom mu ni ká ci ót. Lé nye ges, hogy a kom mu ni ká ció az
egész or szá got be há lóz za, ezért a re gi o ná lis sport ta ná csok nak, a me gyei sport igaz ga tók nak, va la mint az Ön kor mány za ti
és Tér sé gi Ko or di ná tor Há ló zat nak is sze re pet kell kap nia az élet mód vál tás, szem lé let vál tás in for má ci ós mun ká já ban.

9. A sport és a kör nye zet vé de lem kap cso la ta
 

Az Eu ró pa Ta nács ál tal ki adott Sport eti kai Kó dex sze rint:
„Az em be rek jó fi zi kai, tár sa dal mi és lel ki köz ér ze té nek biz to sí tá sa és fej lesz té se ge ne rá ci ó ról ge ne rá ci ó ra azt igény li, 

hogy sport te vé keny sé gü ket – kü lö nö sen a sza bad ban és a vi ze ken tör té nõ spor to lást – össze han gol ják boly gónk kor lá to -
zott le he tõ sé ge i vel, a kör nye zet fenn tar tá sá nak, vé del mé nek és ki egyen sú lyo zott hasz ná la tá nak alap ele me i vel. Így kü lö -
nö sen

– a sport lé te sít mé nyek ter ve zé sé nél és épí té sé nél figye lembe kell ven ni a ter mé szet és a kör nye zet ér té ke it;

– tá mo gat ni és ösz tö nöz ni kell a sport szer ve ze tek nek a ter mé szet és a kör nye zet meg óvá sá ra irá nyu ló tö rek vé se it;

– a ter mé szet vé de lem ér de ké ben fej lesz te ni kell az em be rek is me re te it a sport és a kör nye zet vé de lem kö zöt ti kap cso -
lat ról.”

A kör nye zet vé de lem ki e mel ke dõ en fon tos te rü le te a ne ve lés esz kö zé vel meg va ló sít ha tó pre ven ció, és ez ter mé sze te -
sen vo nat ko zik a sport ne ve lés te rü le te i re is.

A kör nye zet nek, s eb ben ki tün te tett mó don a ter mé sze ti kör nye zet nek az egyén tes ti, lel ki és szel le mi fej lõ dé sé ben
rend kí vül fon tos sze re pe van.

A ver seny sport ban, az után pót lás sport ban foly ta tott mun ka, az is ko lai sport, és a sza bad idõ sport ban vég zett te vé keny -
ség egy aránt az élet mi nõ ség ja ví tá sá ra kell, hogy irá nyul jon.

Az Eu ró pai Unió és az OECD ál tal meg fo gal ma zott el vek alap ján a jog- és prog ram har mo ni zá ció nem csak a kör nye -
zet vé de lem és ok ta tás te rü le te i re, ha nem a sport te rü le te i re is ter jed jen ki.

A Stra té gia ki fe je zi a kör nye zet vé del mé nek fon tos sá gát, ami a sport tól és az egész sé ges élet szem lé let tõl el vá laszt ha -
tat lan.

Cél el sõ sor ban a fi gye lem fel kel tés és -fel hí vás a sport és a kör nye zet vé de lem, ter mé szet vé de lem kap cso la tá ra, to váb -
bá az erre vo nat ko zó nem ze ti és nem zet kö zi ci vil szer ve ze ti kez de mé nye zé sek tá mo ga tá sa. A sport min den te rü le té nek,
konk rét gya kor la tá nak a kör nye zet vé de lem és ter mé szet vé de lem ak tív figye lembevételére, a meg elõ zés re kell irá nyul -
nia. Kü lö nö sen ér vé nyes ez az inf ra struk tu rá lis fej lesz té sek re és a ter mé szet ben vég zett sport te vé keny sé gek re.

10. Esély egyen lõ ség
 

Az esély egyen lõ sé gi ak ci ók je len leg ága za ti ala pon szer ve zõd nek. Szük ség van a kü lön bö zõ ága za ti tö rek vé sek szin -
te ti zá lá sá ra, a köz tük lévõ szi ner gia meg ta lá lá sá ra. Ezért a sport egy ér tel mû cél ja, hogy az esély egyen lõ sé gi és te rü le ti
kü lönb sé ge ket csök ken te ni szán dé ko zó ak ci ó kat a ha té kony ság nö ve lé se ér de ké ben in teg rál ja a sa ját te rü le te in.

Az után pót lás rend sze rünk ben ki e mel ten fon tos sze re pet ját szik a Hé rak lész-prog ram (Baj nok prog ram, Csil lag prog -
ram). A prog ram az esély egyen lõ ség meg te rem té sét is tá mo ga tó mo dell, mind emel lett azon ban fon tos len ne a te het sé gek 
sport tu do má nyos ala po kon nyug vó ki vá lasz tá sa, a te het ség gon do zás tu da to sab bá és pon to sab bá té te le. A fent em lí tett
célt is kí ván ja szol gál ni a kö zel jö võ ben lét re ho zan dó Nem ze ti Sport in for má ci ós Rend szer, va la mint az után pót lás mû he -
lyek fej lesz té se.

A jö võ ben a te het sé gek ki vá lasz tá si fo lya ma ta, a ki vá lasz tás át fo gó me to di kai pon to sí tá sa kell, hogy ki emel ke dõ fel -
adat tá vál jon. A sport ági szö vet sé gek kel együtt mû köd ve ki kell ala kí ta ni a te het ség gon do zás alap ve tõ for má it, mó do za -
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ta it (ösz tön díj rend szer, kol lé gi u mi el he lye zés), a sport ága kat le fe dõ szak mai kont roll ing rend szert, va la mint a te het sé -
gek szo ci á lis hely ze té nek, mo bi li tá si le he tõ sé ge i nek vizs gá la ti rend sze rét.

Eb ben a mun ká ban nagy se gít sé get je lent het ki vá ló szak em be re ink meg lé võ ta pasz ta la ta és pe da gó gi ai ér zé ke.
Az ál la mi sport igaz ga tás nak – te her bí ró ké pes sé ge ará nyá ban – tá mo gat nia kell az esély egyen lõ ség gel kap cso la tos tö -

rek vé se ket. A sport esély egyen lõ sé get se gí tõ funk ci ó ját kü lön bö zõ ak ció prog ra mok ál tal kell meg va ló sí ta ni, me lyek ben
kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni a hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se ken élõ gye re kek re és fi a ta lok ra, fo gya té kos ság gal élõ
em be rek re, nõk re, va la mint a ro mák ra. A tá mo ga tás sal pár hu za mo san ke res ni kell azo kat az új uta kat is, ame lyek le he tõ -
sé get te rem te nek a ma gán tõ ke be vo ná sá ra úgy, hogy a he lyi igé nye ket figye lembe ve szik, azaz fi gyel nek a lo kál pat ri ó ta
tö rek vé sek re.

IV.4. HAZAI RENDEZÉSÛ VILÁGVERSENYEK ÉS ESEMÉNYEK

A je len tõs nagy ság ren dû fej lesz té sek és szé les körû, ak tív ál la mi rész vé telt igény lõ, nagy tár sa dal mi-gaz da sá gi ha tá -
sok kal bíró ún. me ga ren dez vé nyek – az olim pia és pa ra lim pia, lab da rú gó-EB, For ma 1 – és nagy tár sa dal mi je len tõ sé gû
ese mé nyek tá mo ga tá sa nem csu pán sport po li ti kai, ha nem kor mány za ti, tár sa dal mi dön tést igé nyel. A sport po li ti ka dön -
té si kom pe ten ci á ja lé nye ge sen ki sebb költ ség ve té sû ren dez vé nyek – a Vi lág ku pa (VK), az Eu ró pa-baj nok ság (EB), va -
la mint a vi lág baj nok ság (VB) – kö ré ben ér he tõ tet ten.

A ki emelt ha zai ren de zé sû vi lág ese mé nyek (EB, VB, VK) tá mo ga tá si gya kor la tá ban a ko ráb bi évek ta pasz ta la tai alap -
ján még in kább szük sé ges sé vált az ezen ese mé nyek tá mo ga tá sá hoz meg ha tá ro zott sza bá lyo zás és szem pont rend szer be -
tar tá sa és be tar ta tá sa.

A sport szá má ra a leg ha té ko nyabb dön tés meg könnyí té se ér de ké ben már rög zí tés re ke rült – a jö võ ben en nek pon tos
be tar tá sa szük sé ges – hogy:

– ha va la mely ese mény meg ren de zé sé hez ga ran cia vál la lás, il let ve a Kor mány dön té sét igény lõ lé te sít mény fej lesz tés, 
be ru há zás, esz köz be szer zés szük sé ges, a re giszt rá ci ós ké re lem csak a Kor mány po zi tív dön té sét köve tõen ve he tõ nyil -
ván tar tás ba;

– ter ve zett mó don a fel nõtt és az az alat ti elsõ után pót lás kor osz tály Vi lág- és Eu ró pa-baj nok sá ga, va la mint a fel nõtt
Vi lág Kupa tá mo gat ha tó;

– Vi lág Ku pá nak az adott sport ág ver seny nap tá rá ban Vi lág Ku pa ként meg ha tá ro zott ver senyt te kint jük. Ez zel össze -
füg gés ben a Vi lág Kupa meg ren de zé sé hez leg fel jebb 2 éven te nyújt ha tó tá mo ga tás.

A tá mo ga tá sok meg íté lé se el sõ sor ban nem a sport ágak gaz da sá gi hely ze té nek ja ví tá sát, ha nem a tu da tos, a sport ágak
adott sá ga i nak is meg fe le lõ fej lesz té sét szol gál ja. Rá kell irá nyí ta ni a szö vet sé gek fi gyel mét arra, hogy mi lyen ága zat kö zi 
le he tõ sé gek rej le nek a ha zai ren de zé sû vi lág ese mé nyek meg ren de zé sé ben. Min den tá mo ga tást meg kell fe lel tet ni a ma -
gyar tár sa dal mi és gaz da sá gi kö rül mé nyek kel és igé nyek kel, hi szen csak a for rá sok meg fe le lõ kon cent rá ci ó ja ré vén le het 
ha té kony és meg fe le lõ ered mé nye ket el ér ni. Tö re ked ni kell arra, hogy a sport kap cso lat rend sze re fej lõd jön és pót ló la gos
for rá sok be vo ná sá ra al kal mas sá vál jon.

Egy si ke res vi lág ver seny ha zai meg szer ve zé se köz ve tett és köz vet len mó don (füg gõ en a sport ese mény nagy sá gá tól,
sport ág tól, hely szín tõl, idõ pont tól) po zi tív ha tást gya ko rol a tu riz mus ered mé nye i re is. Ezért tö re ked ni kell arra, hogy mind -
két szak te rü let igé nye i nek meg fe le lõ prog ram, ver seny, sport ese mény tá mo ga tá sa va ló sul jon meg. A si ke res ver seny azon
túl, hogy te rü let fej lesz té si, gaz da ság élén kí té si ér de ke ket is szol gál, az or szág imá zsá nak eme lés hez is nagy ban hoz zá já rul. A
köl csö nös fi gye lem, a kap cso la tok épí té se le gyen evi den cia. (Ugyan ak kor a tu riz mus szem pont já ból ke vés bé je len tõs, azon -
ban ha gyo má nyo san si ke res ma gyar sport ágak vi lág ese mé nye i nek tá mo ga tá sát is szük sé ges biz to sí ta ni.)

Szük sé ges an nak vizs gá la ta, me lyek azok a nagy szá mú ha zai és kül föl di ama tõr spor to lót egy idõ ben meg moz ga tó, a
spor tot, mint élet for mát, az egész sé ges élet mó dot nép sze rû sí tõ tö meg sport ver se nyek, me lyek mind az or szág imázs,
mind a tu riz mus vo nat ko zá sá ban ki emel ke dõ je len tõ ség gel bír nak és tá mo ga tás ra ér de me sek.

A fen ti ek figye lembevétele le he tõ vé te szi egy részt az egy re na gyobb szám ban meg ren de zés re ke rü lõ és tá mo ga tást
igény lõ ese mé nyek még dif fe ren ci ál tabb és kon cent rál tabb ki vá lasz tá sát, va la mint a ren del ke zés re álló ál la mi tá mo ga tá -
sok ha té ko nyabb fel hasz ná lá sát. A jö võ ben az ál la mi, ön kor mány za ti és sport ág spe ci fi kus ér de ke ket és szem pon to kat
figye lembe véve, mér le gel ve szük sé ges fel mér ni és meg ha tá roz ni az egyes ese mé nyek meg ren de zé sé hez kö te le zõ en elõ -
írt és nagy ér té kû be ru há zá sok, fej lesz té sek köz pon ti költ ség ve tést ter he lõ nagy sá gát, és több éven át hú zó dó tá mo ga tá sá -
nak mér té két. El kell érni, hogy a ren dez vény tá mo ga tás nak a sport ra, a gaz da ság ra, a ré gi ó ra, a te le pü lés re néz ve fej lesz -
tõ ha tá sa le gyen. En nek ér de ké ben cél sze rû az ese mé nyek meg ren de zé sé nek gaz da sá gi, tár sa dal mi, sport szak mai fel té te -
le i nek ala ku lá sát fo lya ma to san nyo mon kö vet ni, il let ve a fej lesz té sek ter ve zé se kor az eset le ges ren de zé si le he tõ sé gek
von za ta it szem elõtt tar ta ni. A ha zai ren de zé sû vi lág ver se nyek és ese mé nyek ál la mi tá mo ga tá sa mö gött a tu da tos kon -
cep ció meg je le né sé vel, a ver seny ren de zés po zi tív ha tás sal lesz mind a tár sa da lom szá má ra, mind az adott sport ág fej -
lõdésére.
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Ki emelt ál la mi fel ada tok a sport fel té tel rend sze ré nek fej lesz té sé re vo nat ko zó an:
– A spor tot és a spor to lást ösz tön zõ gaz da sá gi és jogi kör nye zet meg te rem té se, a stra té gi á val össz hang ban lévõ

sporttör vény meg al ko tá sa.
– Ra ci o ná lis és ha té kony lé te sít mény fej lesz té si po li ti ka meg va ló sí tá sa.
– Egy sze rû sí tett szer ve ze ti struk tú ra ki ala kí tá sá nak tá mo ga tá sa.
– Ki szá mít ha tó, át lát ha tó és el len õriz he tõ fi nan szí ro zá si rend szer ki ala kí tá sa.
– For rás be vo nás le he tõ sé ge cél já ból EU-pá lyá zat fi gye lés és in for má ció to váb bí tás a sport szfé ra szá má ra.
– A szak em ber kép zé si rend szer re form já nak tá mo ga tá sa.
– A tár sa da lom és a gya kor lat szá má ra re le váns, szé les al kal maz ha tó sá got le he tõ vé tevõ ku ta tá sok tá mo ga tá sa a

sport tu do mány-fej lesz té si stra té gia alap ján.
– Mû kö dõ, fel hasz ná ló ba rát Nem ze ti Sport in for má ci ós Rend szer meg al ko tá sa.
– Kö vet ke ze tes, kon cep ci o ná lis kom mu ni ká ció meg va ló sí tá sa.
– Vi lág ver se nyek ren de zé sé nek tá mo ga tá sa ra ci o ná lis dön tés ho za tal lal.

„ A sport, az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerõteljesebb és legnemesebb nevelõ eszköze.”

Szent-Györgyi Albert (Szeged 1930)
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Az Országgyûlés
66/2007. (VI. 27.) OGY

határozata

a Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának
megóvásáról és javításáról*

Az Or szág gyû lés a ma gyar pol gá rok egész sé gé nek vé -
del me, az Al kot mány ban rög zí tett egész sé ges kör nye zet -
hez való jog ér vé nye sí té se ér de ké ben a kö vet ke zõ ha tá ro -
za tot hoz za:

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ha tat lan nak tart ja, ha egy
or szág oly mó don há rít ja át, il let ve old ja meg kör nye ze ti
prob lé má it, hogy az a szom szé dos al ví zi vagy fõ szél irány -
ba fek võ or szág szá má ra ked ve zõt len, ká ros kör nye ze ti kö -
vet kez mé nyek kel jár, kör nye ze ti koc ká za tot je lent. Az Or -
szág gyû lés az ilyen jel le gû prob lé mák meg ol dá sá ban az
érin tet tek együtt mû kö dé sét he lye zi elõ tér be.

2. Az Or szág gyû lés ag gó dik Szent gott hárd vá ros és tér -
sé ge la kos sá gát és tár sa dal mát ked ve zõt le nül érin tõ, az
Oszt rák Köz tár sa ság te rü le té rõl szár ma zó ká ros kör nye ze ti
ha tá sok  miatt, és til ta ko zik az oszt rák hul la dék ége tõ ha tár
mel lé ter ve zé se el len, szo li da ri tást vál lal az érin tet tek kel.

3. Az Or szág gyû lés fel hív ja a Kor mányt, hogy to vább ra 
is te gyen meg min dent a tér ség kör nye ze ti ká ra i nak el há rí -
tá sá ra, a kör nye ze ti ve szé lyek, koc ká za tok meg elõ zé se ér -
de ké ben. En nek ke re té ben:

a) ér té kel je és szük ség sze rint kez de mé nyez ze a két- és
több ol da lú nem zet kö zi szer zõ dé sek ben, to váb bá az EU
jog sza bá lyok ban rög zí tett elõ írások és ha tár ér té kek fe lül -

vizs gá la tát, mó do sí tá sát, szi go rí tá sát a fel ví zi, il let ve fõ
szél irány sze rin ti ki bo csá tók vo nat ko zá sá ban,

b) az EU Víz Ke ret irány el vé nek meg fele lõen a Rába fo -
lyó tel jes víz gyûj tõ jé re kö zös víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv -
ben ér té kel je a kör nye ze ti ál la po tot és a kör nye ze ti koc ká -
za to kat,

c) kez de mé nyez zen tár gya lá so kat az Oszt rák Köz tár sa -
ság kor má nyá val arra vo nat ko zó an, hogy a He i li genk re ut zi 
Ipa ri Park ba ter ve zett hul la dék ége tõ mû ne a ma gyar or -
szág ha tár kö ze lé ben épül jön meg.

4. Az Or szág gyû lés fel ké ri és tá mo gat ja az or szá gos, re -
gi o ná lis és he lyi tár sa dal mi szer ve ze te ket, hogy ha zai és
nem zet kö zi kap cso la ta i kat is fel hasz nál va, te vé ke nyen mû -
köd je nek köz re Szent gott hárd és tér sé ge kör nye ze ti ál la po -
tá nak ja ví tá sa, a hul la dék ége tõ ha tár mel lé épí té sé nek meg -
elõ zé se ér de ké ben.

5. Az Or szág gyû lés fel ké ri a tu do má nyos tes tü le te ket,
hogy ku ta tá sa ik kal se gít sék a tér ség kör nye ze ti ál la po tá nak 
fel mé ré sét és a vár ha tó ha tá sok fel tá rá sát, az Or szág gyû lés
és a Kor mány in téz ke dé se it.

6. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy a tér ség
kör nye ze ti hely ze té rõl fo lya ma to san szá mol jon be az Or -
szág gyû lés ille té kes szak bi zott sá gá nak.

7. Ez a 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

Dr. Kis Zol tán s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.



Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
43/2007. (VI. 27.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyuló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat ellen be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
116/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy 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.

1. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se alap ján két ki -
fo gást nyúj tot tak be az Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban: OVB) 116/2007.
(IV. 18.) OVB ha tá ro za ta ellen, amely ben az OVB ha tá ro -
za tá nak meg sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát
ké rik.

Az OVB a tá ma dott ha tá ro za tá ban hi te le sí tet te annak,
az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyuló alá -
írás gyûj tõ ív nek a min ta pél dá nyát, ame lyen a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tárt gaz da sá gi tár sa ság gá tör té nõ
át ala kí tá sát köve tõen ne le hes sen pri va ti zál ni, ha nem ma -
rad jon ál lam i tu laj don ban?”.

A 116/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 51. szá má nak I. kö te té ben 2007. áp ri lis 24-én je len t
meg. Az egyik ki fo gást 2007. má jus 8-án a má sik ki fo gást
2007. má jus 9-én 12 óra 30 perc kor nyúj tot ták be az
OVB-hez. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy a
ki fo gá so kat a Ve. 130.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt mó don és
ha tár idõn be lül nyúj tot ták be.

Te kin tet tel arra, hogy a ki fo gá sok ugyan azon OVB ha -
tá ro zat tör vényességének fe lül vizs gá la tá ra irá nyul nak, az
Alkot mány bíró ság az in dít vá nyo kat egye sí tet te, és egy el -
já rás ban bí rál ta el.

2. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint a kér dés nem fe le l
meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Ál lás pont ját az -
zal in do kol ta, hogy mi vel az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nya fel té tel tõl füg gõ kér dést tar tal maz, nem egy ér tel mû,
hogy a nép sza va zás ered mé nye mi lyen jog sza bály meg al -
ko tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést. A kér dés alap ján
nem ér tel mez he tõ, hogy az Or szág gyû lés nek az egész ség -
biz to sí tó fel té tel tõl füg gõ tar tós ál lam i tu laj don ban ma ra -
dá sá ról kel le ne tör vényt al kot nia, vagy csak ak kor ter he li
jog al ko tá si kö te le zett ség, ha az egész ség biz to sí tó gaz da -
sá gi tár sa ság gá ala kul át.

Nem fe le l meg a kér dés az egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nyé nek azért sem, mert az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint
a ha tá lyos ál lam ház tar tá si jog sza bá lyi ren del ke zé sek nem
te szik le he tõ vé költ ség ve té si szerv gaz da sá gi tár sa ság gá
ala ku lá sát, e miatt a kér dés ben sze rep lõ fel té tel be kö vet -
kez te sem lesz meg ál la pít ha tó.

3. A má sik in dít vá nyo zó sze rint az OVB-nek négy ok -
ból is meg kel lett vol na ta gad nia a kér dés hi te le sí té sét. A
ki fo gás ban ki fej tett ál lás pont sze rint a kér dés:

– az Al kot mány nak a költ ség ve tés rõl való nép sza va zás
ti lal mát meg fo gal ma zó 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ba
üt kö zik;

– az Al kot mány nak az or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to -
zó sze mé lyi és szer ve zet ala kí tá si kér dé sek rõl való nép sza -
va zás ti lal mát meg fo gal ma zó 28/C.  § (5) be kez dés d) pont -
já ba üt kö zik;

– nem fe le l meg a nép sza va zás ról  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek nek, mert a kér dés
meg fo gal ma zá sa nem egy ér tel mû, mert a kér dés alap ján
nem ítél he tõ meg, hogy az ered mé nyes nép sza va zás ese tén 
mely jog sza bá lyi ren del ke zé sek mó do sí tá sa, ille tõ leg
 hatályon kí vül he lye zé se vá lik szük sé ges sé;

– nem ren del ke zik a pri va ti zá ció meg til tá sá nak konk rét 
tár gyi és idõ be li ha tá lyá ról, ezért tör vényhozási morató -
rium hi á nyá ban bur kolt al kot mány mó do sí tást ered mé -
nyez.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sa so rán az Alkot mány bíró ság az aláb bi
jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján hoz ta meg dön té sét:

1. Az Alkot mány vo nat ko zó ren del ke zé sei:
„70.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel

ren del ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt meg il -
let az a jog, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán
vá lasz tó és vá laszt ha tó le gyen, valamint or szá gos nép sza -
va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve gyen.”

„28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”

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

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

(...)
d) az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi és szer -

ve zet ala kí tá si (-át ala kí tá si, -meg szün te té si) kér dé sek rõl,”

2. Az Nsztv.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye -
zé sé re irá nyuló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó
sza bá lyai:

„2.  § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”

3. A Ve.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé re irá nyuló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza -
bá lyai:

„117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -
bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, ille tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj -
tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos
ha tá ro za tát nyolc na pon be lül a Ma gyar Köz löny ben köz zé 
kell ten ni.”

„118.  § (...)
(3) Va la mennyi alá írás gyûj tõ ívet a nép sza va zás ra ja va -

solt kér dés sel kell kez de ni. Egy alá írás gyûj tõ íven egy kér -
dés sze re pel het. Az alá írá sok nak a kér dés sel azo nos ol da -
lon kell sze re pel ni ük.

(4) Az alá írás gyûj tõ íve ken a sa ját kezû alá írás mel lett
– az alá írás hi te les sé gé nek el len õr zé se cél já ból – fel kell
tün tet ni a kez de mé nye zõ ol vas ha tó csa lá di és utó ne vét,
lak cí mét, valamint sze mé lyi azo no sí tó ját.

(5) Az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az alá -
írá sá val lát ja el.”

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(...)
(3) Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, ille tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, ille tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gá sok meg ala po zat la nok.

Az Alkot mány bíró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Alkot mánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont ja alap ján a Ve.
130.  §-a ha tá roz za meg. Az Alkot mány bíró ság el já rá sa eb -
ben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Alkot -
mány bíró ság az OVB ha tá ro za tá ban, valamint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Alkot mány bíró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

1. El já rá sa so rán az Alkot mány bíró ság el sõ ként a ki fo -
gást be nyúj tók azon ál lás pont já nak meg ala po zott sá gát
vizs gál ta, mely sze rint az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma -
zott kér dés nem fe le l meg az egy ér tel mû ség tör vényi kö ve -
tel mé nyé nek.

Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta so rán több ha tá ro za -
tá ban ér tel mez te az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben a nép -
sza va zás ra bo csá tan dó kér dés sel szem ben tá masz tott egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. E ha tá ro za ta i ban az Alkot -
mány bíró ság ki fej tet te, hogy az egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nye a nép sza va zás hoz való jog ér vé nye sü lé sé nek ga ran -
ciá ja. Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye eb ben az össze füg -
gés ben azt je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés nek
egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó nak kell len ni. Ah hoz,
hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra fel tett kér dés re
egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé ges, hogy a kér -
dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ
 legyen, a kér dés re „igen”-nel vagy „nem”-mel le hes sen
 felelni (vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség). Az ered mé nyes
nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág gyû lés nek az
Alkot mány 19.  § (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö -
ré nek – Al kot mány ban sza bá lyo zott – kor lá to zá sa: az
Ország gyûlés kö te les az ered mé nyes nép sza va zás ból kö -
vet ke zõ dön té se ket meg hoz ni. Ezért a kér dés egy ér tel mû -
sé gé nek meg ál la pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs -
gál nia kell azt is, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján
az Or szág gyû lés – az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok
sze rint – el tud ja-e dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö -
te le zett ség, ha igen mi lyen jog al ko tás ra kö te les (jog al ko -
tói egy ér tel mû ség). [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro zat,
ABK 2006. jú ni us, 429, 430.]

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint az alá írás -
gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés nem sér ti sem a vá lasz -
tó pol gá ri egy ér tel mû ség, sem a jog al ko tói egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyét.

A kér dés a vá lasz tó pol gá rok szá má ra egy fé le kép pen ér -
tel mez he tõ, „igen”-nel vagy „nem”-mel meg vá la szol ha tó.
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A vá lasz tó pol gá rok nak a kér dés alap ján arra kell vá laszt
ad ni uk, hogy kí ván ják-e, hogy az Or szá gos Egész ség biz -
to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP) ál lam i tu laj don ban
ma rad jon ak kor is, ha gaz da sá gi tár sa sá gi for má ba fog ják
át ala kí ta ni. Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás ese tén,
ha a vá lasz tó pol gá rok az „igen” vá lasz mel lett dön te nek,
az Or szág gyû lés nek olyan tör vényt kell al kot nia, amely
meg aka dá lyoz za az OEP pri va ti zá ci ó ját, ga ran tál ja annak
ál lam i tu laj don ban ma ra dá sát, ab ban az eset ben, ha az
OEP gaz da sá gi tár sa sá gi for má ban fog mû köd ni. Ön ma gá -
ban az, hogy a kér dés alap ján a vá lasz tó pol gá rok nak egy
fel té tel tõl füg gõ kér dés ben kell ál lást fog lal ni uk, nem érin -
ti a kér dés egy ér tel mû sé gét. A nép sza va zás so rán a vá lasz -
tó pol gá rok nak kell meg ítél ni ük, hogy egy fel té te le zett
hely zet ben fel me rü lõ kér dés ben ál lást kí ván nak-e fog lal ni. 
Az Or szág gyû lést a nép sza va zás ered mé nye pe dig ér te -
lem sze rû en csak ak kor fog ja jog al ko tás ra kö te lez ni, ha a
kér dés ben sze rep lõ fel té tel be kö vet ke zik.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint az Nsztv. 13.  § 
(1) be kez dé se nem tá maszt olyan kö ve tel ményt a nép sza -
va zás kez de mé nye zõ i vel szem ben, hogy a kér dés meg fo -
gal ma zá sa kor pon to san hasz nál ják a ha tá lyos jog sza bá -
lyok ter mi no ló gi á ját, ille tõ leg pon to san meg ha tá roz zák
azt, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés mely jog sza bá -
lyok mó do sí tá sá ra, ha tá lyon kí vül he lye zé sé re, vagy vál to -
zat lan ál la pot ban való fenn tar tá sá ra irá nyul.

Mind eze ket figye lembe véve az Alkot mány bíró ság
meg ál la pí tot ta, hogy a 116/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro zat -
ban meg fo gal ma zott kér dés az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé -
ben sza bá lyo zott egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét nem sér ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság nak a be nyúj tott ki fo gá sok
egyi ke alap ján ál lást kel lett fog lal nia ab ban a kér dés ben is, 
hogy az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés az
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) és d) pont ja alap ján
olyan kér dés nek te kint he tõ-e, amely nek nép sza va zás ra
bo csá tá sát az Alkot mány ti lal maz za.

2.1. Az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont ja alap -
ján nem le het nép sza va zás ra bo csá ta ni olyan kér dést,
amely a költ ség ve té si tör vény tar tal mát érin ti.

Az Alkot mány bíró ság már szá mos ha tá ro za tá ban ér tel -
mez te az Alkot mány 28/C. § (5) be kez dés a) pont ját.
[51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392,. 395.;
59/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 834, 837.;
15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 165, 171.;
16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. már ci us, 239.;
32/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, MK 2007. 69. szám, 4902,
4905.; 33/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, MK 2007. 69. szám, 
4908, 4910–4912.; 34/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat,
MK 2007. 69. szám, 4915, 4918–4919.]

Az Alkot mány bíró ság e ha tá ro za ta i ban rá mu ta tott arra,
hogy a költ ség ve tés rõl  szóló tör vény fo gal má ba sem mi -
kép pen sem tar toz hat bele az össze olyan jog sza bály,
amely nek pénz ügyi-költ ség ve té si von za ta van. Ön ma gá -
ban az, hogy a nép sza va zás ered mé nye eset le ge sen érin ti
az Or szág gyû lés moz gás te rét a kö vet ke zõ költ ség ve té si

tör vény meg al ko tá sa kor, nem te szi til tot tá a nép sza va zás ra 
bo csá tan dó kér dést. [Elõ ször: 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2001, 392, 395.]

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint az OVB ál tal
hi te le sí tett kér dés és a költ ség ve té si tör vény kö zött köz -
vet len tar tal mi össze füg gés nem ál la pít ha tó meg.

A költ ség ve té si tör vény az ál lam i fel ada tok el lá tás hoz
szük sé ges ki adá so kat és a ki adá sok fe de ze té ül szol gá ló be -
vé te le ket ha tá roz za meg. Azok nak az ál lam i fel ada tok nak
a kö rét, tar tal mát, kö ve tel mé nye it, ame lyek nek a pénz ügyi 
fe de ze tét az ál lam a költ ség ve té si tör vény ben biz to sít ja
– az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
9.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen – kü lön
tör vények ír ják elõ.

Az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés bõl ered -
mé nyes nép sza va zás ese tén egy ál lam i fel adat, az egész -
ség biz to sí tás el lá tá sá nak mód ját érin tõ jog al ko tá si kö te le -
zett sé ge ke let ke zik az Or szág gyû lés nek, olyan tör vény
meg al ko tá sá ra lesz kö te les, amely ga ran tál ja az OEP ál -
lam i tu laj don ban ma ra dá sát ab ban az eset ben is, ha azt
gaz da sá gi tár sa ság gá ala kít ják át. A nép sza va zás ra bo csá -
tan dó kér dés te hát az ál lam i fel adat el lá tá sá nak mód já ra és
nem az ál lam i fel adat pénz ügyi fe de ze té re, ille tõ leg annak
for rá sa i ra vo nat ko zik, így a költ ség ve té si tör vény tar tal -
mát köz vet le nül nem érin ti.

2.2. Az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés d) pont ja alap -
ján nem le het nép sza va zást tar ta ni az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó sze mé lyi és szer ve zet ala kí tá si kér dé sek rõl.
Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a vi ta tott kér dés az Or -
szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó szer ve zet ala kí tá si kér dés,
így ar ról nép sza va zás nem tart ha tó.

Az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés nem szer ve zet ala -
kí tás ra irá nyul, a kér dés alap ján a vá lasz tó pol gá rok nak
nem ar ról kell ál lást fog lal ni uk, hogy egyet ér te nek-e az
OEP gaz da sá gi tár sa ság gá való át ala kí tá sá val, ha nem ar ról 
kell dön te ni ük, hogy az OEP jog utód ja ként eset le ge sen
lét re jö võ gaz da sá gi tár sa sá got pri va ti zál ják-e vagy sem.
Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a tu laj do ni for -
má ról való dön tés nem te kint he tõ szer ve zet ala kí tás ra irá -
nyuló kér dés nek.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a vizs gált alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés
nem te kint he tõ olyan nak, amely az Alkot mány 28/C.  §
(5) be kez dés a) és d) pont ja alap ján nem bo csát ha tó nép -
sza va zás ra.

3. Az egyik ki fo gás sze rint az OVB-nek azért is meg
kel lett vol na ta gad nia a kér dés hi te le sí té sét, mert az bur -
kolt al kot mány mó do sí tás ra irá nyul. Ál lás pont ja sze rint a
ha tá lyos al kot má nyi és tör vényi ren del ke zé sek alap ján je -
len leg nem ál la pít ha tó meg, hogy a nép sza va zás ered mé -
nye mennyi idõ re kö te lez né a tör vényhozást, en nek kö vet -
kez té ben az ered mé nyes nép sza va zás az Al kot mány nak a
kép vi se le ti és a köz vet len de mok rá cia in téz mé nye i re vo -
nat ko zó ren del ke zé sei meg vál toz ta tá sát, azaz az Al kot -
mányt bur kolt mó do sí tá sát ered mé nyez né.
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Az Alkot mány bíró ság ed di gi gya kor la tá ban ak kor ítél te 
az al kot mány mó do sí tás ti lal má ba üt kö zõ nek a nép sza va -
zás ra bo csá tan dó kér dést, ha a kér dés tar tal má ból va la -
mely új sza bály nak az Al kot mány ba való be épí té sé re ke -
let ke zett vol na kö te le zett sé ge az Or szág gyû lés nek
[2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 33, 37.], vagy a
kér dés az Alkot mány va la mely té te les ren del ke zé sé vel el -
len té tes sza bály meg al ko tá sá ra irá nyult. [22/1999.
(VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251.; 28/1999. (X. 6.)
AB ha tá ro zat, ABH 1999, 290.] Nem mi nõ sí tet te az Alkot -
mány bíró ság bur kolt al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló nak a 
kér dést pusz tán a miatt, mert a nép sza va zás ra irány adó jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek nem ren del kez nek ar ról, hogy a
nép sza va zás ered mé nye mennyi idõ re kö te le zi a tör -
vényhozást. [15/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat, ABK 2007.
már ci us, 233.; 32/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, MK 2007.
69. szám, 4902, 4906.; 33/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, MK 
2007. 69. szám, 4908, 4912.; 34/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro -
zat, MK 2007. 69. szám, 4915, 4919.]

Te kin tet tel arra, hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés tar tal ma al kot má nyi ren del ke zést nem érint, az
ered mé nyes nép sza va zás ból az Or szág gyû lés nek nem ke -
let ke zik olyan jog al ko tá si kö te le zett sé ge, amely csak az
Alkot mány mó do sí tá sá val tel je sít he tõ, az Alkot mány bíró -
ság ál lás pont ja sze rint a kér dés tar tal ma alap ján annak
„bur kolt” al kot mány mó do sí tás ra irá nyult sá ga nem ál la pít -
ha tó meg.

Mind eze ket figye lembe véve az Alkot mány bíró ság
meg ál la pí tot ta, hogy az OVB jog sze rû dön tést ho zott, ami -
kor az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dést hi te le sí -
tet te. Ezért a ki fo gá so kat el uta sí tot ta, és a 116/2007.
(IV. 18.) OVB ha tá ro za tot hely ben hagy ta.

Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lé 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: 540/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
44/2007. (VI. 27.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság fo lya mat ban lévõ ügy ben al kal -
ma zan dó jog sza bály alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sá ra irá nyuló bí rói kez de mé nye zés alap ján – dr. Ko vács
Pé ter és dr. Pa czo lay Pé ter 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 meg ál la pít ja, hogy az ál lat -
egész ség ügy rõl  szóló 1995. évi XCI. tör vény 2. sz. mel lék -
le te 2. a) és b) pont ja 2004. má jus 1-jéig alkot mány elle nes
volt.

2. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy az Ál -
lat-egész ség ügyi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló 41/1997.
(V. 28.) FM ren de let 1. szá mú mel lék let 152.  § (2) be kez -
dés 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.

3. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy az ál lat -
egész ség ügy rõl  szóló 1995. évi XCI. tör vény 2. sz. mel lék -
le te 2. a) és b) pont ja, valamint az Ál lat-egész ség ügyi Sza -
bály zat ki adá sá ról  szóló 41/1997. (V. 28.) FM ren de let
1. szá mú mel lék let 152.  § (2) be kez dés má so dik mon da ta a 
Bé kés Me gyei Bí ró ság elõtt fo lya mat ban lévõ
1.P.21.359/2002. szá mú ügy ben nem al kal maz ha tó.

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

INDOKOLÁS

I.

A Bé kés Me gyei Bí ró ság az elõt te 1.P.21.359/2002.
szá mon fo lya mat ban lévõ ügyet fel füg gesz tet te, és az
Alkot mánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 38.  §-a alap ján kez de mé nyez te az
ál lat egész ség ügy rõl  szóló 1995. évi XCI. tör vény (a továb -
biak ban: Áeü.) 2. sz. mel lék le te 2. a) és b) pont ja, valamint 
az Ál lat-egész ség ügyi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló
41/1997. (V. 28.) FM ren de let 1. sz. mel lék le te (a továb -
biak ban: Áesz.) 152.  § (2) be kez dé se alkot mány elle -
nességének vizs gá la tát, valamint a Bé kés Me gyei Bí ró ság
elõtt fo lya mat ban lévõ P.21.359/2002. sz. ügy ben való al -
kal ma zá si ti lal má nak ki mon dá sát.

Az in dít vá nyo zó sze rint az Áeü. 2. sz. mel lék let 2. a) és
b) pont ja, valamint az Áesz. 152.  § (2) be kez dé se sér ti az
Alkot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog egyen lõ -
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ség el vét. Ezen jog sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint ugyan is,
ha kény szer vá gás ra ke rül a sor, a le ölt ál la to kért járó kár ta -
la ní tá si összeg egy bi zo nyos da rab szá mot meg ha la dó ál -
lat ál lo mány ese tén a tény le ges ér ték he lyett egy kor ri gált
(csök ken tett) összeg. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja az, hogy 
a kár ta la ní tá si összeg ilyen kor rek ci ó val tör té nõ meg ha tá -
ro zá sa a jog egyen lõ ség el vét sér tõ mó don tesz kü lönb sé get 
a kény szer vá gás sal érin tett ál lat tu laj do no sok kö zött. Az
in dít vá nyo zó sze rint ez a sza bá lyo zás az Alkot mány
70/A.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt jog egyen lõ ség el vét is
sér ti és azon ke resz tül az Alkot mány 13.  § (1) be kez dé sét.
Ugyan is az ál lat tu laj do no so kat kö te le zõ en érin tõ le ö le té si
ha tá ro zat alap ján bi zo nyos tu laj do no so kat in do ko lat la nul
diszk ri mi nál a tu laj don tár gya i nak szá má ra te kin tet tel.
Emel lett sé rül az Alkot mány 9.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt
gaz da sá gi ver seny sza bad sá ga is, ugyan is a kis-, kö zép-,
illetve nagy üze mi ál lat tar tók gaz da sá gi ver se nyé be avat -
ko zik bele az ál lam, ami ugyan csak a 70/A.  § (3) be kez dés
sé rel mé re ve zet.

Az in dít vá nyo zó vé gül hi vat ko zott arra is, hogy az ál lat -
egész ség ügy rõl  szóló 1995. évi XCI. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 2001. évi XXII. tör vény 25.  § (2) be kez dé se, a
Ma gyar Köz tár sa ság nak az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ csat -
la ko zá sá ról  szóló nem zet kö zi szer zõ dést ki hir de tõ tör vény 
hatályba lépésének nap já tól, vagyis 2004. má jus 1-jé tõl ha -
tá lyon kí vül he lyez te az in dít vánnyal tá ma dott ren del ke -
zést és ezzel meg szûnt a ko ráb ban ha tá lyos ren del ke zés
sze rin ti, in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt kü lönb ség té tel a ká -
ro sult tu laj do no sok kö zött.

Az Alkot mány bíró ság el já rá sa so rán meg ke res te a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz tert.

II.

Az Alkot mány bíró ság a ren del ke zõ rész ben fog lalt dön -
té sét az aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján hoz ta
meg:

Az Alkot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„9.  § (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság,

amely ben a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú és
egyen lõ vé de lem ben ré sze sül.

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

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

(2) Tu laj dont ki sa já tí ta ni csak ki vé te le sen és köz ér dek -
bõl, tör vény ben sza bá lyo zott ese tek ben és mó don, tel jes,
fel tét len és azon na li kár ta la ní tás mel lett le het.”

„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.

(...)
(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.”

Az Áeü. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„6.  § (1) Be je len té si kö te le zett ség alá tar to zó ál lat be teg -

ség (a továb biak ban: be je len ten dõ ál lat be teg ség) gya nú ja
vagy meg ál la pí tá sa ese tén az el já ró ha tó sá gi ál lat or vos kö -
te les je len tést ten ni a ke rü le ti fõ ál lat or vos nak, jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott be teg sé gek rõl pe dig a te rü le ti leg ille té -
kes me gyei (fõ vá ro si) ál lat-egész ség ügyi és élelmiszer-
 ellenõrzõ ál lo más nak (a továb biak ban: ál lo más) is.

(2) A be je len ten dõ ál lat be teg sé ge ket a tör vény 1. szá mú 
mel lék le te tar tal maz za.

(3) A ha zai ál lat ál lo mányt sú lyo san ve szé lyez te tõ és a
nem zet kö zi ke res ke del met aka dá lyo zó vagy em ber re is
ve szé lyes, új on nan fel fe de zett fer tõ zõ ál lat be teg ség re a
mi nisz ter – ide ig le nes jel leg gel – be je len té si kö te le zett sé -
get ír hat elõ.

(4) Be je len ten dõ ál lat be teg ség meg elõ zé se, meg ál la pí -
tá sa, to vább ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa, kár té te lé nek
csök ken té se, fel szá mo lá sa ér de ké ben, to váb bá a be teg ség
ter mé sze té hez és el ter jedt sé gé hez mér ten, az ál lat-egész -
ség ügyi ha tó ság kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben az aláb bi jár vány ügyi in téz ke dé se ket ren del he ti el:

(...)
h) di ag nosz ti kai vizs gá lat és ilyen célú le ölés,
i) vé dõ ol tás,
j) gyógy ke ze lés,
k) el kü lö ní tett vagy zárt vá gás,
l) ál lat le ölés (le ö le tés),
m) fer tõ zés köz ve tí tõ-anyag, -esz köz, -tárgy, -élel -

miszer, -t aka rmán y, ál lat hul la le fog la lá sa, ár tal mat lan ná
té te le,

n) fer tõt le ní tés.”
„8.  § (1) A 6.  § (4) be kez dé sé nek h)–n) pont ja i ban fel so -

rolt jár vány ügyi in téz ke dé sek el ren de lé se ese té ben az
1. szá mú mel lék let ben meg ne ve zett ál lat be teg ség ben el -
hul lott, le ölt ál lat, meg sem mi sí tett anyag, esz köz és tárgy
tu laj do no sa – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek -
kel – az ál lam tól kár ta la ní tás ra jo go sult.

(2) A mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter a kár ta la ní tás hoz
és az ál la ti hul la dék ár tal mat lan ná té te lé hez szük sé ges
pénz ügyi fe de ze tet éven te a köz pon ti költ ség ve tés ben ter -
ve zi és biz to sít ja.

(3) A kár ta la ní tás alap ja az ál lat, az anyag, az esz köz
vagy a tárgy for gal mi ér té ke. A kár ta la ní tás mér té két a
2. szá mú mel lék let ben fog lal tak sze rint kell meg ál la pí ta ni. 
A kár becs lés és a ki fi ze tés rész le tes sza bá lya it kü lön jog -
sza bály tar tal maz za. A kár ta la ní tás fo lyó sí tá sá ról az el ren -
de lõ ha tá ro zat ban kell ren del kez ni.

(4) Nem jár kár ta la ní tás:
a) az or szág ba ti la lom el le né re vagy sza bály ta la nul be -

ho zott ál la to kért, valamint a tar tá suk kal kap cso la tos anya -
go kért, esz kö zö kért és tár gya kért;
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b) ha az ál lat be teg ség re gya nús ál la po tát a tu laj do nos
vagy meg bí zott ja nem je len tet te, ille tõ leg az elõ írt rend -
sza bá lyo kat meg szeg te;

c) ha a tu laj don át ru há zás sal szer zett ál lat be teg sé gé rõl,
fer tõ zött sé gé rõl a tu laj do nos nak az ál lat meg szer zé se kor
tu do má sa volt;

d) ha a jár vány ügyi in téz ke dés re az ál lat tar tó egyéb fel -
ró ha tó ma ga tar tá sa  miatt ke rült sor;

e) a va don élõ ál la to kért, ki vé ve az en ge déllyel be fo -
gott, leg alább hat hó nap ja zárt kö rül mé nyek kö zött (va das -
park ban, va das kert ben, röp te tõ ben) tar tott vagy te nyész -
tett va don élõ ha szon ál la to kat és a vé dett ál la to kat;

f)
g) trá gyá ért, alo mért;
h) az ál lat-egész ség ügyi jog sza bá lyok meg sér té sé vel

tar tott, ille tõ leg for gal ma zott ál la tért és ter mé kért.”

Az Áeü. 2. sz. mel lék le te:
„1. A tör vény 8.  § (1) be kez dé se alap ján járó kár ta la ní -

tás mér té ke az ál lat, az anyag, esz köz vagy tárgy for gal mi
ér té ké nek 90%-a, azon ban ál lat fa jon ként nem ha lad hat ja
meg az aláb bi leg ma ga sabb egye den kén ti össze ge ket:

ló 450 000 Ft
szar vas mar ha 200 000 Ft
ser tés 70 000 Ft
juh 20 000 Ft
kecs ke 10 000 Ft
ba rom fi 1 500 Ft
méh csa lád 6 000 Ft
há zi nyúl 1 000 Ft

2. A kár ta la ní tá si össze get csök ken te ni kell
a) 10 szá za lék kal, ha az érin tett ál lo mány ban
– szar vas mar há ból 300-nál
– ser tés bõl 3000-nél
– ba rom fi ból 20 000 to jó nál vagy

30 000 hí zó ba rom fi nál
töb bet tar ta nak;

b) 20 szá za lék kal, ha az érin tett ál lo mány ban
– ser tés bõl 6000-nél
– ba rom fi ból 50 000 to jó nál vagy

100 000 hí zó ba rom fi nál
töb bet tar ta nak.”

Az Áesz. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„152.  § (1) A Tv. 8.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott

eset ben, valamint ha a kár igény el bí rá lá sá nál a kár ta la ní -
tást ki zá ró ok nem áll fenn, a kár ta la ní tás össze gét a ke rü -
le ti fõ ál lat or vos írás be li ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.

(2) A kár ta la ní tá si összeg az el hul lott vagy le ölt ál lat, az
anyag, az esz köz, illetve a tárgy be csült ér té ké nek a Tv.
2. szá mú mel lék le te 1. pont já ban meg ha tá ro zott szá za lé ka. 
Ál la tok ese té ben, ha ezen mel lék let 2. a) vagy 2. b) pont já -
ban le írt tény ál lás ál la pít ha tó meg, a kár ta la ní tá si össze get
annak meg fele lõen csök ken te ni kell.

(3) A kár ta la ní tá si ha tá ro zat in do ko lá sá ban meg kell je -
löl ni, hogy

a) az ál lat el hul lá sa mely – a kár ta la ní tá si kör be tar to zó
– ál lat be teg ség kö vet kez té ben tör tént, ille tõ leg az ál lat le -
ölé sét, kö te le zõ vé dõ ol tá sát, gyógy ke ze lé sét, di ag nosz ti -
kai vizs gá la tát mely ál lat be teg ség meg ál la pí tá sa vagy fel -
szá mo lá sa  miatt ren del ték el, és mi a kár ta la ní tá si igény el -
is me ré sé nek alap ja,

b) a be teg ség ter jesz tõ anyag – be le ért ve az ál la ti ere de -
tû ter mé ket is –, esz köz, tárgy meg sem mi sí té sét vagy ár tal -
mat lan ná té te lét mely ok ból ren del ték el.

(4) A kár ta la ní tá si ha tá ro zat min tá ját a 22. szá mú füg ge -
lék tar tal maz za.”

III.

A bí rói kez de mé nye zés az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

1. Az Alkot mány bíró ság el já rá sa so rán min de nek elõtt
azt ál la pí tot ta meg, hogy az in dít vánnyal tá ma dott ren del -
ke zést az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 1995. évi XCI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XXII. tör vény 25.  §
(2) be kez dé se, a Ma gyar Köz tár sa ság nak az Euró pai Uni ó -
hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló nem zet kö zi szer zõ dést
ki hir de tõ tör vény hatályba lépésének nap já tól, vagyis
2004. má jus 1-jétõl ha tá lyon kí vül he lyez te. Meg ál la pí tot -
ta to váb bá azt is, hogy az Áeü.-t 2006. ja nu ár 1-jé vel ha tá -
lyon kí vül he lyez te az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi
CLXXVI. tör vény, amely nek 10.  § (3) be kez dé se ren de zi
az ál lat le ölé si kár ta la ní tás mér té két: nem tar tal maz za te hát 
az in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé se ket.

A bí rói kez de mé nye zés bõl meg ál la pít ha tó, hogy az
adott ügy ben az Áeü. 2. szá mú mel lék le te 2004. má jus
1-jéig ha tály ban volt szö veg gel al kal ma zan dó.

Az Alkot mány bíró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint ha -
tály ban nem lévõ jog sza bály alkot mány elle nességének
vizs gá la tá ra csak ki vé te le sen, az Al kot mány bí ró ság ról
 szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.)
38.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti bí rói kez de mé nye zés és a 
48.  §-ában sza bá lyo zott al kot mány jo gi pa nasz alap ján ke -
rül het sor. Mi u tán az in dít vány az Abtv. 38.  § (1) be kez dé -
se sze rin ti ké re lem, az Alkot mány bíró ság a már ha tá lyon
kí vül he lye zett jog sza bály te kin te té ben az el já rást le foly -
tat ta.

Az Alkot mány bíró ság el já rá sa so rán azt is meg ál la pí tot -
ta, hogy az Áesz. 152.  § (2) be kez dé se az Áeü. mó do sí tá -
sát, majd ha tá lyon kí vül he lye zé sét köve tõen sem mó do -
sult, az vál to zat lan szö veg gel van ha tály ban. [En nek kö -
vet kez mé nye ként az Áesz. 152.  § (2) be kez dé se a már nem 
ha tá lyos Áeü. 2004. má jus 1-jén ha tá lyát vesz tett 2. szá mú
mel lék le té re utal vissza.]

2. Az Alkot mány 13.  § (1) be kez dé se a tu laj don jog,
mint alap jog vé del mét fo gal maz za meg. Az al kot mány jo gi 
ér te lem ben vett tu laj don jog al kot má nyos kor lá to zá sá nak
fel té te le, hogy a kor lá to zás köz ér dek bõl és az zal ará nyo -
san tör tén jen. [64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro zat, ABH
1993, 373, 379–382.]
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Az Alkot mány 70/A.  § (1) be kez dé se az Alkot mány -
bíró ság gya kor la ta ér tel mé ben az egy más sal össze ha son -
lít ha tó hely zet ben lé võk kö zött al kal ma zott olyan kü lönb -
ség té tel lel szem ben nyújt vé del met, amely nek nincs al kot -
má nyo san el fo gad ha tó in do ka. Eb bõl kö vet ke zõ en nem
min den kü lönb ség té tel alkot mány elle nes, ha nem arra te -
kin tet tel fo gal maz za meg a diszk ri mi ná ció ti lal mát, hogy a 
jog nak min den kit egyen lõ ként, egyen lõ mél tó sá gú sze -
mély ként kell ke zel nie. [9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat,
ABH 1990, 46, 48–49.]

A meg kü lön böz te tés al kot má nyos sá gá nak meg íté lé sé -
ben a min den ko ri sza bá lyo zás tár gyi és ala nyi össze füg gé -
sé bõl kell ki in dul ni, s az egyen lõ ség nek az adott tény ál lás
lé nye ges ele me i re te kin tet tel kell fenn áll nia. A meg kü lön -
böz te tés ti lal má ba üt kö zik, ha az 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, ki vé ve, ha annak kel lõ sú lyú al kot má nyos in do ka
van. [21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73,
77–79.]

„Az Alkot mány bíró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az
azo nos hely zet ben lé võk kö zött nem alap jo gok te kin te té -
ben tett meg kü lön böz te tés csak ak kor te kint he tõ alkot -
mány elle nesnek, ha nincs éssze rû in do ka, te hát ön ké nyes
[16/1991. (V. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 62.; 61/1992.
(XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280–282.]. A be mu ta -
tot tak alap ján tö ret len az Alkot mány bíró ság gya kor la ta
ab ban, hogy ami kor az Alkot mány 70/A.  §-ának sé rel me a
kér dés – és a meg kü lön böz te tés nem alap jog ra vo nat ko -
zik –, egy részt azt vizs gál ja, hogy a jog al ko tó össze ha son -
lít ha tó hely zet ben lévõ jog ala nyok kö zött tet t-e meg kü lön -
böz te tést, más részt azt, hogy az össze ha son lít ha tó hely zet -
ben lévõ jog ala nyok kö zöt ti kü lönb ség té tel nek van-e tár -
gyi la gos meg íté lés sze rint éssze rû in do ka.” [21/2007.
(III. 29.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. már ci us 253,
254–255.]

3. Az Áeü. 6.  §-a alap ján, az Áeü. 1. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott, be je len té si kö te le zett ség alá esõ be teg -
sé gek ese tén, a be teg ség ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa, a
kár té tel csök ken té se, fel szá mo lá sa ér de ké ben a 6.  § (4) be -
kez dé sé ben fel so rolt jár vány ügyi in téz ke dé sek vol tak el -
ren del he tõk. A jár vány ügyi in téz ke dé sek al kal ma zá sa so -
rán te kin tet tel kel lett len ni az adott be teg ség ter mé sze té re
és el ter jedt sé gé re: az zal arány ban álló jár vány ügyi in téz -
ke dést le he tett al kal maz ni. Az Áeü. 6.  § (4) be kez dés k) és
l) pont ja alap ján jár vány ügyi in téz ke dés ként al kal maz ha tó 
volt az el kü lö ní tett, illetve zárt vá gás, valamint az ál lat le -
ölés.

Az Áeü. 8.  §-a alap ján a 6.  § (4) be kez dé sé ben fel so rolt
egyes jár vány ügyi in téz ke dé sek el ren de lé se ese tén az ál lat
tu laj do no sát kár ta la ní tás il let te meg. Az Áeü. 8.  §-a meg -
ha tá roz ta a kár ta la ní tás alap ját, mér té ké nek ki szá mí tá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat azon ban az Áeü. 2. szá mú mel lék -
le té ben ren dez te. A tu laj do no sok ré szé re meg ál la pí tott
kár ta la ní tás az Áeü. alap ján az ál lat for gal mi ér té ké nek

90%-a. A kár ta la ní tás mér té ké nek al kot má nyos sá gát az
Alkot mány bíró ság in dít vány hi á nyá ban nem vizs gál ta.

A jog al ko tó az ál lat ál lo mány ban oko zott ká rért (vagyis
a fer tõ zés  miatt tör té nõ kény szer vá gás el len té te le zé se -
ként), az ál lat ál lo mányt al ko tó egyed szám függ vé nyé ben
ál la pí tot ta meg a kár ta la ní tás mér té két: mi nél na gyobb a
jár vány ügyi in téz ke dés sel érin tett ál lo mány, an nál ke ve -
sebb mér té kû kár ta la ní tás ra jo go sult a tu laj do nos.

4. Az Alkot mány bíró ság az Áeü. 2. szá mú mel lék let
2. a) és b) pont já nak ren del ke zé se it elõ ször ab ban az
össze füg gés ben vizs gál ta, hogy a kár ta la ní tás mér té ké nek
ilyen szá mí tá si mód ja nem sér ti-e az Alkot mány 70/A.  §
(1) be kez dé sét.

4.1. Az Áeü. jár vány ügyi in téz ke dé sek al kal ma zá sá ra,
valamint az azért járó kár ta la ní tás ra vo nat ko zó sza bá lyo -
zás te kin te té ben min de nek elõtt azt vizs gál ta az Alkot -
mány bíró ság, hogy az érin tett ál lat tu laj do no sok azo nos
sza bá lyo zá si kört al kot nak-e.

Az Áeü. jár vány ügyi in téz ke dé sek re vo nat ko zó sza bá -
lyai szem pont já ból annak van je len tõ sé ge, hogy egy ál lat -
be teg ség ter je dé sét – az em ber i egész ség, valamint a be -
teg ség gel fe nye ge tett ál lat ál lo mány vé del me ér de ké ben –
meg aka dá lyoz zák. Erre te kin tet tel van le he tõ ség arra,
hogy a tu laj do nos tu laj don jo gát oly mó don kor lá toz zák,
hogy az élõ ál lat ra vo nat ko zó tu laj don jo ga – a le ö le tés kö -
vet kez té ben – meg szûn jék. A jog al ko tó – mér le ge lé si jog -
kö ré ben – erre a kö rül mény re te kin tet tel ren del ke zett úgy,
hogy a tu laj do nos, aki köz ér dek bõl kö te les el tûr ni tu laj -
don jo ga kor lá to zá sát, kár ta la ní tást kap jon az ál lat ál lo -
mány ban ke let ke zett ká rért.

Mi vel a kár ta la ní tást arra te kin tet tel nyújt ja az ál lam,
hogy az ál la tot (ál lat ál lo mányt) köz ér dek bõl le öl ték és
ezzel a tu laj do nos tu laj don jo ga meg szûnt, eb ben a sza bá -
lyo zá si kon cep ci ó ban az ál lat le ölés sel, mint jár vány ügyi
in téz ke dés sel érin tett tu laj do no sok al kot mány jo gi szem -
pont ból azo nos sza bá lyo zá si kört al kot nak.

4.2. Te kin tet tel arra, hogy az ál lat le ölés sel érin tett tu -
laj do no sok a le ölés után járó kár ta la ní tás szem pont já ból
ho mo gén cso por tot al kot nak, az õket meg il le tõ kár ta la ní -
tás te kin te té ben csak ak kor al kal maz ha tó kü lönb ség té tel
al kot má nyo san, ha annak kel lõ sú lyú al kot má nyos in do ka
van.

Az Áeü. az ál lat ál lo mány mé re té re te kin tet tel ál la pí tott
meg el té rõ mér té kû kár ta la ní tást a jár vány ügyi in téz ke dés -
sel érin tett tu laj do no sok kö zött oly mó don, hogy a tu laj do -
nost az ál lat után járó kár ta la ní tás mér té ké nél (vagyis a for -
gal mi ér ték 10%-nál) 10 vagy akár 20%-kal ke ve sebb kár -
ta la ní tás il le ti csak meg, ha na gyobb ál lat ál lo mánnyal ren -
del ke zik. Az ál lat tar tók kö zött te hát a sze rint tett a jog al -
ko tó kü lönb sé get a kár ta la ní tás össze gét il le tõ en, hogy
mek ko ra (hány egyed bõl álló) ál lat ál lo mány az, amit a le -
ölés érint.

A sza bá lyo zás in do ka it a jog al ko tó a kö vet ke zõ kép pen
fog lal ta össze. A dif fe ren ci ált kár ta la ní tás sal – vagyis
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hogy a na gyobb egyed szá mú ál lat ál lo mány után ke ve sebb
kár ta la ní tás jár – a jog al ko tó a kis ter me lõ ket kí ván ta ked -
ve zõbb hely zet be hoz ni a nagy lét szá mú ál lat tar tó te le pek -
kel szem ben, ugyan is a jog sza bály meg al ko tá sa kor az ál -
lat tar tók kö zöt ti ver seny hely zet egyen lõt len volt. Az
egyen lõt len ver seny hely ze tet a dif fe ren ci ált fel vá sár lá si
ár, valamint a nagy lét szá mú ál lo má nyok ki egé szí tõ fe lá ra
idéz te elõ. Emel lett a jog al ko tó kom pen zál ni akar ta az ál -
lat tar tó te lep új ra in dí tá sá val járó költ sé get, ami egy ki sebb
ál lat tar tó te lep ese té ben faj la go san na gyobb, mint egy
nagy üze mi ál lat tar tó te lep ese tén. Ugyan ak kor a nagy üze -
mi ál lat tar tó te le pen a jár vány ügyi meg elõ zés faj la go san
na gyobb költ ség gel jár. A csök ken tett össze gû kár ta la ní -
tás sal a jog al ko tó ket tõs célt kí vánt el ér ni: azért biz to sí tot -
ta a kár ta la ní tást a nagy üze mek szá má ra, hogy a meg elõ zõ
jár vány ügyi in téz ke dé sek ne te gyék tönk re a nagy üze mi
ál lat tar tó te le pe ket, ugyan ak kor a csök ken tett mér té kû
kár ta la ní tás sal arra kí ván ta rá szo rí ta ni a nagy üze mi ál lat -
tar tó kat, hogy a fo ko zot tabb meg elõ zé si in téz ke dé se ket ne 
mu lasszák el meg ten ni.

Je len eset ben a jog al ko tó ál tal fel ho zott in do ko kat, azok 
éssze rû sé gé nek meg íté lé se cél já ból, az zal össze füg gés ben
kell ér té kel ni, hogy az ál lat le ölé si kár ta la ní tás az ál lat ál lo -
mány le ölé sé re te kin tet tel jár a tu laj do nos nak. A tu laj do -
nos a le ölés kö vet kez té ben nem tud ja ér té ke sí te ni ha szon
cél já ból tar tott ál lat ál lo má nyá nak egye de it (illet ve az ál lat
egyéb ként hasz no sít ha tó ré sze it). A kár ta la ní tás a tu laj do -
nos ál lat le ölés kö vet kez té ben ke let ke zett ká rá nak eny hí té -
sét szol gál ja, oly mó don, hogy a jog al ko tó egy meg ha tá ro -
zott tí pu sú, jog el le nes nek nem mi nõ sü lõ kár ese mény te -
kin te té ben a ká rok vi se lé sét nem há rít ja tel jes egé szé ben a
tu laj do nos ra. A kár ta la ní tás meg ál la pí tá sa te hát a tu laj -
don ban ke let ke zõ kár ra te kin tet tel il le ti meg a tu laj do nost
a jog al ko tó dön té se alap ján.

Ezek az in do kok – így a ver seny ki egyen lí té se kis- és
nagy üze mek kö zött, az üze mek új ra in dí tá sá nak tá mo ga tá -
sa, a fo ko zot tabb meg elõ zé si in téz ke dé sek el vég zé sé nek
tá mo ga tá sa, ösz tön zé se – nem te kint he tõk kel lõ sú lyú al -
kot má nyos in do kok nak. Ter mé sze tü ket te kint ve ugyan is
olyan gaz da ság po li ti kai cé lok el éré sét szol gál ják, ame lyek 
a le ölés kö vet kez té ben ke let ke zett kár és az ezért a jog al -
ko tó ál tal biz to sí tott kár ta la ní tás kö ré ben nem ér té kel he -
tõk. A kár ta la ní tás meg íté lé sé ben je len eset ben ki zá ró lag
az bír re le van ci á val, hogy a tu laj do nos nak az ál lat le ölés
(kény szer vá gás)  miatt kára ke let ke zett, illetve hogy az mi -
lyen mér té kû, vagyis hány egye det érint. Az ál lam a kár ta -
la ní tás sal egy olyan fe le lõs ség-meg osz tást te rem tett,
amely biz to sít ja, hogy egy – a tu laj do nos ön hi bá ján kí -
vüli – jár vány ese tén ne a tu laj do nos vi sel je a kár tel jes ter -
hét. A kár ta la ní tás mér té ke meg ál la pí tá sá nál nem ér té kel -
he tõ szem pont, hogy mek ko ra a fel vá sár lá si ár, vagy az ál -
lat ál lo mány ki egé szí tõ fe lá ra, vagy hogy az üzem mi lyen
költ sé gek bõl in dít ha tó újra. Eb ben annak van je len tõ sé ge,
hogy a tu laj do nos nak mi lyen mér té kû kára ke let ke zett.

Ter mé sze te sen a kár ta la ní tás nak le het nek gaz da ság po -
li ti kai kö vet kez mé nyei, így pél dá ul meg tar tó ha tá sa,

vagyis ered mé nyez he ti azt is, hogy az ál lat tar tó ál lat ál lo -
má nya le ölé sét köve tõen is az ál lat te nyész tés ben ma rad. A
kár ta la ní tás azon ban nem gaz da ság po li ti kai cél ból jár a
ká ro sult nak, ha nem azért, hogy a tu laj do nos be kö vet ke zett 
ká rát ki kü szö böl je. Az itt ki fej tet tek ugyan ak kor nem zár -
ják ki azt, hogy az ál lam, gaz da ság po li ti kai okok ból, tá mo -
gas sa a kis ter me lõ ál lat tar tó kat. A kis ter me lõk tá mo ga tá -
sá nak (így akár az üzem új ra in dí tá sá nak, akár a kis ter me lõ
me zõ gaz da ság ban való meg tar tá sá nak, vagy ver seny hely -
ze tük ja ví tá sá nak) azon ban nem meg fe le lõ esz kö ze az ál -
lat le ölé sért járó kár ta la ní tás dif fe ren ci á lá sa. A kár ta la ní -
tást ugyan is azért ál la pí tot ta meg a jog al ko tó, hogy a tu laj -
do nos ál lat le ölés  miatt ke let ke zett ká rát eny hít se, hogy ne
a tu laj do nos vi sel je egye dül en nek anya gi ter he it. Vagyis a 
jog al ko tó a ke let ke zett kár ra (és a kár oko zás jog el le nes nek 
nem mi nõ sü lõ vol tá ra) te kin tet tel biz to sí tot ta azt. Az ál lat -
te nyész tõk, ezen be lül a kis ter me lõk tá mo ga tá sa más, a
cél nak meg fe le lõ gaz da ság po li ti kai esz kö zök kel biz to sít -
ha tó.

A jog al ko tó te hát a tu laj don tár gyá ra (da rab szá má ra) te -
kin tet tel el té rõ kár ta la ní tást ál la pí tott meg, s nem ho zott fel 
olyan in do ko kat, ame lyek al kot má nyo san alá tá masz ta nák
az ál ta la al kal ma zott kü lönb ség té telt tu laj do nos és tu laj do -
nos kö zött. Így a jog al ko tó ön ké nyes kü lönb ség té telt al -
kal ma zott.

Erre te kin tet tel az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta,
hogy az Áeü. 2. szá mú mel lék let 2. a) és b) pont ja az
Alkot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt diszk ri mi ná -
ció ti lal má ba üt kö zõ, s ezért alkot mány elle nes volt.

Az Alkot mány bíró ság utal vé gül arra, hogy a ha tá lyos
sza bá lyo zás sze rint és az Euró pai Unió kö ve tel mé nyei
alap ján az ál lat tar tót a pi a ci ér ték nek meg fe le lõ kár ta la ní -
tás il le ti meg a le ölt ál la tok után.

5. Az Áesz. 152.  § (2) be kez dés má so dik mon da ta az
Áeü. 2. szá mú mel lék let 2. a) és b) pont já ra utal vissza. Mi -
vel az Alkot mány bíró ság az Áeü. Áesz. 152.  § (2) be kez -
dé se ál tal hi vat ko zott ren del ke zé sét alkot mány elle nesnek
ta lál ta, az Áesz. 152.  § (2) be kez dés má so dik mon da tá nak
alkot mány elle nességét az Alkot mány bíró ság Áeü. 2. szá -
mú mel lék let 2. a) és b) pont já val való szo ros össze füg gé -
sé re te kin tet tel ál la pí tot ta meg. Te kin tet tel azon ban arra,
hogy az Áesz. 152.  § (2) be kez dés má so dik mon da ta je len -
leg is ha tály ban van, az Alkot mány bíró ság nem csak az
alkot mány elle nességet mond ta ki, ha nem meg sem mi sí tet -
te azt. Az in dít vá nyo zó bíró az alkot mány elle nesség ki -
mon dá sát a konk rét ügy ben tör té nõ al kal maz ha tó sá ga ki -
zá rá sá val kér te.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 43.  § (1) és (4) be kez dé se
alap ján a meg sem mi sí tett jog sza bályt az er rõl  szóló ha tá -
ro zat nak a hi va ta los lap ban való köz zé té te le nap já tól nem
le het al kal maz ni, ám az Alkot mány bíró ság et tõl az idõ -
pont tól el té rõ en is meg ha tá roz hat ja az alkot mány elle nes
jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zé sét vagy konk rét eset ben 
tör té nõ al kal maz ha tó sá gát, ha ezt a jog biz ton ság vagy az
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el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér dek e in do kol ja. 
Az Alkot mány bíró ság a je len ügy ben – a jog biz ton ság kö -
ve tel mé nyé re, valamint az in dít vá nyo zó kü lö nö sen fon tos, 
mél tá nyol ha tó ér de ké re te kin tet tel – az al kal ma zá si ti la -
lom te kin te té ben helyt adott a bí rói kez de mé nye zés nek, és
meg ál la pí tot ta, hogy az Áeü. 2004. má jus 1-jé vel ha tá lyát
vesz tett 2. szá mú mel lék let 2. a) és b) pont ja, valamint az
Áesz. je len ha tá ro zat tal meg sem mi sí tett 152.  § (2) be kez -
dés má so dik mon da ta a Bé kés Me gyei Bí ró ság elõtt
1.P.21.359/2002. szám alatt fo lya mat ban lévõ el já rás ban
nem al kal maz ha tó.

6. Mi u tán az Alkot mány bíró ság az Áeü. 2. szá mú mel -
lék let 2. a) és b) pont ja, valamint az Áesz. 152.  § (2) be kez -
dé sé nek má so dik mon da ta alkot mány elle nességét a
70/A.  § (1) be kez dé se alap ján meg ál la pí tot ta, azok al kot -
má nyos sá gi vizs gá la tát Alkot mány 70/A.  § (3) be kez dé sé -
re, 9.  § (2) be kez dé sé re, valamint 13.  §-ára néz ve – gya kor -
la tá nak meg fele lõen – nem foly tat ta le.

A je len ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ közzé -
tétele az Abtv. 41.  §-án ala pul.

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: 254/B/2003.

Dr. Pa czo lay Pé ter alkot mány bíró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet az zal, hogy az Alkot mány 70/A.  §-át
sér tõ meg kü lön böz te tést va ló sít meg az a vizs gált jog sza -
bály, amely nek ér tel mé ben a jár vány ügyi in téz ke dés re le -
ölt ál lat, meg sem mi sí tett anyag, esz köz és tárgy tu laj do no -
sa az ál lam tól csök ken tett össze gû kár ta la ní tás ra jo go sult,
ha az in téz ke dés sel érin tett ál lo mány egyed szá ma a jog -
sza bály ban ál lat fa jon ként meg ha tá ro zott egyed szá mo kat
meg ha lad ja.

Az Alkot mány bíró ság már több ha tá ro zat ban ér tel mez -
te az Alkot mány 70/A.  §-ában fog lalt ti la lom al kot má nyos

tar tal mát, az em ber i mél tó ság hoz való jog gal [Alkot mány
54.  § (1) be kez dés] össze füg gés ben.

Meg ál la pí tot ta, hogy „a jog nak min den kit egyen lõ ként
(egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként) kell ke zel nie, azaz az
em 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, 48.].

A 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat ér tel mé ben az Alkot -
mány 70/A.  § (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott ti la lom
ki ter jed az egész jog rend szer re. Ugyan ak kor a jog egyen lõ -
ség nem je len ti a ter mé sze tes sze mé lyek nek a jo gon kí vü li
szem pon tok sze rin ti egyen lõ sé gét is. 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 (ABH 1992, 280,
281–282.).

Az Alkot mány bíró ság rá mu ta tott arra is, hogy „az alap -
jog nak nem mi nõ sü lõ egyéb jog ra vo nat ko zó, sze mé lyek
kö zöt ti hát rá nyos meg kü lön böz te tés vagy más kor lá to zás
alkot mány elle nessége ak kor ál la pít ha tó meg, ha a sé re lem
össze füg gés ben áll va la mely alap jog gal, vég sõ so ron az
em 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 tár gyi la gos
mér le ge lés sze rint éssze rû in do ka, vagyis ön ké nyes.”
[35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197, 200.].

A je len eset ben nem alap ve tõ jog ról, ha nem alap jog nak
nem mi nõ sü lõ egyéb jog ról van szó, s a jog sza bály nem
sze mé lyek kö zött kü lön böz tet, ha nem más kor lá to zást tar -
tal maz: az érin tett ál lat, anyag, esz köz vagy tárgy for gal mi
ér té ke alap ján ki szá mí tott kár ta la ní tá si össze get ren de li
csök ken te ni az ál lo mány mé re té tõl füg gõ en. Fõ sza bály
sze rint a kár ta la ní tás össze ge a jog sza bály ér tel mé ben az
em lí tett ja vak for gal mi ér té ké nek 90%-a, ez a mér ték csök -
ken tíz szá za lék kal pél dá nak oká ért 3000-nél több ser tés -
nél, húsz szá za lék kal hat ezer nél több ser tés nél.

Ezek a kor lá to zó sza bá lyok úgy is ér tel mez he tõk, hogy
a jog sza bály ban meg ha tá ro zott nál ki sebb ál lat ál lo mány
ese tén az ál lam az ál lat tar tás sal járó koc ká zat ból ke ve seb -
bet há rít az ál lat tar tó ra, a na gyobb ál lat ál lo mány nál pe dig
töb bet, vagyis az ál lam a jog sza bály ban meg ha tá ro zott nál
nem na gyobb ál lat ál lo mány tar tá sát kí vá na to sabb nak tart -
ja és ezt a vizs gált kár ta la ní tá si jog sza bály ban ki fe je zés re
jut tat ja a jár vány ügyi in téz ke dés bõl ere dõ kár ta la ní tás
mér té ké nek sá vos, deg resszív meg ha tá ro zá sá val.

A je len eset ben a kü lönb ség té tel azon ala pul, hogy mek -
ko ra az az ál lat ál lo mány, ame lyet le öl tek. Et tõl függ az,
hogy az ál lat, az anyag az esz köz vagy a tárgy for gal mi ér -
té ké nek mek ko ra ré szét té rí ti meg az ál lam kár ta la ní tás -
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ként. Az ál lat ál lo mány egyed szá ma mint a kár ta la ní tás
mér té két be fo lyá so ló té nye zõ a je len eset ben, ami kor az ál -
lat ál lo mánnyal és az annak tar tá sá hoz szük sé ges anyag gal, 
esz köz zel és tárggyal össze füg gõ kár ta la ní tás ról van szó,
nem te kint he tõ ön ké nyes nek.

A ki fo gás olt sza bá lyo zás nak, mi ként arra a több sé gi ha -
tá ro zat is utal, a jog al ko tó szá mos in do kát adta. Egyet ér tek 
a ha tá ro zat nak az zal a meg ál la pí tá sá val, hogy az in do kok,
ter mé sze tü ket te kint ve, gaz da ság po li ti kai cé lok el éré sét
szol gál ják. Vé le mé nyem sze rint a meg kü lön böz te tés,
illetve kor lá to zás ön ké nyes vol ta vizs gá la ta kö ré ben nincs
je len tõ sé ge annak, hogy a jog sza bály ban al kal ma zott esz -
köz höz ké pest más esz kö zök a jog al ko tói célt ha té ko nyab -
ban vagy pon to sab ban szol gál nák. A sza bá lyo zás ilyen
szem pon tú fe lül vizs gá la ta a jog sza bály cél sze rû sé gé nek,
eset leg ha té kony sá gá nak kér dé sét vet he ti fel. Az Alkot -
mány bíró ság ál lan dó gya kor la ta azon ban, hogy nem vizs -
gál ja jog sza bá lyok cél sze rû sé gé nek, ha té kony sá gá nak a
kér dé se it (772/B/1990/5. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 519,
522.).

A meg kü lön böz te tés a je len eset ben tárgy sze rin ti és
tény be li, ob jek tív ala po kon nyug szik, ti. az ál lat ál lo mány
nagy sá gán. Vé le mé nyem sze rint ezért nem ál la pít ha tó
meg, hogy a vizs gált ren del ke zé sek az em ber i mél tó ság -
hoz való jo got sér tõk, ön ké nye sek len né nek, vagyis az in -
dít ványt el kel lett vol na uta sí ta ni.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom:

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
alkot mány bíró

Az Alkotmánybíróság
45/2007. (VI. 27.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság al kot mány jo gi pa nasz tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a bel ügy -
mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek, valamint az ön -
kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony ban álló tag jai
szol gá la ti vi szo nyá nak egyes kér dé se i rõl és a sze mély ügyi 
igaz ga tás rend jé rõl  szóló 9/1997. (II. 12.) BM ren de let

48.  § (7) be kez dé se, ille tõ leg a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa
alatt álló fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il -
let mé nyé nek és egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról,
valamint a fo lyó sí tás sza bá lya i ról  szóló 20/1997. (III. 19.)
BM ren de let 9.  §-ának elsõ mon da ta alkot mány elle nes,
ezért e ren del ke zé se ket a ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já -
val meg sem mi sí ti.

A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res szer -
vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il let mé nyé nek és egyéb
jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, valamint a fo lyó sí tás sza -
bá lya i ról  szóló 20/1997. (III. 19.) BM ren de let 9.  §-a a
meg sem mi sí tést köve tõen az aláb bi szö veg gel ma rad ha -
tály ban:

„9.  § Pénz be li meg vál tás cí mén a ki nem vett sza bad ság -
gal ará nyos össze gû ki fi ze tés ko ri ese dé kes ség nek meg fe -
le lõ össze gû tá vol lé ti díj jár.”

2. Az Alkot mány bíró ság a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek, valamint az ön kor mány za ti tûz ol tó ság
szol gá la ti vi szony ban álló tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak
egyes kér dé se i rõl és a sze mély ügyi igaz ga tás rend jé rõl
 szóló 9/1997. (II. 12.) BM ren de let 48.  § (7) be kez dé se,
ille tõ leg a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il let mé nyé nek és
egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, valamint a fo lyó sí tás 
sza bá lya i ról  szóló 20/1997. (III. 19.) BM ren de let
9.  §-ának elsõ mon da ta konk rét ügy ben való al kal ma zá sá -
nak ki zá rá sá ra irá nyuló in dít ványt el uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Több in dít vá nyo zó iga zolt jogi kép vi se lõ je út ján al kot -
mány jo gi pa naszt ter jesz tett elõ a bel ügy mi nisz ter irá nyí -
tá sa alá tar to zó szer vek, valamint az ön kor mány za ti tûz ol -
tó ság szol gá la ti vi szony ban álló tag jai szol gá la ti vi szo nyá -
nak egyes kér dé se i rõl és a sze mély ügyi igaz ga tás rend jé rõl 
 szóló 9/1997. (II. 12.) BM ren de let (a továb biak ban:
Vhr1.) 48.  § (7) be kez dé se, ille tõ leg a bel ügy mi nisz ter irá -
nyí tá sa alatt álló fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag jai il let mé nyé nek és egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá -
ról, valamint a fo lyó sí tás sza bá lya i ról  szóló 20/1997.
(III. 19.) BM ren de let (a továb biak ban: Vhr2.) 9.  §-a elsõ
mon da ta alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re.

Az in dít vá nyo zó tar tal mi lag azt ki fo gás ol ta, hogy a tá -
ma dott ren del ke zé sek sze rint a sza bad sá got pénz ben meg -
vál ta ni csak a szol gá la ti vi szony meg szû né se ese tén le het,
egyéb ként a jog sze rû en járó sza bad sá got ki kell adni. Az
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in dít vá nyo zó úgy vél te, hogy ez a sza bály az Alkot mány
2.  § (1) be kez dé sé be (jog ál la mi ság elve, jog biz ton ság kö -
ve tel mé nye) és a 7.  § (2) be kez dé sé be (a jog al ko tás rend jét 
tör vény sza bá lyoz za) üt kö zik, ezen túl me nõ en el len té tes a
70/B.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt alap jog gal (pi he nés, sza -
bad idõ, rend sze res fi ze tett sza bad ság).

A jog ál lam mal és a jog al ko tás rend jé vel össze füg gés -
ben az zal ér velt, hogy a vég re haj tá si ren de le tek meg al ko -
tá sá val a jog al ko tó túl lép te a fel ha tal ma zás ke re te it. A
vég re haj tá si ren de le tek alap ját ké pe zõ tör vények, ezen be -
lül is kü lö nö sen a konk rét fel ha tal ma zá si ren del ke zé sek
ugyan is – mu ta tott rá az in dít vá nyo zó – nem ad tak fel ha -
tal ma zást a mi nisz ter nek a sza bad ság gal, a sza bad ság ki -
adá sá val kap cso la tos sza bá lyok meg al ko tá sá ra. Az in dít -
vá nyo zó kü lön hi vat ko zott a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi
XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) egyes ren del ke zé se i re,
így min de nek elõtt arra, hogy az ala cso nyabb szin tû jog -
sza bály nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû jog sza -
bállyal, s ez ál tal óha tat la nul utalt az Alkot mány 37.  §
(3) be kez dé sé re is.

A pi he nés hez való jog gal össze füg gés ben az in dít vá -
nyo zó arra mu ta tott rá, hogy a sza bad ság ki adá sá nak, és az
az zal kap cso la tos min den fé le sza bá lyo zás nak ki zá ró lag
tör vényi ke re tek kö zöt ti meg ha tá ro zá sá ra van jogi le he tõ -
ség.

Az al kot mány jo gi pa nasz elõ ter jesz tése kö ré ben az in -
dít vá nyo zó ki fej tet te, hogy az érin tet tek mun kál ta tó juk, a
Tol na Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság ellen mun ka ügyi
pert kez de mé nyez tek a Szek szár di Mun ka ügyi Bí ró sá gon.
A fel pe res mun ka vál lalók ke re se tük ben kér ték kö te lez ni
az al pe res mun kál ta tót a ki nem adott pót sza bad sá gok el -
len ér té ké nek meg fi ze té sé re. A má sod fo kon el járt Tol na
Me gyei Bí ró ság – a mun ka ügyi bí ró ság dön té sét jó részt
hely ben hagy va – el ren del te a pót sza bad sá gok ter mé szet -
be ni ki adá sát 2003. de cem ber 31. nap já ig. Az érin tet tek
ne vé ben az in dít vá nyo zó jogi kép vi se lõ kér te az ál ta la
alkot mány elle nesnek tar tott jog sza bá lyi ren del ke zé sek
konk rét eset ben tör té nõ al kal ma zá sá nak meg til tá sát.

Az in dít ványt elõ ter jesz tõ jogi kép vi se lõ csa tol ta a jog -
erõs ha tá ro za tok kéz be sí té si idõ pont ját iga zo ló tér ti ve vé -
nye ket. Ezek alap ján az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a ké re lem az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 48.  § (2) be kez -
dé sé ben elõ írt 60 na pon be lül ér ke zett, ezért az al kot mány -
jo gi pa naszt ér dem ben bí rál ta el.

II.

1. Az Alkot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„7.  § (2) A jog al ko tás rend jét tör vény sza bá lyoz za,

amely nek el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi -
se lõk két har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”

„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.”

„70/B.  § (4) Min den ki nek joga van a pi he nés hez, a sza -
bad idõ höz és a rend sze res fi ze tett sza bad ság hoz.”

2. A Jat. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:

„1.  § (1) A jog al ko tó szer vek a kö vet ke zõ jog sza bá lyo -
kat al kot ják:

a) az Or szág gyû lés tör vényt,

b) a köz tár sa sá gi el nök tör vényerejû ren de le tet,

c) a Kor mány ren de le tet,

d) a mi nisz ter el nök, el nök he lyet te se és tag ja (a továb -
biak ban együtt: mi nisz ter) ren de le tet,

e) az or szá gos ha tás kö rû szerv ve ze té sé vel meg bí zott
ál lam tit kár (a továb biak ban: ál lam tit kár) ren del ke zést,

f) a ta nács ren de le tet.

(2) E rang sor nak meg fele lõen az ala cso nyabb szin tû
jog sza bály nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû jog sza -
bállyal.”

3. A Vhr1. vizs gált ren del ke zé se:

„48.  § (7) A szol gá la ti vi szony meg szû né se ese tén, ha a
jog sze rû en járó sza bad ság ki adá sá ra nincs le he tõ ség, a
sza bad sá got pénz ben meg kell vál ta ni. Egyéb eset ben a
sza bad ság pénz be ni meg vál tá sá ra nem ke rül het sor.”

4. A Vhr2. vizs gált ren del ke zé se:

„9.  § 2001. jú li us 1-jé tõl sza bad ság meg vál tá sá ra csak a
szol gá la ti vi szony meg szün te té se ese tén, az adott évre idõ -
ará nyo san járó és a Hszt. 12.  § (1) bek. sze rin ti el évü lé si
idõn be lül ki nem adott sza bad ság vo nat ko zá sá ban ke rül -
het sor. Pénz be li meg vál tás cí mén a ki nem vett sza bad ság -
gal ará nyos össze gû ki fi ze tés ko ri ese dé kes ség nek meg fe -
le lõ össze gû tá vol lé ti díj jár.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Alkot mány bíró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy a
ki fo gás olt ren del ke zé sek meg al ko tá sá ra volt-e fel ha tal ma -
zá sa a jog al ko tó nak.

1.1. A Vhr1. pre am bu lu ma utal arra, hogy a ren de let
meg al ko tá sa ál ta lá nos ság ban (va la mennyi érin tett re vo -
nat ko zó an) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény (a továb biak ban: Hszt.) 342.  § (2) be kez dés b), c),
f) pont ja in ala pul, ame lyek a kö vet ke zõ ket tar tal maz zák:
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„(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a tör vény ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 6 hó na pon be lül, a tör vény alap ján
ren de let ben rész le te sen sza bá lyoz za:

[...]
b) a szol gá la ti vi szony lé te sí té sé nek, mó do sí tá sá nak,

meg szün te té sé nek, a szol gá lat el lá tá sá nak ke re té ben a
szol gá la ti vi szony tar tal má nak, az elõ me ne tel nek, a mi nõ -
sí tés és a szol gá la ti jel lem zés ké szí té sé nek, a sze mély ügyi
nyil ván tar tás nak, az ezek kel össze füg gõ sze mély ügyi ha -
tás kö rök és a sze mély ügyi igaz ga tás rend jét;

c) a más ke re sõ fog lal ko zást nem foly tat ha tó ve ze tõk
kö rét, a más ke re sõ fog lal ko zás be je len té sé vel, en ge dé lye -
zé sé vel, az össze fér he tet len ség meg szün te té sé vel és ti lal -
ma meg sze gé se kö vet kez mé nye i vel kap cso la tos el já rást;

[...]
f) azo kat a szol gá la ti be osz tá so kat,
– ame lyek ben az ide gen nyelv hasz ná la ta szük sé ges,

ille tõ leg, ahol az ide gen nyelv is me re te a szol gá la ti be osz -
tás sal járó fel adat, to váb bá a rit ka és a ket tõ nél több nyelv
hasz ná la tá ért ad ha tó ki egé szí tõ nyelv pót lék mér té két,

– ame lyek be töl té sé hez a 72.  §-ban meg ha tá ro zott is -
ko lai vég zett sé gen (szak ké pe sí té sen) túl ma ga sabb is ko lai
vég zett ség (szak ké pe sí tés) meg szer zé se, illetve szak tan fo -
lyam el vég zé se szük sé ges,

– ame lyek pá lyá zat út ján tölt he tõk be, a pá lyá zat ki írá -
sá nak és el bí rá lá sá nak rend jét;”

Az Alkot mány bíró ság az idé zett fel ha tal ma zó ren del ke -
zé sek alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a sza bad ság gal kap cso -
la tos sza bá lyo zás ra a mi nisz ter nem ka pott fel ha tal ma zást.
Ugyan ez a meg ál la pí tás irány adó a Vhr1. pre am bu lu má -
ban hi vat ko zott spe ci á lis fel ha tal ma zó ren del ke zés re is,
amely úgy szin tén nem a sza bad ság sza bá lya i nak, ha nem a
rend õr ké pe sí té si és egyéb al kal mas sá gi kö ve tel mé nye i -
nek meg al ko tá sá ra ad fel ha tal ma zást. Ez annyit je len t,
hogy a Vhr1. vizs gált ren del ke zé sét tör vényi fel ha tal ma -
zás nél kül al kot ta meg a mi nisz ter.

1.2. A Vhr2. pre am bu lu ma sze rint a ren de let meg al ko -
tá sá ra a Hszt. 342.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja, illetve a
Hszt. vég re haj tá sá ról  szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm.
ren de let egyes ren del ke zé sei alap ján ke rült sor. A Hszt.
fel ha tal ma zó ren del ke zé se sze rint:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a tör vény ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 6 hó na pon be lül, a tör vény alap ján
ren de let ben rész le te sen sza bá lyoz za:

[...]
e) az il let mény meg ál la pí tá sa (il let mény fo ko zat ba be -

so ro lás, elõ re so ro lás, ki fi ze tés, le vo nás stb.), a jut ta tá sok,
a költ ség té rí té sek, a ked vez mé nyek és tá mo ga tá sok (be le -
ért ve a lak ha tá si jel le gû e ket is), a ter mé szet be ni el lá tás fel -
té te le it és az azok ban való ré sze sí tés, a ked vez mé nyes
üdül te tés, valamint a vég ki elé gí tés, le sze re lé si se gély, to -
vább szol gá lói ju ta lom ki fi ze té sé nek rend jét, az il let mény -
pót lék ra jo go sul tak kö rét;”

Az Alkot mány bíró ság az idé zett fel ha tal ma zó ren del ke -
zés alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a sza bad ság gal kap cso la -
tos sza bá lyo zás ra a mi nisz ter ez eset ben sem ka pott fel ha -

tal ma zást. Ugyan ez a meg ál la pí tás irány adó a Vhr2.
 preambulumában hi vat ko zott to váb bi fel ha tal ma zó ren -
del ke zé sek re is, ame lyek úgy szin tén nem a sza bad sá go lás
rend jé rõl, ha nem a dí szel gé si, a kü lön le ges be ve té si és a
nyo mo zói pót lé kok ról szól nak. Ez annyit je len t, hogy a
Vhr2. vizs gált ren del ke zé sét is tör vényi fel ha tal ma zás
 nélkül al kot ta meg a mi nisz ter.

1.3. ,,Az Alkot mány bíró ság az Alkot mány 7.  § (2) be -
kez dé sét ér tel mez ve több dön té sé ben rá mu ta tott, hogy az
Alkot mány 7.  § (2) be kez dé se alap ján ugyan a jog al ko tás
rend jét tör vény sza bá lyoz za, amely nek el fo ga dá sá hoz a je -
len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za -
ta szük sé ges, ez a ren del ke zés azon ban ön ma gá ban nem
tet te al kot má nyos sza bállyá a jog al ko tás ról  szóló tör vény
nor má it (496/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 493,
496.). Így ön ma gá ban a Jat. sza bá lya i nak meg sér té se nem
va ló sít meg alkot mány elle nességet, csak ak kor, ha egy ben
va la mely al kot má nyos elv vagy ren del ke zés sé rül
[32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 146, 159.;
34/1991. (VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 170, 172.].
Az Alkot mány bíró ság ugyan ak kor az Alkot mány 2.  §
(1) be kez dé sé be fog lalt jog ál la mi ság ból ere dõ jog biz ton -
ság vé del me ér de ké ben, illetve más al kot má nyos ren del -
ke zé sek alap ján (lásd pl. a jog for rá si hi e rar chi á ra vo nat ko -
zó al kot má nyi sza bá lyo kat) egyes jog al ko tá si (a Jat.-ban is 
sze rep lõ) alap el ve ket al kot má nyos vé de lem ben ré sze sít.
[2/2002. (I. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 41, 56.]

A fen ti elvi meg ál la pí tás ból kö vet ke zõ en, ille tõ leg az
Alkot mány bíró ság gya kor la ta sze rint a fel ha tal ma zás ke -
re te i nek túl lé pé se alkot mány elle nességet ered mé nyez
[19/1993. (III. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 431, 433.;
551/B/1993. AB ha tá ro zat, ABH 1995, 840, 841–842.;
leg utóbb: 467/B/2005. AB ha tá ro zat, ABK 2007. ja nu ár,
69, 71.]. A for mai alkot mány elle nesség egy út tal a jog ál -
lam kö ve tel mé nye i nek meg sér té sét is meg va ló sít ja
[27/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 122,
127–128.; 70/2002. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 2002,
409, 414.].

En nek meg fele lõen az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot -
ta, hogy a Vhr1. 48.  § (7) be kez dé se és a Vhr2. 9.  §-ának
elsõ mon da ta – a fel ha tal ma zás ke re te i nek túl lé pé se
 miatt – sér ti az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
jog ál la mi ság el vét, to váb bá el len té tes a jog for rá si hi e rar -
chi át tar tal ma zó 37.  § (3) be kez dé sé vel, ezért el ren del te az
alkot mány elle nes ren del ke zé sek nek a ha tá ro zat köz zé té te -
le nap já val tör té nõ meg sem mi sí té sét.

1.4. Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta sze rint, ha az in -
dít vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy annak egy ré szét az
Alkot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ nek mi nõ sí ti,
és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi al kot má nyi ren -
del ke zés eset le ges sé rel mét – a már meg sem mi sí tett jog -
sza bá lyi ren del ke zés sel össze füg gés ben – ér dem ben nem
vizs gál ja. [44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 37,
44.; 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361,
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364.; 15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 420,
423.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425,
429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 193,
200.].

A je len el já rás ban az Alkot mány bíró ság ezért nem vizs -
gál ta, hogy a tá ma dott ren del ke zés sér ti-e az Alkot mány
70/B.  § (4) be kez dé se sze rin ti pi he nés hez való alap jo got.

1.5. Az Alkot mány bíró ság meg jegy zi to váb bá, hogy az 
in dít vány be nyúj tá sát kö ve tõ idõ szak ban a tör vényalkotó
több ször mó do sí tot ta a Hszt.-t. A mó do sí tás kö vet kez té -
ben maga a tör vény tar tal maz za (a vég re haj tá si ren de le tek -
tõl rész ben el té rõ tar ta lom mal) a sza bad ság ki adá sá ra
 vonatkozó ren del ke zé se ket:

„97.  § (4) Más szerv hez tör té nõ ve zény lés, be ren de lés
ese tén a hi va tá sos ál lo mány ré szé re ki nem adott sza bad sá -
got az új szol gá la ti he lyen kell ki ad ni. Más fegy ve res
szerv hez tör té nõ vég le ges át he lye zés ese tén a ki nem adott
sza bad ság meg vál tá sa te kin te té ben úgy kell el jár ni, mint ha 
az érin tett szol gá la ti vi szo nya meg szûnt vol na.” (ha tá lyos:
2003. jú li us 1-jé tõl);

„97.  § (5) Sza bad ság pénz be ni meg vál tá sá ra csak a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben, illetve a szol gá la -
ti vi szony meg szû né se ese tén ke rül het sor.” (ha tá lyos
2006. ja nu ár 1-jé tõl).

2. Ha az Alkot mány bíró ság al kot mány jo gi pa nasz ha -
tás kör ben jár el, és az al kal ma zott jog sza bály alkot mány -
elle nességét meg ál la pít ja – a jog sza bály alkot mány elle -
nességébõl ere dõ jog kö vet kez mény le vo ná sán túl – az
Abtv. 48. §-a, illetve 43.  § (4) be kez dé se sze rint le he tõ sé ge 
van az in dít vá nyo zó ügyé ben az al kal ma zá si ti la lom el ren -
de lé sé re. Ilyen kor az Alkot mány bíró ság az Abtv. 43.  §
(4) be kez dé se alap ján mér le ge li, hogy az in dít vá nyo zó nak
„kü lö nö sen fon tos ér dek e” in do kol ja-e az al kal ma zá si ti la -
lom ki mon dá sát.

A je len ügy ben az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta,
hogy az alkot mány elle nes ren del ke zés foly tán ho zott jog -
erõs bí ró sá gi ha tá ro zat el ren del te a sza bad ság ter mé szet -
be ni ki adá sát 2003. de cem ber 31. nap já val be zá ró lag. Eb -
bõl kö vet ke zõ en egy új el já rás ban nem len ne arra le he tõ -
ség, hogy a már ki adott sza bad ság pénz be li meg vál tá sát
írja elõ a bí ró ság.

Mi vel az érin tet tek kü lö nö sen fon tos ér dek e nem in do -
kol ja az alkot mány elle nes ren del ke zés konk rét ügy ben
való al kal ma zá si ti lal má nak ki mon dá sát, az erre irá nyuló
ké rel met az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
elõ adó alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 804/D/2002.

Az Alkotmánybíróság
46/2007. (VI. 27.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle nes -
ségének utó la gos vizs gá la tá ra és mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyuló in dít -
vá nyok tár gyá ban – dr. Ko vács Pé ter és dr. Pa czo lay Pé ter
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 meg ál la pít ja, hogy a rá di ó zás -
ról és a te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény 136.  §
(1) be kez dés „12. és” szö veg ré sze alkot mány elle nes, ezért
azt 2007. de cem ber 31-i ha tállyal meg sem mi sí ti.

A rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör -
vény 136.  § (1) be kez dé se az aláb bi szö veg gel ma rad ha -
tály ban:

„136.  § (1) A VI. fe je zet 13. címe, a VI/A. fe je zet, a
VII. fe je zet, valamint a 135.  § al kal ma zá sá ban a Tes tü let
köz igaz ga tá si ügy ben el já ró szerv, el já rá sá ra az e §-ban
fog lalt el té ré sek kel 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 vényt kell al kal maz ni.”

2. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja: az Or szág gyû -
lés mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet
idé zett elõ, mert nem biz to sí tot ta tör vény ben, hogy a mû -
sor szol gál ta tá si jo go sult ság ra vo nat ko zó pá lyáz ta tás so rán 
az Alkot mány 61.  § (2) be kez dé sé nek meg fele lõen ér vé -
nye sül jön a saj tó sza bad ság. Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség áll fenn to váb bá azért is, mert az
 Országgyûlés nem sza bá lyoz ta tör vény ben az Alkot mány
57.  § (1) be kez dé sé nek meg fe le lõ, a mû sor szol gál ta tá si
 jogosultság el nye ré sé rõl  szóló jo gal kal ma zói dön té sek tel -
jes körû, ér de mi bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá nak 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-ig te gyen ele -
get.

3. Az Alkot mány bíró ság a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó -
zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény 33.  § (4) be kez dé se, 47.  §
(1) be kez dés má so dik mon da ta és 112.  § (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.

4. Az Alkot mány bíró ság a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó -
zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény 33.  §-ával kap cso lat ban
be nyúj tott, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sát kez de mé nye zõ in dít ványt el uta sít ja.
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5. Az Alkot mány bíró ság a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó -
zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény 55.  § (5) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyuló in dít vány tár gyá ban az el já rást meg szün te ti.

6. Az Alkot mány bíró ság a gaz da sá gi rek lám te vé keny -
ség rõl  szóló 1997. évi LVIII. tör vény 16.  § (1) be kez dé sé -
nek al kal ma zá sá val kap cso la tos al kot má nyos kö ve tel -
mény meg ál la pí tá sá ra irá nyuló in dít ványt 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 Al kot mány bí ró ság hoz több in dít vány ér ke zett a rá -
di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Médiatör vény) egyes ren del ke zé sei
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re. Je len el já rás ban az Alkot mány bíró ság az Or szá -
gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let (a továb biak ban: ORTT),
a Pa nasz bi zott ság, valamint a Ma gyar Rá dió Köz ala pít -
vány, a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány és a Hun gá ria
Te le ví zió Köz ala pít vány (a továb biak ban: köz ala pít vá -
nyok) ku ra tó ri u mai tag ja i nak je lö lé sé re, to váb bá a mû sor -
szol gál ta tá si jo go sult ság pá lyáz ta tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok alkot mány elle nessége meg ál la pí tá sát és meg sem mi -
sí té sét kez de mé nye zõ in dít vá nyo kat bí rál ta el. Az Alkot -
mány bíró ság eze ket a be ad vá nyo kat 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) 28.  § (2) be kez dé sé nek meg fele lõen egye sí tet te és
egy el já rás ban bí rál ta el.

1.1. Az Alkot mány 61.  §-át és a 37/1992. (VI. 10.) AB
ha tá ro zat ban fog lalt kö ve tel mé nye ket sér tõ nek tart ják az
in dít vá nyo zók, hogy a Médiatör vény 33.  § (4) be kez dé se
alap ján az ORTT tag ja it az or szág gyû lé si kép vi se lõ cso -
por tok je lö lik. Ugyan ezen az ala pon tá mad ják az in dít vá -
nyo zók a Médiatör vény 55.  §-a egé szét, tar tal mi lag azon -
ban csak az 55.  § (5) be kez dé sét, amely alap ján a köz szol -
gá la ti mû sor szol gál ta tók köz ala pít vá nyi ku ra tó ri u ma i ba
vá laszt ha tó ta gok fe lét or szág gyû lé si kép vi se lõ cso por tok
je lö lik. Al kot mány sér tõ nek tart ják azt is, hogy a Médiatör -
vény 47.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta alap ján a Pa -
nasz bi zott ság tag ja it az ORTT bíz za meg, mert ez ál tal a
tör vény „köz vet ve a pár tok je lölt je i nek biz to sí t ki zá ró la -
gos be fo lyást a Pa nasz bi zott ság tag ja i nak meg bí zá sá ban”.

1.2. A 7/2004. (III. 24.) AB ha tá ro zat ra hi vat koz va mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la -
pí tá sát kér te né hány in dít vá nyo zó, mert a Médiatör vény
33.  §-a nem tar tal maz sza bályt arra vo nat ko zó an, hogy az
ORTT meg bí za tá sá nak meg szû né se és az új tes tü let meg -

vá lasz tá sa kö zöt ti idõ tar tam ban ki és ho gyan lát ja el a nél -
kü löz he tet len ha tó sá gi fel ada to kat.

2. Több in dít vá nyo zó kér te a Médiatör vény 112.  §
(1) be kez dé sé nek al kot má nyos sá gi vizs gá la tát és meg sem -
mi sí té sét.

2.1. Az ORTT kép vi se le té ben be nyúj tott in dít vány sze -
rint a Médiatör vény e ren del ke zé sé ben az ORTT pol gá ri
jogi jog ala nyi sá ga össze mo só dik a ha tó sá gi jog kör rel. Az
in dít vány az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sét, az Alkot mány 
9.  §-át, to váb bá 13.  § (1) be kez dé sét sér tõ nek tart ja, hogy
a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés kö te le zõ fel mon dá sá ra
– a Médiatör vény 112.  § (1) be kez dés f) pont ja ér tel me zé -
sé nek meg fele lõen – ál lam igaz ga tá si el já rás so rán vagy
annak ered mé nye kép pen ke rül sor. Az in dít vány a
Médiatör vény 136.  § (1) be kez dés „A VI. fe je zet 12. címe” 
szö veg rész meg sem mi sí té sét kér te az Al kot mány bí ró ság -
tól, mond ván e ren del ke zés meg sem mi sí té se ke vés bé érin -
te né a Médiatör vény struk tú rá ját és a szank ció rend szert,
mint a 112.  § érin tett sza bá lya i nak meg sem mi sí té se.

2.2. Egy má sik in dít vány a Médiatör vény 112.  §-ának
egé szét tá mad ta, de va ló já ban csak a 112.  § (1) be kez dé sé -
vel kap cso lat ban fo gal ma zott meg al kot má nyos sá gi ag gá -
lyo kat. Ez alap ján az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé be,
 valamint az 57.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel az 50.  §
(2) be kez dé sé be üt kö zõ mó don a Médiatör vény csu pán
fel so rol ja az ORTT ál tal ki szab ha tó szank ci ó kat, de nem
ad el iga zí tást arra néz ve, hogy az egyes jog sér té sek el bí rá -
lá sa so rán az ORTT mi lyen szem pon tok sze rint vá laszt az
al kal maz ha tó jog hát rá nyok kö zül. Emel lett, a ki fo gás olt
ren del ke zés nem ad le he tõ sé get a ren des bí ró sá gok nak az
ORTT ha tá ro zat tar tal mi fe lül vizs gá la tá ra. Az in dít vá nyo -
zó sze rint a Médiatör vény 112.  § (1) be kez dés d) pont ja
ak kor is el len té tes az Alkot mány 50.  § (2) be kez dé sé vel és
57.  § (1) be kez dé sé vel, ha a 112.  § (1) be kez dé sé nek tel jes
szö veg e nem bi zo nyul al kot mány sér tõ nek. E pont ugyan is
a köt bért mint pol gá ri jogi jog kö vet kez ményt közigazga -
tási szank ci ó ként ha tá roz za meg. Kö vet ke zés kép pen a
köt bér szank ci ót ki sza bó jog erõs köz igaz ga tá si ha tá ro za -
tot a bí ró ság nem ké pes ér dem ben fe lül vizs gál ni.

2.3. Az in dít vá nyo zók egyi ke sze rint az Alkot mány
61.  §-ával el len té tes, hogy e ren del ke zés alap ján az ORTT
pa nasz nél kül is foly tat hat „pa nasz-el já rást”, vagyis hi va -
tal ból vizs gá lód hat.

2.4. Egy má sik in dít vány úgy ér vel, hogy az Alkot -
mány 54.  § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó ön ren del ke zé si jog gal 
el len té tes a Médiatör vény 112.  § (1) be kez dé se, mert le he -
tõ vé te szi, hogy az ORTT az em ber i jo ga i ban sér tett sze -
mély tõl füg get le nül vagy akár az õ ki fe je zett aka ra ta el le -
né re is el jár hat és meg ál la pít hat ja va la mely em ber i jog
meg sér té sét. Az in dít vá nyo zók sze rint a Médiatör vény
e ren del ke zé se az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl kö vet -
ke zõ jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek sem fe le l meg, mert
az alap ján az ORTT meg ál la pít hat ja az „al kot má nyos
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rend” meg sér té sét. A Médiatör vény ben hi vat ko zott
„ alkotmányos rend” meg sér té se al kal mat lan arra, hogy
arra ala poz va az ORTT mint köz igaz ga tá si szerv szank ci ót 
al kal maz zon. Vé gül az in dít vá nyo zók a gaz da sá gi rek lám -
te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi LVIII. tör vény (a továb -
biak ban: Reklámtör vény) 16.  § (1) be kez dé sé vel kap cso -
lat ban al kot má nyos sá gi kö ve tel mény meg ál la pí tá sát kér -
ték az Al kot mány bí ró ság tól, mert a Reklámtör vény nem
mond ja ki, hogy a sze mély hez fû zõ dõ jo got sér tõ rek lá mok 
kap csán rek lám fel ügye le ti el já rás csak ké re lem re in dul hat.

2.5. Az egyik in dít vány az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt jog biz ton ság el vé vel és az Alkot mány
61.  §-ával el len té tes jog al ko tói mu lasz tás nak tart ja, hogy a 
Médiatör vény nem írja elõ kö te le zõ jel leg gel az ORTT
szá má ra az or szá gos te le ví zi ós mû sor szol gál ta tá si jo go -
sult ság pá lyáz ta tá sá nak ér té ke lé si el ve it, ha nem azt az
ORTT ál tal ki dol go zan dó pá lyá za ti fel hí vás ra bíz za, anél -
kül, hogy a pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal tak meg sér té sét
szank ci o nál ná.

2.6. Az Alkot mány 57.  § (5) be kez dé sé re és az Alkot -
mány 61.  §-ára hi vat koz va mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát kér te az in dít vá nyo zó 
azért is, mert a Médiatör vény nem biz to sí t jog or vos la ti
 lehetõséget az ORTT-nek a mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá -
gok pá lyáz ta tá sá val kap cso la tos dön té sé vel szem ben.

II.

1. Az Alkot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -

tikus jog ál lam.”
„9.  § (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság,

amely ben a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú és
egyen lõ vé de lem ben ré sze sül.

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

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

„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
 jogait 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
 bírálja 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.”

„61.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga
van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás ra, to váb bá arra, hogy a
köz ér de kû ada to kat meg is mer je, il le tõ leg ter jessze.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és védi a saj tó sza -
bad sá gát.”

2. Az in dít vány ál tal ki fo gás olt jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek:

Médiatör vény
„33.  § (4) A Tes tü let töb bi tag ját az Or szág gyû lé si kép -

vi se lõ cso por tok je lö lik. Min den kép vi se lõ cso port egy-egy 
ta got je löl het. Ha a kor mány pár ti vagy el len zé ki ol da lon
csak egy kép vi se lõ cso port van, az a kép vi se lõ cso port két
ta got je löl het.”

„47.  § (1) A ki egyen sú lyo zott tá jé koz ta tás kö ve tel mé -
nyé nek (4.  §) meg sér té se  miatti pa na szo kat a Tes tü let
 Panaszbizottsága (a továb biak ban: Pa nasz bi zott ság) bí rál -
ja el. A Pa nasz bi zott ság tag ja it – öt évre  szólóan – a Tes tü -
let bíz za meg.”

„55.  § (5) Az Or szág gyû lés ál tal a ku ra tó ri um ba vá laszt -
ha tó ta gok fe lét a kor mány pár ti, má sik fe lét az el len zé ki
kép vi se lõ cso por tok je lö lik úgy, hogy min den kép vi se lõ -
cso port leg alább egy je lölt jét meg kell vá lasz ta ni.”

„101.  § (2) Meg egye zés hi á nyá ban a ver sen gõ pá lyá za -
tok kö zül a Tes tü let a pá lyá zat ki írá sa kor nyil vá nos ság ra
ho zott ér té ke lé si el vek sze rint dönt.”

„VI. fe je zet 12. cím
A tör vény vagy a szer zõ dés meg sze gé se
112.  § (1) Ha a mû sor szol gál ta tó az e tör vény ben, illetve 

a szer zõi jog ról  szóló tör vény ben, valamint a mû sor szol -
gál ta tá si szer zõ dés ben és a rá dió en ge dély ben elõ írt fel té te -
le ket és elõ írásokat nem tel je sí ti vagy meg sér ti, il le tõ leg
ha mû sor szol gál ta tó val a cse lek mény el kö ve té se kor mun -
ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyuló más jog -
viszonyban lévõ sze mély bû nös sé gét a Btk. 329.  §-ában
meg ha tá ro zott bûn cse lek mény  miatt jog erõs íté let ál la pí -
tot ta meg, a Tes tü let

a) fel hív ja a mû sor szol gál ta tót a sé rel me zett ma ga tar -
tás meg szün te té sé re,

b) írás be li fi gyel mez te tés ben meg ál la pít ja a jog sér tést,
és fel hív ja a mû sor szol gál ta tót a jog sér tés meg szün te té sé -
re, illetve arra, hogy a jö võ ben tar tóz kod jon a jog sér tés tõl,

c) meg ha tá ro zott idõ re, de leg fel jebb har minc nap ra
fel füg gesz ti a mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság gya kor lá sát,

d) ér vé nye sí ti a szer zõ dés ben meg ál la pí tott köt bért,
e) a köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tó val, a be je len tés

alap ján mû sor szol gál ta tást vég zõ mû sor szol gál ta tó val
szem ben, illetve a Pa nasz bi zott ság kez de mé nye zé sé re bír -
sá got szab ki a 135.  § sze rin ti összeg ha tá rok kö zött,

f) azon na li ha tállyal fel mond ja a szer zõ dést. [...]
(4) Azon na li ha tállyal kell fel mon da ni a szer zõ dést, ha
a) a szer zõ dést nem le he tett vol na meg köt ni, és a jog -

sér tõ ál la pot még fenn áll,
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b) a szer zõ dés a tör vény VIII. fe je ze té ben fog lal ta kat
sér ti, és a jo go sult a jog sé rel met a Gaz da sá gi Ver seny hi va -
tal, illetve a Tes tü let ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint száz -
nyolc van na pon be lül nem or vo sol ta,

c) a szer zõ dés meg kö té se óta má sod szor kel le ne az
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti írás be li fi gyel mez te tést
 alkalmazni.”

„136.  § (1) A VI. fe je zet 12. és 13. címe, a VI/A. fe je zet,
a VII. fe je zet, valamint a 135.  § al kal ma zá sá ban a Tes tü let
köz igaz ga tá si ügy ben el já ró szerv, el já rá sá ra az e §-ban
fog lalt el té ré sek kel 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 vényt kell al kal maz ni.”

Reklámtör vény
„16.  § (1) A rek lám fel ügye le ti el já rás ké re lem re vagy

hi va tal ból in dul.”

III.

Az Alkot mány bíró ság je len el já rás ban az ORTT, a
 Panaszbizottság, to váb bá a köz ala pít vá nyok ku ra tó ri u mai
tag ja i nak je lö lé sé re, valamint a mû sor szol gál ta tá si en ge -
dé lyek ki bo csá tá sá ra és a mû sor szol gál ta tá si te vé keny ség
fel ügye le té re vo nat ko zó sza bá lyok al kot má nyos sá gát
vizs gál ta.

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

1. Az Alkot mány bíró ság el sõ ként az ORTT tag ja i ra
vo nat ko zó je lö lé si sza bá lyo kat ve tet te össze az Alkot mány 
61.  § (1) és (2) be kez dé se i vel.

Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint a Médiatör vény
33.  § (4) be kez dé se, amely alap ján az ORTT tag ja it az
 országgyûlési kép vi se lõ cso por tok je lö lik, sér ti az Alkot -
mány 61.  §-át és a 37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat ban fog -
lalt al kot má nyos kö ve tel ményt, mert le he tõ vé te szi, hogy a 
par la men ti pár tok a mû so rok tar tal má ra meg ha tá ro zó be -
fo lyást gya ko rol ja nak.

1.1. Az Alkot mány 61.  § (1) be kez dé se alap ján min -
den ki nek joga van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás hoz.
A saj tó szá má ra spe ci á lis vé del met nyúj tó Alkot mány
61.  § (2) be kez dé se sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri
és védi a saj tó sza bad sá gát. „[A] saj tó sza bad ság nem csak
a nyom ta tott saj tó ra vo nat ko zik, ha nem a rá di ó ra és tele -
vízióra is” [4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 1993,
48, 61.].

Azt, hogy a rá dió és te le ví zió mû kö dé sét érin tõ en a
nyom ta tott saj tó hoz ké pest spe ci á lis elõ írások léte in do -
kolt, több té nye zõ alá tá maszt ja. Egy fe lõl az ál lam i tulaj -
donú föld fel szí ni frek ven ci ák hasz ná la ta, más fe lõl az a
tény, hogy a rá dió és te le ví zió szer ve ze tek egy rész e köz -
pénz bõl mû kö dik, vé gül az az ál ta lá no san el fo ga dott vé le -
ke dés, hogy a rá di ós és te le ví zi ós mû sor szol gál ta tás vé le -
mény for má ló ha tá sa és a moz gó ké pek, han gok, élõ tudó -
sítások meg gyõ zõ ere je sok szo ro sa az egyéb in for má ci ós

tár sa dal mi szol gál ta tá sok gon dol ko dás ra ható ere jé nek
[Lásd 1/2007. (I. 18.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. ja nu ár,
3, 6.].

A ma gyar al kot má nyos rend szer ben ezért a saj tó sza bad -
ság ál lam ál ta li el is me ré se mel lett meg je len tek a rá dió- és
te le ví zió szer ve ze tek sza bad sá gát és a vé le ményp lu ra liz -
must biz to sí tó sza bá lyok. Ezek szük sé ges sé gét az Alkot -
mány bíró ság a 37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro za tá ban a kö -
vet ke zõ kép pen fo gal maz ta meg: „A vé le mény nyil vá ní tá si
sza bad sá got a rá dió és te le ví zió ese té ben (...) jo gi lag rész -
le te sen sza bá lyo zott szer ve ze ti meg ol dá sok kal kell biz to -
sí ta ni. A szer ve ze ti meg ol dá sok al kot má nyos sá gát az
 minõsíti, hogy el vi leg ké pe sek-e biz to sí ta ni a tár sa da lom -
ban meg lé võ vé le mé nyek tel jes körû, ki egyen sú lyo zott
ará nyú és va ló ság hû ki fe je zés re jut ta tá sát, valamint a köz -
ér dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl és té nyek rõl való
el fo gu lat lan tá jé koz ta tást” (ABH 1992, 227, 230.).

1.2. A mû sor szol gál ta tók szem pont já ból a mû sor szol -
gál ta tá si jo go sult sá got oda íté lõ és a mû sor szol gál ta tá si
 tevékenységet fel ügye lõ ORTT lét re jöt té re vo nat ko zó elõ -
írások a saj tó sza bad ság hoz való jo got kor lá toz zák. Az
 Alkotmánybíróság azt vizs gál ta, hogy ezek a sza bá lyok az
Alkot mány 8.  § (2) be kez dé sé nek meg fele lõen, al kot má -
nyos cél ér de ké ben (szük sé ges ség) és a cél lal ará nyos mó -
don kor lá toz zák-e az Alkot mány 61.  § (2) be kez dé sét.

A jog al ko tó a Médiatör vény ben az zal a cél lal hoz ta lét re 
az ORTT in téz mé nyét, hogy az az ál lam i tu laj do nú frek -
ven ci á kat hasz no sít sa, a mû sor szol gál ta tás ra vo nat ko zó
pá lyá za to kat el bí rál ja, en nek ered mé nye kép pen a mû sor -
szol gál ta tá si jo go sult sá got oda ítél je, a frek ven ci át nem
hasz ná ló mû sor ter jesz tõ ket pe dig nyil ván tar tás ba vegy e.
Az Or szág gyû lés dön té se alap ján az ORTT fel ada ta annak
vizs gá la ta, hogy a mû sor szol gál ta tó a mû sor szó rá si en ge -
dély nek és a jog sza bá lyok nak meg fele lõen mû kö dik-e
[1/2007. (I. 18.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. ja nu ár, 3, 6.].

Az Alkot mány bíró ság úgy íté li meg, hogy a mû sor szol -
gál ta tók saj tó sza bad ság nak meg fe le lõ, ál lam i beavat -
kozástól men tes sza bad mû kö dé sé nek fon tos ga ran ciá ja,
hogy az ORTT mint mé di a ha tó ság füg get len mó don, ki zá -
ró lag a tör vénynek alá ren del ten mû köd jön. A 37/1992.
(VI. 10.) AB ha tá ro zat sze rint „az ál lam tól való sza bad ság
azt kí ván ja meg, hogy se a par la ment, se a Kor mány ne jut -
has son a mû sor tar tal mát be fo lyá sol ni ké pes szer ve zet ben
meg ha tá ro zó be fo lyás hoz; ahogy po li ti kai pár tok, azo nos
fel adat ra vagy ugyan azon ér dek kép vi se le té re lét re jött
cso por tok be fo lyá sa sem le het meg ha tá ro zó” (ABH 1992,
227, 231.). Az Alkot mány bíró ság ezért a kö vet ke zõk ben
azt vizs gál ta, hogy az ORTT ta gok je lö lé sé re vo nat ko zó
sza bá lyok el vi leg ké pe sek-e a füg get len ség biz to sí tá sá ra,
vagyis e ren del ke zé sek al kal ma sak-e a fent meg je lölt jog -
al ko tói cél el éré sé re.

1.3. Az ORTT az Alkot mány 61.  § (2) be kez dé sé ben
biz to sí tott saj tó sza bad ság ból kö vet ke zõ en egy a dön té se it
ön ál ló an hozó, ki zá ró lag az Or szág gyû lés nek fe le lõs
 intézmény [Médiatör vény 32.  § (1) be kez dés]. A Kor mány 
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tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi
LVII. tör vény 1.  § (3) be kez dés b) pont ja sze rint az ORTT
au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv. Az ORTT mû kö dé sé nek
költ sé ge it nem a köz pon ti költ ség ve tés, ha nem a Mû sor -
szol gál ta tá si Alap fe de zi. Az ORTT „egy sa já tos ál lam i
szerv tí pus” [1/2005. (II. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 64,
36–37.].

Az ORTT két fé le kép pen vizs gál hat ja a mû sor szol gál ta -
tók mû so ra i nak tar tal mát. Az egyes mû sor szá mok kap csán 
a Pa nasz bi zott ság hoz be ér ke zõ pa nasz alap ján in dult el já -
rás ban az ORTT a má sod fok [Médiatör vény 51.  § (1) be -
kez dés]. A Médiatör vény 112.  § (1) be kez dé sé nek meg -
fele lõen „a mû sor fo lyam egé szét vizs gá ló ORTT el já rá sa
so rán – töb bek kö zött – bír ság ki sza bá sá val, a mû sor szol -
gál ta tá si jo go sult ság gya kor lá sá nak fel füg gesz té sé vel
vagy akár a szer zõ dés fel mon dá sá val szank ci o nál ja a jog -
sér tést el kö ve tõ mû sor szol gál ta tót” (ABK 2007. ja nu ár,
3, 9). Mind két eset ben ga ran ci á lis je len tõ sé gû, hogy az
ORTT ha tá ro za tát a bí ró ság – ké re lem re – fe lül vizs gál ja.
Az, hogy a Médiatör vény biz to sít ja az ORTT mû sor szol -
gál ta tás tör vényességével kap cso la tos ér de mi dön té sé vel
szem be ni bí rói utat, meg fe le lõ ga ran ci át nyújt arra, hogy
az ORTT-n ke resz tül a par la men ti pár tok a mû so rok tar tal -
má ra ne gya ko rol has sa nak meg ha tá ro zó be fo lyást. Az
ORTT-nek, illetve a par la men ti pár tok nak a mû sor tar ta -
lom be fo lyá so lá sá ra vo nat ko zó szán dé ka ugyan is bí ró sá gi
el já rás tár gya le het, amely nek so rán az ítél ke zõ bíró pár tat -
la nul és füg get le nül kö te les dön tést hoz ni [Alkot mány
50.  § (3) be kez dés] ar ról, hogy a ha tá ro zat meg fe lel-e a saj -
tó sza bad ság kö ve tel mé nye i nek.

1.4. Kü lön vizs gál ta az Alkot mány bíró ság, hogy a
Médiatör vény ren del ke zé sei meg fe le lõ mó don ga ran tál -
ják-e az ORTT tag ja i nak füg get len sé gét. A Médiatör vény
31.  § (2) be kez dé se sze rint az ORTT tag jai is csak a tör -
vénynek van nak alá ren del ve, és te vé keny sé gük kö ré ben
nem uta sít ha tók. Az ön ál ló és be fo lyás men tes mû kö dést
biz to sít ja, hogy a ta gok „man dá tu ma” sza bad, nem hív ha -
tók vissza. A po li ti kai és gaz da sá gi össze fér he tet len ség re
vo nat ko zó sza bá lyok (Médiatör vény 34–35.  §) a füg get -
len ség to váb bi ga ran ci ái.

Az Or szág gyû lés ál tal meg vá lasz tott ORTT ta gok man -
dá tu ma el vá lik a tör vényhozási cik lus tól. Az ORTT tag ja it 
a par la ment négy évre vá laszt ja ugyan, de a Médiatör vény
meg al ko tá sa kor az Or szág gyû lés nem iga zí tot ta sa ját meg -
bí za tá sá hoz az ORTT tag ja i nak meg vá lasz tá sát. Ezek
a tör vényi ren del ke zé sek el vi leg ké pe sek biz to sí ta ni az
ORTT ta gok füg get len sé gét, és ki zár ják, hogy a par la men -
ti pár tok for má li san ér vé nye sít hes sék be fo lyá su kat.

A Médiatör vény 33.  § (3) és (4) be kez dé sei alap ján az
ORTT el nö két a köz tár sa sá gi el nök és a mi nisz ter el nök
együt te sen, tag ja it a kép vi se lõ cso por tok je lö lik. A je löl tek
meg vá lasz tá sá hoz az or szág gyû lé si kép vi se lõk több sé gé -
nek sza va za ta szük sé ges [33.  § (1) be kez dés].

Az Alkot mány bíró ság már több ha tá ro za tá ban hang sú -
lyoz ta, hogy a nép szu ve re ni tás gya kor lá sá nak el sõd le ges
for má ja a kép vi se let. [2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat, ABH

1993, 33.; 22/1993. (IV. 2.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 182, 
186.; 25/1995. (V. 10.) AB vég zés, ABH 1995, 427, 428.;
18/B/2002. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1367, 1369.]. Ez azt
je len ti, hogy alap ve tõ en az or szág gyû lé si kép vi se lõk fel -
ada ta a kö zös sé gi dön té sek meg ho za ta la. Ezek közé tar to -
zik szá mos, az Al kot mány ban vagy az egyes tör vényekben 
lét re ho zott in téz mé nyek tiszt ség vi se lõ i nek a megválasz -
tása. A kép vi se lõ cso por tok je lö lé si joga ön ma gá ban va ló -
ban nem ga ran tál ja az ORTT füg get len sé gét. Sõt, az
 Alkotmány 3.  § (3) be kez dé sé vel, a pár tok köz vet len köz -
ha ta lom gya kor lá sá ra vo nat ko zó ti la lom mal vol na ellen -
tétes, ha a kép vi se lõ cso port je lö lé si joga egy ben dön té si
jo got je len te ne. A frak ci ók je lö lé se azon ban nem je len ti
egy szers mind az ORTT tag nak ja va solt sze mély au to ma ti -
kus meg vá lasz tá sát. Az a tény, hogy a par la men ti kép vi se -
lõk sza vaz nak az ORTT tag ja i ról biz to sít ja, hogy a sze mé -
lyek rõl való dön tés de mok ra ti kus el já rás ered mé nye. A
kép vi se le ti de mok rá cia alap el ve a sza bad man dá tum, a
par la men ti kép vi se lõ jo gi lag nem le het kö te les meg ha tá ro -
zott mó don sza vaz ni [15/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat, ABK 
2007. már ci us, 233, 237.]. A kép vi se lõk te hát sza ba don
dön te nek ar ról, hogy sza va za tuk kal tá mo gat ják a je lölt
sze mé lyek meg vá lasz tá sát vagy sem.

Az Alkot mány bíró ság a 22/1999. (VI. 30.) AB ha tá ro -
zat ban a fen ti ér vek kel rész ben egy be hang zó in do kok kal
uta sí tot ta el azt az in dít ványt, amely a köz ala pít vá nyi ku ra -
tó ri u mok el nök sé gi tag ja i nak a je lö lé sé re és vá lasz tá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat az Alkot mány 61.  § (1) és (2) be -
kez dé se it sér tõ nek ta lál ta (ABH 1999, 176.). Ké sõbb nem
mi nõ sült alkot mány elle nesnek az a jog sza bály sem, amely
alap ján az MTI Rt. Tu laj do no si Ta nács adó Tes tü le ti ta go -
kat a kép vi se lõ cso por tok je lö lik és a ta gok nak je lölt sze -
mé lyek rõl az or szág gyû lé si kép vi se lõk több sé ge dönt
[738/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 734.].

Az Alkot mány bíró ság je len ügy ben sem ta lál ta meg ala -
po zott nak a Médiatör vény 33.  § (4) be kez dé se alkot mány -
elle nességére vo nat ko zó ér ve ket, ezért a ren del ke zés meg -
sem mi sí té sét kez de mé nye zõ in dít ványt el uta sí tot ta.

2. Az Alkot mány bíró ság ezt köve tõen a Médiatör vény
47.  § (1) be kez dé sé nek al kot má nyos sá gát vizs gál ta. E ren -
del ke zés má so dik mon da ta alap ján a Pa nasz bi zott ság tag -
ja it – öt évre  szólóan – az ORTT bíz za meg. Az Alkot -
mány bíró ság a je len ha tá ro zat III.1. pont já ban fog lalt
 indokok alap ján arra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy az
ORTT ta gok je lö lé sé re és vá lasz tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok el vi leg ké pe sek biz to sí ta ni az ORTT és a tes tü le ti
 tagok füg get len sé gét.

A Pa nasz bi zott ság tag ja i nak man dá tu ma el vá lik az
ORTT ta gok man dá tu má tól, mert az elõb bi ek meg bí za tá sa 
öt évre szól, az utób bi a kat pe dig négy évre vá laszt ja az
 Országgyûlés. A ta gok füg get le nek, csak a tör vénynek
van nak alá ren del ve, és a te vé keny sé gük vég zé se so rán
nem uta sít ha tók [47.  § (2) be kez dés]. A Médiatör vény ben
fog lalt össze fér he tet len sé gi sza bá lyok a füg get len ség
 további ga ran ci ái [47.  § (3) be kez dés]. A Médiatör vény
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fel ha tal ma zá sa alap ján meg al ko tott, az ORTT Panasz -
bizottságának Ügy rend je és az egyes ta ná csok el já rá si
rend jé nek 8.  §-a alap ján a Pa nasz bi zott ság so ros el nö ke
„vé let len sze rû ki vá lasz tá si mód szert” al kal maz az adott
ügy ben el já ró pa nasz bi zott sá gi ta nács el nö ke és két tag ja
ki vá lasz tá sa kor. Egy mû sor szám, illetve a mû sor szá mok
összes ségének a vizs gá la ta kap csán ho zott pa nasz bi zott sá -
gi  állásfoglalás ellen jog or vos la ti ké re lem mel az
ORTT-hez le het for dul ni, az ORTT ha tá ro zat fe lül vizs gá -
la ta pe dig  bíróságtól kér he tõ [Médiatör vény 49–51.  §,
1/2007. (I. 18.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. ja nu ár, 3.].

Ez azt je len ti, hogy az ORTT és azon ke resz tül a par la -
men ti pár tok for má lis be fo lyás gya kor lá sát a Médiatör vény 
több, fent idé zett ren del ke zé se ki zár ja, egy a mû so rok tar -
tal mát érin tõ in for má lis be fo lyás gya kor lás pe dig az ér de -
mi dön tést fe lül vizs gá ló bí ró sá gi el já rás tár gya le het.

Mind ezek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Médiatör vény 
47.  § (1) be kez dé se nem sér ti az Alkot mány 61.  § (2) be -
kez dé sét, mert a Médiatör vény Pa nasz bi zott ság ra vo nat -
ko zó sza bá lyai összes sé gük ben el vi leg ké pe sek biz to sí ta ni 
a ta gok füg get len sé gét.

3. Az in dít vá nyo zók a Médiatör vénynek a köz ala pít vá -
nyi ku ra tó ri u mok tag ja i nak a je lö lé sé re vo nat ko zó 55.  §
(5) be kez dé se meg sem mi sí té sét is kez de mé nyez ték.

Az Alkot mány bíró ság a 22/1999. (VI. 30.) AB ha tá ro -
za tá ban már vizs gál ta a Médiatör vény 55.  § (5) be kez dé -
sét. E ha tá ro za tá ban az Alkot mány bíró ság az e ren del ke -
zés 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, de egy ben
meg ál la pí tot ta, hogy a ren del ke zés al kal ma zá sa kor al kot -
má nyos kö ve tel mény, hogy nem ve he tõk szá mí tás ba sem a 
kor mány pár ti, sem az el len zé ki ol da lon azok az el nök sé gi,
il le tõ leg tes tü le ti ta gok, aki ket olyan kép vi se lõ cso port
 javaslatára vá lasz tott az Or szág gyû lés, amely kép vi se lõ -
cso port idõ köz ben meg szûnt.

Mi vel az in dít vá nyo zó a Médiatör vény 55.  § (5) be kez -
dé sét a sza bad vé le mény nyil vá ní tás joga [az Alkot mány
61.  § (1) be kez dé se] szem pont já ból – a 22/1999. (VI. 30.)
AB ha tá ro zat ban már el bí rált al kot má nyos össze füg gés re
hi vat koz va – tar tot ta alkot mány elle nesnek, az Alkot mány -
bíró ság az in dít ványt e ré szé ben ítélt do log nak te kin tet te
és az Ügy rend 31.  § c) pont ja alap ján az el já rást e te kin tet -
ben meg szün tet te.

4. Több in dít vá nyo zó a 7/2004. (III. 24.) AB ha tá ro zat -
ban fog lalt ér ve ket ala pul véve mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát kér te az Al kot -
mány bí ró ság tól, mert a Médiatör vény 33.  §-a nem tar tal -
maz sza bályt arra vo nat ko zó an, hogy az ORTT meg bí za tá -
sá nak meg szû né se és az új tes tü let meg vá lasz tá sa kö zöt ti
idõ tar tam ban ki és ho gyan lát ja el a nél kü löz he tet len ha tó -
sá gi fel ada to kat.

A 7/2004. (III. 24.) AB ha tá ro zat ban az Alkot mány bíró -
ság azért ál la pí tot ta meg az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt jog ál la mi ság lé nye ges ele mét al ko tó jog biz ton -

ság sé rel mét, mert a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le té nek át szer ve zé se „a leg fon to sabb ha tó sá gi jog kö -
rök gya kor lá sát meg ha tá ro zat lan ide ig” el le he tet le ní tet te,
vagyis az Or szág gyû lés a jog sza bály meg al ko tá sá val maga 
idé zett elõ olyan hely ze tet, amely azt ered mé nyez te, hogy
a köz igaz ga tá si szerv elõ re nem lát ha tó ide ig nem tu dott
ele get ten ni a tör vény ben elõ írt kö te le zett sé ge i nek.

A Médiatör vény 33.  §-a az ORTT tag ja i nak a je lö lé sé rõl 
és vá lasz tá sá ról tar tal maz ren del ke zé se ket. Az in dít vá nyo -
zók sze rint a sza bá lyo zás azért „hi á nyos”, mert nem ren -
del ke zik arra a meg tör tént eset re néz ve, hogy a mi nisz ter -
el nök és a köz tár sa sá gi el nök nem tud meg ál la pod ni az
ORTT el nök je lölt jé nek a sze mé lyé ben.

Aho gyan azt az Alkot mány bíró ság a köz ala pít vá nyi ku -
ra tó ri u mok tag ja i nak a je lö lé sé rõl  szóló 22/1999. (VI. 30.)
AB ha tá ro zat ban hang sú lyoz ta, „[n]em al kot má nyos sá gi
kér dés az, ha a je lölt ál lí tá si és a vá lasz tá si el já rás ese ten -
ként nem mû kö dik. A me cha niz mus mû köd te té se so rán
eset le ge sen elõ for du ló – és po li ti kai vagy egyéb okra
vissza ve zet he tõ – ne héz sé gek nem te szik ma gát a sza bá -
lyo zást alkot mány elle nessé. Az Or szág gyû lés tag ja i nak,
a po li ti kai élet sze rep lõ i nek a tör vénybõl fa ka dó fel ada ta
az, hogy a me cha niz must meg fele lõen mû köd tes sék”
(ABH 1999, 176, 194.). A köz ha tal mat gya kor lók fe le lõs -
ség gel tar toz nak azért, hogy a jog sza bály elõ írásait be tart -
va, dön té se ik kö vet kez mé nye it és sú lyát figye lembe véve
lás sák el hi va ta lu kat. A köz ér de ké ben te vé keny ke dõ po li -
ti ku sok nak ezt a kö te les sé gét egy még oly kö rül te kin tõ en
meg fo gal ma zott sza bály sem pó tol hat ja. Je len eset ben,
egy a köz tár sa sá gi el nök és a mi nisz ter el nök kö zöt ti meg -
egye zés hi á nyá ban al kal ma zan dó ren del ke zés sem vol na
al kal mas arra, hogy min den elõ re nem lát ha tó hely zet re
pon tos elõ írást ad jon.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság a Médiatör -
vény 33.  §-ával kap cso lat ban be nyúj tott, mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát kez -
de mé nye zõ in dít ványt el uta sí tot ta.

IV.

Az Alkot mány bíró ság ezt köve tõen a Médiatör vénynek
a mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá gok ki osz tá sá ra vo nat ko zó
sza bá lya it, azon be lül is a pá lyáz ta tás sal kap cso la tos elõ -
írásokat vizs gál ta. Az in dít vány sze rint az Or szág gyû lés
al kot mány sér tõ mu lasz tást idé zett elõ az ál tal, hogy nem
sza bá lyoz ta tör vény ben az or szá gos mû sor szol gál ta tá si
 jogosultság pá lyáz ta tá sá nak ér té ke lé si el ve it, és nem biz -
to sí tott jog or vos la tot az ORTT pá lyá za tok kal kap cso la tos
dön té sé vel szem ben.

1. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 49.  § (1) be kez dé se 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
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elõ. 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 hi á nyoz nak, 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.; 6/2001. (III. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 93, 103.].

A mû sor szol gál ta tók saj tó sza bad ság nak meg fe le lõ füg -
get len és sza bad mû kö dé sé nek fon tos ga ran ciá ja a mé di a -
ha tó ság át lát ha tó mû kö dé se. Az Alkot mány 61.  § (2) és
(4) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ en a frek ven ci ák el osz tá sá nak
mód ját, annak fel té te le it és az arra vo nat ko zó el já rást jog -
sza bály nak kell meg ha tá roz nia [48/1993. (VII. 2.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1993, 314, 319.].

A jog al ko tó az Alkot mány 61.  §-a ke re tei kö zött dönt het 
ar ról, hogy mû sor szol gál ta tá si szer zõ dé sek út ján, eset leg
köz igaz ga tá si el já rás so rán szer zett en ge dély alap ján vagy
egyéb mó don nyújt le he tõ sé get a mû sor szol gál ta tá si jo go -
sult ság meg szer zé sé re. Nem vol na ele ve össze egyez tet he -
tet len az Alkot mány 61.  § (2) be kez dé sé vel az sem, ha
a jog al ko tó a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dé sek he lyett en ge -
dé lye zé si rend szert ve zet ne be, amely nek so rán a köz igaz -
ga tá si el já rás sza bá lyai vol ná nak az irány adó ak, és a mû -
sor szol gál ta tó ügy fél ként jár na el.

2. A Médiatör vény ben a jog al ko tó a mû sor szol gál ta tá si 
szer zõ dé sek rend sze rét ré sze sí tet te elõny ben. Az Alkot -
mány 61.  § (2) be kez dé se szem pont já ból ga ran ci á lis je len -
tõ sé gû, hogy a mé di a ha tó ság dön tés ho za ta li el já rá sa át te -
kint he tõ és kö vet he tõ le gyen: a mû sor szol gál ta tá si jo go -
sult ság ra vo nat ko zó pá lyá zat so rán al kal ma zan dó ér té ke -
lé si szem pon tok meg is mer he tõ ek és va ló di szak mai vita
tár gyai le hes se nek, a dön tés in do ko lá sá ból re konst ru ál ha -
tó le gyen a dön tés ho za ta li el já rás (a dön tést alá tá masz tó
ér vek, a sza va za ti arány), a ha tá ro zat ellen az érin tett jog -
or vos lat tal él hes sen.

Az Al kot mánnyal össz hang ban az Euró pa Ta nács
 Miniszteri Bi zott sá gá nak a mû sor szol gál ta tá si szek tor sza -
bá lyo zó ha tó sá ga i nak füg get len sé gé rõl és fel ada ta i ról
 szóló Rec (2000) 23. szá mú aján lá sa alap ján a mû sor szol -
gál ta tá si jo go sult ság el nye ré sé nek fel té te le it jog sza bály -
nak kell tar tal maz nia. A jo go sult ság meg szer zé sé re nyílt,
át lát ha tó és pár tat lan el já rás ban ke rül het sor. Az aján lás
sze rint a mé di a ha tó ság nak min den dön té sét meg fele lõen
in do kol nia kell, a ha tá ro za tok nak a nyil vá nos ság szá má ra
hoz zá fér he tõ ek nek kell len ni ük, és el en ged he tet len azok
bí rói fe lül vizs gál ha tó sá ga. [Re com men da ti on Rec (2000)
23 of the Com mit tee of Mi nis ters to mem ber sta tes on the
in de pen den ce and func ti ons of re gu la to ry aut ho ri ti es for
the bro ad cas ting sec tor, Ap pen dix IV. 13–17., V. 27.].

3. A Médiatör vény ezek nek a kö ve tel mé nyek nek nem
fe le l meg. A mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság pá lyáz ta tá sá ra 
vo nat ko zó tör vényi sza bá lyo zás nem in téz mé nye sí tett
 átlátható pá lyá za ti rend szert. E hi á nyos ság alkot mány elle -
nes hely ze tet ered mé nyez, mert nem te szi le he tõ vé, hogy

a mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá gok el nye ré sé re át lát ha tó
dön tés ho za ta li el já rás ke re té ben ke rül jön sor, ami két sé get 
éb reszt het a mû sor szol gál ta tók saj tó sza bad ság nak meg -
felelõ füg get len mû kö dé sét il le tõ en.

A mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság ra vo nat ko zó pá lyá zat
so rán al kal ma zan dó ér té ke lé si szem pon tok tör vény ben
nem sza bá lyo zot tak, a dön tés ho za ta li el já rás a pá lyá zók és
a nyil vá nos ság szá má ra nem kö vet he tõ. To váb bi hi á nyos -
ság, hogy nem ren del ke zik tör vény a mû sor szol gál ta tá si
jo go sult ság el nye ré se ér de ké ben be nyúj tott pá lyá za tok el -
bí rá lá sá nak ha tár ide jé rõl, és a tör vénybõl a pá lyá za ti el já -
rás so rán ho zott ORTT ha tá ro za tok in do ko lá sá nak a kö te -
le zett sé ge sem kö vet ke zik.

A jog al ko tói mu lasz tás az Alkot mány 57.  § (1) be kez dé -
se vo nat ko zá sá ban is fenn áll. Az Alkot mány 57.  § (1) be -
kez dé se sze rint 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
 jogait 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
 bírálja el. „Ez a ren del ke zés dek la rál ja – egyes el já rá si
 garanciák meg ha tá ro zá sa mel lett – a bí ró ság hoz for du lás
jo gát. Az Alkot mány bíró ság ér tel me zé sé ben ezen alap ve -
tõ jog ból kö vet ke zõ en az ál lam ra az a kö te le zett ség há rul,
hogy – egye bek mel lett – a pol gá ri jogi jo gok és kö te le zett -
sé gek (a pol gá ri jo gi nak te kin tett jog vi ták) el bí rá lá sá ra
 bírói utat biz to sít son.” [59/1993. (XI. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 355.; 935/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998,
772–773.]

A Médiatör vény 99.  § (5) be kez dé se csu pán egy eset -
ben, a Médiatör vény 85–88.  §-ai ban és a VIII. fe je ze té ben
fog lalt kor lá to zó ren del ke zé sek be üt kö zõ pá lyá zó vissza -
uta sí tá sá val szem ben biz to sít ja a bí rói utat. Egyéb ként,
a Médiatör vény alap ján nincs mód arra, hogy az érin tett
 bírósághoz for dul jon az ORTT mû sor szol gál ta tás sal kap -
cso la tos pá lyá za ti el já rást le zá ró ér de mi dön té se ellen. Ez
azt je len ti, hogy a rá dió és te le ví zió mû kö dé sét biz to sí tó
mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá got oda íté lõ dön tés sel szem -
ben az érin tet tek nem kö ve tel he tik a bí ró ság dön té sét.

Az Alkot mány bíró ság mind ezek alap ján meg ál la pí tot ta, 
hogy az Or szág gyû lés mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nességet idé zett elõ, mert nem biz to sí tot ta tör -
vény ben, hogy a mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság ra vo nat -
ko zó pá lyáz ta tás so rán az Alkot mány 61.  § (2) be kez dé sé -
nek meg fele lõen ér vé nye sül jön a saj tó sza bad ság. Mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség áll fenn to -
váb bá azért is, mert az Or szág gyû lés nem sza bá lyoz ta tör -
vény ben az Alkot mány 57.  § (1) be kez dé sé nek meg fe le lõ,
a mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság el nye ré sé rõl  szóló jo gal -
kal ma zói dön té sek tel jes körû, ér de mi bí ró sá gi fe lül vizs -
gá la tá nak le he tõ sé gét.

Az Alkot mány bíró ság fel hív ta az Or szág gyû lést, hogy
jog al ko tói fel ada tá nak 2007. de cem ber 31-ig te gyen
 eleget.
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V.

1. A mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá gok ki osz tá sa mel -
lett az ORTT fel ada ta annak vizs gá la ta, hogy a mû sor szol -
gál ta tá si jo go sult sá got szer zett rá di ók és te le ví zi ók mû kö -
dé se meg fe lel-e a tör vény ben és a mû sor szol gál ta tá si szer -
zõ dés ben fog lal tak nak. Ez nem je lent he ti a mû so rok elõ -
ze tes tar tal mi vizs gá la tát, mert az ele ve össze egyez tet he -
tet len vol na az Alkot mány 61.  § (2) be kez dé sé vel. Az
ORTT mint köz igaz ga tá si szerv a Médiatör vény 112.  §
(1) be kez dé se alap ján utó lag szank ci o nál hat ja a mû sor -
szol gál ta tó jog sér tõ mû kö dé sét. Ál ta lá ban az ORTT ha tá -
ro zat tal szem be ni bí rói fe lül vizs gá lat léte ele gen dõ ga ran -
ci át je len t arra, hogy in do ko lat la nul ne in dul has son ex  of fi -
cio el já rás. Az, hogy a hi va tal ból kez de mé nye zett vizs gá -
lat meg fe lel-e a saj tó sza bad ság hoz való alap jog nak, függ a 
konk rét el já rás tól és a ki szab ha tó jog kö vet kez mény tõl.
Kü lön meg fon to lást igé nyel pél dá ul az az in dít vá nyo zók
ál tal fel ve tett kér dés, hogy a sze mély hez fû zõ dõ jo gok
 védelme ér de ké ben al kot má nyo san van-e le he tõ ség
ex  officio el já rás meg in dí tá sá ra. A kö vet ke zõk ben ezt vizs -
gál ta az Alkot mány bíró ság.

2. Az ORTT a Médiatör vény 112.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt jog kö vet kez mé nye ket al kal maz va szank ci o nál hat -
ja a mû sor szol gál ta tó cse lek mé nyét, amennyi ben úgy íté li
meg, hogy a mû sor szol gál ta tó – töb bek kö zött – a
Médiatör vény ren del ke zé se it meg sér tet te. A Médiatör -
vény 3.  § (1) be kez dé sé nek meg fele lõen a mû sor szol gál ta -
tó te vé keny sé ge, vagyis a mû sor szol gál ta tás nem sért he ti
az em ber i jo go kat. A Médiatör vény 112.  § (1) be kez dé se
alap ján te hát az em ber i jo gok vé del mé ben, adott eset ben
pe dig az em ber i jo gok ön ren del ke zé si és a ma gán szfé rát
védõ as pek tu sa it je len tõ sze mély hez fû zõ dõ jo gok vé del -
me ér de ké ben is in dul hat el já rás.

Az Alkot mány bíró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint
az em ber i mél tó ság hoz való alap jog ma gá ban fog lal ja az
ön ren del ke zés sza bad sá gát, amely nek „fon tos tar tal mi ele -
me – egye bek kö zött – az egyén joga arra, hogy az igény
ál la po tá ba ke rült ala nyi jo ga it a kü lön bö zõ ál lam i szer vek,
így a bí ró ság elõtt is ér vé nye sít se. Az ön ren del ke zé si jog
azon ban, mint az ál ta lá nos cse lek vé si sza bad ság hoz való
jog, a jog ér vé nye sí tés tõl való tar tóz ko dás, a nem cse lek vés 
jo gát is ma gá ban fog lal ja. Mi vel ez a jog az egyén au to nó -
mi á já nak vé del mé re szol gál, ál ta lá ban min den ki nek sza -
bad sá gá ban áll el dön te ni, hogy jo gai és tör vényes ér de kei
vé del mé re nyit va álló és al kot má nyo san biz to sí tott ha tó sá -
gi igény ér vé nye sí té si utat igény be ve szi-e, vagy at tól tar -
tóz ko dik” [1/1994. (I. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 29,
35–36.; meg erõ sít ve: 20/1997. (III. 19.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 85, 90–92.; 1270/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH
2000, 713, 721–722.].

A per be li ön ren del ke zés te hát azt a jo got is ma gá ban
fog lal ja, hogy va la ki jog sé rel me ese tén ne ve gyen igény be
bí rói utat.

Ha a mû sor szol gál ta tó sze mély hez fû zõ dõ jo got sért,
a jog sé rel met szen ve dett sze mély dönt ar ról, hogy a jog -
sér tést el kö ve tõ mû sor szol gál ta tó val szem ben érvénye -
síti-e sze mé lyi sé gi jo ga it, pél dá ul in dít-e pert.

A Médiatör vény 112.  § (1) be kez dé se és 136.  § (1) be -
kez dé se e bí rói út mel lett köz igaz ga tá si el já rást in téz mé -
nye sít. Az ORTT – a Médiatör vény 3.  § (1) be kez dé se
alap ján el jár va – e köz igaz ga tá si el já rás ban nem az egyes
jog ala nyo kat ért jog sé rel mek rõl dönt. A Médiatör vény 3.  § 
(1) be kez dé se alap el vi ren del ke zés. Az ORTT en nek meg -
fele lõen a köz igaz ga tá si el já rás so rán annak meg ál la pí tá -
sá ra jo go sult, hogy a mû sor szol gál ta tó az em ber i jo gok
tisz te let ben tar tá sá val te vé keny ke dik-e, és az egyes mû so -
ra i nak té má ja, jel le ge, né zõ pont ja nem sér ti-e az em ber i
jo gok ban meg je le nõ alap ve tõ ér té ket.

A Médiatör vény 112.  § (1) be kez dé se nem sér ti az
 Alkotmány 54.  § (1) be kez dé sét, mert az a fen ti ek alap ján
meg fe lel az 1/1994. (I. 7.) AB ha tá ro zat ban meg fo gal ma -
zott, a sze mé lyi sé gi jo gok ér vé nye sí té sé re vo nat ko zó elvi
ál lás pont nak.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság a Médiatör -
vény 112.  § (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 – az Alkot mány 
54.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mé re ala pí tott – in dít ványt
 elutasította.

3. Az in dít vá nyo zók a Médiatör vény 112.  § (1) be kez -
dé sét ab ból a szem pont ból is al kot mány sér tõ nek tart ják,
hogy az ORTT az alap ján „jo go sult és kö te les meg ál la pí ta -
ni”, ha a mû sor szol gál ta tó nem tart ja tisz te let ben a Ma gyar 
Köz tár sa ság al kot má nyos rend jét. Az in dít vány sze rint az
„al kot má nyos rend” ki fe je zés ha tá ro zat lan fo ga lom, ezért
az nem fe le l meg a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek.

Az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál la mi -
ság lé nye ges ele mét al ko tó jog biz ton ság 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”
[11/1992. (III. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 77, 84.].
A jog biz ton ság ból azon ban „nem kö vet ke zik a jog al ko tó -
nak olyan kö te le zett sé ge, hogy min den fo gal mat min den
jog sza bály ban kü lön meg ha tá roz zon. Ha a jog rend szer va -
la me lyik ele me már tar tal maz egy adott fo ga lom ra vo nat -
ko zó meg ha tá ro zást, ak kor az – el té rõ ren del ke zés hi á nyá -
ban – más jog sza bá lyok al kal ma zá sa so rán is ér vé nye sül”
[71/2002. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 417, 424.].

Az al kot má nyos in téz mé nyek fel ada ta az Al kot mány -
ban ki ala kí tott rend, vagyis az al kot má nyos jo gok tisz te le -
tén ala pu ló par la men tá ris de mok rá cia meg õr zé se és biz to -
sí tá sa. Az Alkot mány 8.  § (1) be kez dé se sze rint az ál lam
el sõ ren dû kö te les sé ge az em ber sért he tet len és el ide ge nít -
he tet len alap ve tõ jo ga i nak tisz te let ben tar tá sa és vé del me.

„Az Alkot mány 8.  § (1)–(2) be kez dé sei és 19.  § (3) be -
kez dés b) pont ja alap ján az Or szág gyû lés kö te les meg al -
kot ni az alap jo gok ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges tör -
vényeket. Az Alkot mány 19.  § (2) be kez dé se alap ján az
Or szág gyû lés biz to sít ja a tár sa da lom al kot má nyos rend jét, 
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és az al kot má nyos rend meg dön té sé re irá nyuló fegy ve res
cse lek mé nyek ese tén szük ség ál la po tot hir det ki [19.  §
(3) be kez dés i) pont]. A köz tár sa sá gi el nök az Alkot mány
29.  §-a sze rin ti, az ál lam szer ve zet de mok ra ti kus mû kö dé se 
fe let ti õr kö dés al kot má nyos elõ írása alap ján vesz részt az
Alkot mány 8.  § (1) be kez dé sé be fog lal tak ér vé nye sí té sé -
ben. Az alap jo gok vé del mét az Alkot mány bíró ság az
 Alkotmány 32/A.  § (1) be kez dé se sze rint a jog sza bá lyok
al kot má nyos sá gi vizs gá la ta és a tör vénnyel ha tás kö ré be
utalt egyéb fel ada tok el lá tá sa út ján, az ál lam pol gá ri jo gok
or szág gyû lé si biz to sai az Alkot mány 32/B.  §-ába fog lalt
sza bá lyok alap ján lát ják el.” [12/2001. (V. 14.) AB ha tá ro -
zat, 2001, 163, 167–168.]

A Kor mány nak al kot mány ból fa ka dó kö te les sé ge az
 alkotmányos rend vé del me és az ál lam pol gá rok jo ga i nak
biz to sí tá sa [35.  § (1) be kez dés a) pont], ame lyért fe le lõs sé
te he tõ [37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 227,
233.]. A Ma gyar Hon véd sé get az al kot má nyos rend meg -
dön té sé re irá nyuló fegy ve res cse lek mé nyek ese tén le het
fel hasz nál ni, ak kor, ha a rend õrség al kal ma zá sa nem ele -
gen dõ [40/B.  § (2) be kez dés]. A bí ró sá gok biz to sít ják az
al kot má nyos ren det [50.  § (1) be kez dés], az ügyész ség
 pedig gon dos ko dik az al kot má nyos ren det sér tõ vagy ve -
szé lyez te tõ min den cse lek mény kö vet ke ze tes ül dö zé sé rõl
[51.  § (1) be kez dés].

A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény X. fe je ze té ben fog lalt tör vényi tény ál lá sok, kü lö nö -
sen a 139. és 139/A.  §-ok cél ja az al kot má nyos rend bün te -
tõ jo gi vé del me.

Az Alkot mány és az al kot má nyos jog sza bá lyok min -
den ki re egy aránt kö te le zõ ek [Alkot mány 77.  § (1) be kez -
dés]. A mû sor szol gál ta tó nak, mint min den jog alany nak
tisz te let ben kell tar ta nia az al kot má nyos ren det, ezt a kö te -
le zett sé gét ne ve sí ti a Médiatör vény alap el vi ren del ke zé se.
Erre az alap el vi ren del ke zés re ala poz va az ORTT a
Médiatör vény 112.  § (1) be kez dé se alap ján, tör vénysértés
ese tén szank ci ót ál la pít hat meg, amennyi ben azt rend kí vü -
li kö rül mé nyek in do kol ják. Ilyen vol na pél dá ul, ha a mû -
sor szol gál ta tó fo lya ma to san az al kot má nyos rend alap ját
al ko tó egyen lõ em ber i mél tó sá got sem mi be vevõ ideoló -
giát hir det ve te vé keny ked ne. A Médiatör vény 3.  § (2) be -
kez dé sé re te kin tet tel a 112.  § (1) be kez dé se alap ján al kal -
ma zott jog hát rá nyok nak ilyen kü lön le ges eset ben fon tos
sze re pe le het az al kot má nyos alap struk tú rát tisz te let ben
nem tar tó mû sor szol gál ta tók el le ni fel lé pés so rán.

Mind er re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a Médiatör -
vény 112.  § (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 – az Alkot mány 
2.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mé re ala pí tott – in dít ványt
 elutasította.

VI.

1. Az Alkot mány bíró ság ezt köve tõen azo kat az in dít -
vá nyo kat vá la szol ta meg, ame lyek az ORTT ket tõs jogi

stá tu sát a Médiatör vény 112.  §-ával, azon be lül a 112.  §
(1) be kez dés d) és f) pont ja i val és a 136.  § (1) be kez dé sé vel 
kap cso lat ban ki fo gás ol ták.

1.1. Az ORTT ál tal be nyúj tott in dít vány azt sé rel me zi,
hogy a Médiatör vény 112.  §-ában az ORTT pol gá ri jogi
jog ala nyi sá ga ke ve re dik a ha tó sá gi jog kör rel. Kü lö nö sen
ér zé kel he tõ ez a 112.  § (1) be kez dés f) pont já val kap cso lat -
ban, amely „a pol gá ri jogi jog ala nyi ság ból fa ka dó fel mon -
dás ak tu sát össze mos sa az ORTT ha tó sá gi jog kö ré vel”. Az 
in dít vány sze rint a mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság ma gán -
jo gi jel le gû pá lyá zat és szer zõ dés út ján tör té nõ lé te sí té se
ki fe je zet ten ki zár ja, hogy ezt a jog vi szonyt az ORTT
 államigazgatási ak tus sal szün tes se meg. Az in dít vá nyo zó
az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sét, az Alkot mány 9.  §-át,
to váb bá 13.  § (1) be kez dé sét sér tõ nek tart ja, hogy a mû sor -
szol gál ta tá si szer zõ dés kö te le zõ fel mon dá sá ra – a
Médiatör vény 112.  § (1) be kez dés f) pont ja értelmezé -
sének meg fele lõen – ál lam igaz ga tá si el já rás so rán vagy
annak ered mé nye kép pen ke rül sor.

1.2. Egy má sik in dít vá nyo zó sze rint az Alkot mány
50.  § (2) be kez dé sét és az 57.  § (1) be kez dé sét sér ti, hogy
a Médiatör vény a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés meg sze gé -
se ese té re a szer zõ dés ben ki kö tött köt bér, vagyis egy pol -
gá ri jogi jog kö vet kez mény ér vé nye sí té sét a köz igaz ga tá si
ha tó ság (és egy ben a szer zõ dõ fél) ál tal al kal ma zan dó köz -
igaz ga tá si szank ci ó ként ha tá roz za meg. Ezért „a köt bér
szank ci ót ki sza bó köz igaz ga tá si ha tá ro zat fe lül vizs gá la tá -
val kap cso la tos jog vi tát a bí ró ság nem ké pes ér dem ben
 elbírálni”.

2. Az Alkot mány bíró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy
meg fe lel-e az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó
jog biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek, hogy az ORTT köz igaz -
ga tá si ügy ben el já ró szerv ként a köz igaz ga tá si el já rás sza -
bá lya it al kal maz va szank ci o nál ja a mû sor szol gál ta tá si
szer zõ dés ben ré szes má sik fe let, a mû sor szol gál ta tót.

2.1. Az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé se sze rint a Ma gyar
Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti kus jog ál lam. „A jog ál -
lam nél kü löz he tet len ele me a jog biz ton ság. A jog biz ton -
ság az ál lam – s el sõ sor ban a jog al ko tó – kö te les sé gé vé
 teszi annak biz to sí tá sát, hogy a jog egé sze, egyes rész te rü -
le tei és az egyes jog sza bá lyok is vi lá go sak, egy ér tel mû ek,
mû kö dé sü ket te kint ve ki szá mít ha tó ak és elõ re lát ha tó ak le -
gye nek a nor ma cím zett jei szá má ra. Vagyis a jog biz ton ság 
nem csu pán az egyes nor mák egy ér tel mû sé gét kö ve te li
meg, ha nem az egyes jog in téz mé nyek mû kö dé sé nek ki -
szá mít ha tó sá gát is.” [9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 59, 65.]

Ki vált kép pen fon tos a vi lá gos, ért he tõ és a jog al kal ma -
zás szá má ra fel is mer he tõ nor ma tar ta lom, és ezek ered mé -
nye ként a jog al kal ma zó ki szá mít ha tó mû kö dé se ab ban az
eset ben, ha a nor ma szö veg alap jo got kor lá toz. Aho gyan
azt az Alkot mány bíró ság a 13/2001. (I. 14.) AB ha tá ro zat -
ban hang sú lyoz ta, a jog sza bály szö ve gé nek hi á nyos sá ga,
ho má lyos sá ga, vagy az a tény, hogy pon to san nem ér tel -
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mez he tõ, kü lö nö sen sér ti a jog biz ton sá got, ha a ren del ke -
zés al kot má nyos alap jog kor lá to zá sát te szi le he tõ vé (ABH
2001, 177, 201.).

A Médiatör vény 112.  §-a ilyen, a saj tó sza bad ság hoz
való jog kor lá to zá sát le he tõ vé tevõ sza bály, ezért az Alkot -
mány bíró ság a kö vet ke zõk ben ezt a tesz tet al kal maz va
vizs gál ta annak al kot má nyos sá gát.

3. Az ORTT a föld fel szí ni rend sze rû, ana lóg mû sor szó -
rás út ján meg va ló su ló, illetve a Kor mány ren del ke zé si
 jogába tar to zó (ál ta la bé relt) mû hol das, valamint rá dió táv -
köz lõ esz köz zel vég zett mû sor szol gál ta tás ese tén mû sor -
szol gál ta tá si szer zõ dést köt a mû sor szol gál ta tók kal, így
jo go sít ja fel õket a mû sor szol gál ta tás ra. Az ORTT szer zõ -
dõ fél ként köt mû sor szol gál ta tá si szer zõ dést az zal a mû -
sor szol gál ta tó val, akit a pá lyá zat el bí rá lá sa so rán arra
 érdemesnek ta lál. A pá lyáz ta tá si el já rás so rán a Médiatör -
vény ben nem sza bá lyo zott ese tek ben mö göt tes sza bály -
ként a Ptk. ren del ke zé sei az irány adó ak. Ez értelemsze -
rûen kö vet ke zik ab ból, hogy a Médiatör vény 102.  §-a
alap ján az ORTT a mû sor szol gál ta tó kat a mû sor szol gál ta -
tá si jo go sult ság gya kor lá sá ra a mû sor szol gál ta tá si szer zõ -
dés meg kö té sé vel jo go sít ja fel. Erre utal to váb bá az ORTT
 által meg ha tá ro zott ál ta lá nos pá lyá za ti fel té te lek 87. pont -
ja és a min den mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés mel lék le tét
ké pe zõ mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés ter ve zet 8.3. pont ja.

E pol gá ri jogi jog vi szony mel lett, a Médiatör vény
136.  § (1) be kez dés „12. és” szö veg ré sze alap ján az ORTT
köz igaz ga tá si szerv ként a mû sor szol gál ta tás tör -
vényessége fe let t fel ügye le tet gya ko rol, a mû sor szol gál ta -
tók szer zõ dés sze gõ ma ga tar tá sa ese tén ha tó ság ként szank -
ci o nál. Ab ban az eset ben, ha a pá lyá za ton si ker rel sze rep lõ 
mû sor szol gál ta tó a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek nem tesz ele get, vagy a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés -
ben fog lal ta kat meg sze gi, az ORTT mint köz igaz ga tá si
szerv ál la pít ja meg a jog kö vet kez ményt. Ez azt je len ti,
hogy a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés ben részt ve võ fe lek
egyi ke, az ORTT köz ha tal mi szerv ként is el jár hat a má sik
szer zõ dõ fél lel szem ben.

4. Ez a ket tõs jogi ter mé sze t kü lö nö sen éle sen je lent ke -
zik a Médiatör vény 112.  § (1) be kez dés d) és f) pont ja i ban.

4.1. Az ORTT a mû sor szol gál ta tó nem szer zõ dés sze rû
tel je sí té se ese té re a pol gá ri jog sza bá lyai sze rin ti köt bért
köt het ki. A Médiatör vény 112.  § (1) be kez dés d) pont ja
alap ján azon ban az ORTT mint köz igaz ga tá si szerv ér vé -
nye sí ti a szer zõ dés ben meg ál la pí tott köt bért. Ez azt je len ti, 
hogy a köt bér ér vé nye sí té sé re köz igaz ga tá si el já rás ban,
köz igaz ga tá si ha tá ro zat tal ke rül sor. A köz igaz ga tá si ha tá -
ro zat tör vényességét, ezen be lül a szank ció al kal ma zá sá -
nak jog sze rû sé gét a bí ró ság fe lül bí rál hat ja. (A bí rói gya -
kor lat ból lásd pél dá ul EBH 2002.831, KGD 2004. 22, BH
2004. 214.) Ez azon ban nem zár ja ki, hogy a szer zõ dõ
 felek pol gá ri pe res úton ér vé nye sít sék a köt bér kö ve te lé sé -
re vo nat ko zó igé nye i ket. [A BH 2007. 21. a Médiatör vény
112.  § (1) be kez dés d) pont já val kap cso lat ban meg ál la pít -

ja: az a kö rül mény, hogy a fe lek kö zöt ti szer zõ dés egyes
pont ja i nak meg sze gé sé hez egy köz igaz ga tá si el já rás kap -
cso ló dik, nem te szi ki zárt tá, hogy a szer zõ dés ér tel me zé sé -
vel kap cso la tos pol gá ri jogi jog vi tát a Vá lasz tott bí ró ság
bí rál ja el.] Az ORTT mint szer zõ dõ fél te hát két fé le kép pen 
is ér vé nye sít he ti köt bér meg fi ze té sé re vo nat ko zó igé nyét,
asze rint, hogy szá má ra me lyik a ked ve zõbb és hogy me -
lyik ga ran tál ja in kább a vég re haj tás si ke res sé gét.

4.2. Ugyan ez a ket tõs ség je lent ke zik a Médiatör vény
112.  § (1) be kez dés f) pont já ban. A Médiatör vény 112.  §
(1) be kez dés f) pont ja, 112.  § (4) be kez dé se és a 136.  §
(1) be kez dé se alap ján az ORTT egy fe lõl köz igaz ga tá si ha -
tá ro za tot hoz hat a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés azon na li
ha tá lyú fel mon dá sá ról, más fe lõl egy köz igaz ga tá si el já rás
ered mé nye kép pen jut hat arra a kö vet kez te tés re, hogy a
szer zõ dés fel mon dá sá ra van szük ség.

Az elõb bi eset ben az ORTT – amennyi ben a Médiatör -
vény 112.  § (4) be kez dé sé ben fel so rolt fel té te lek fenn áll -
nak –, köz igaz ga tá si ha tá ro za tot hoz a szer zõ dés azon na li
ha tá lyú fel mon dá sá ról. E ha tá ro zat jog sze rû sé gét a bí ró ság 
köz igaz ga tá si per ben vizs gál hat ja.

Az utób bi eset ben az ORTT egy köz igaz ga tá si el já rást
in dít, amely nek so rán csu pán meg ál la pít ja, hogy a mû sor -
szol gál ta tá si szer zõ dés azon na li ha tá lyú fel mon dá sá nak
kö te le zõ ese te áll fenn, de a köz igaz ga tá si ha tá ro zat nem
mond ja fel a szer zõ dést. Az ORTT eb ben az eset ben a mû -
sor szol gál ta tá si szer zõ dés ben a szer zõ dés meg szün te té sét
le he tõ vé tevõ fel mon dá si okra vagy a Médiatör vény 112.  § 
(4) be kez dé sé ben fog lalt in dok va la me lyi ké re ala poz va
– a pol gá ri jog sza bá lya it al kal maz va, annak ke re te in be -
lül – mond ja fel a szer zõ dést, vagyis az ORTT a fel mon dás 
jo gát a má sik fél hez in té zett nyi lat ko zat tal gya ko rol ja.
A fel mon dás pe dig a szer zõ dést meg szün te ti [Ptk. 321.  §
(1)]. Ilyen kor a má sik szer zõ dõ fél a pol gá ri jog vi ta el dön -
té sé re jo go sult bí ró ság hoz for dul hat.

Ez azt je len ti, hogy a Médiatör vény sza bá lyo zá si konst -
ruk ci ó ja  miatt, az ORTT, asze rint hogy szá má ra me lyik
 eljárás a ked ve zõbb, vá laszt hat, hogy ha tó ság ként (a köz -
igaz ga tá si el já rás sza bá lyai alap ján el jár va) vagy szer zõ dõ
fél ként (a pol gá ri jog sza bá lya it al kal maz va) gya ko rol ja a
fel mon dás jo gát.

4.3. Aho gyan azt az Alkot mány bíró ság je len ha tá ro zat
IV. pont já ban is hang sú lyoz ta, az Alkot mány 61.  §-ának a
ha tó sá gi en ge dé lye zé sen ala pu ló és a mû sor szol gál ta tá si
jo go sult ság ra vo nat ko zó szer zõ dé si rend szer is meg fe lel.
Bár me lyik rend szert vá laszt ja a jog al ko tó, a mû sor szol gál -
ta tá si jo go sult ság jo go sult ja szá má ra vi lá go san és ki szá -
mít ha tó mó don kell rög zí te ni a tel je sí ten dõ kö te le zett sé ge -
ket, valamint az e kö te le zett sé gek meg sze gé se ese tén al -
kal ma zan dó el já rást, to váb bá a jog kö vet kez mé nye ket.

Ön ma gá ban az a tény, hogy egy jog sza bály ban a kü lön -
bö zõ jog ágak hoz kap cso ló dó jog in téz mé nyek ke ve red -
nek, nem al kot mány sér tõ. E miatt az Alkot mány bíró ság
nem nyil vá ní tot ta az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé be üt -
kö zõ nek a szo ká sos pol gá ri jogi szank ci ó nak nem te kint -
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he tõ, de bi zo nyos mér té kig pol gá ri jogi szank ció sze re pét
be töl tõ köz ér de kû cél ra for dít ha tó bír ság in téz mé nyét sem
a vá lasz adás jo gá val kap cso la tos dön té sé ben [57/2001.
(XII. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 484, 505.]. A mû sor -
szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té sé re és a mû sor szol gál ta -
tók szank ci o ná lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás ban a pol gá ri
és a köz igaz ga tá si jog ele me i nek együt tes al kal ma zá sa
 alkotmányosan nem el fo gad ha tat lan.

A je len ügy ben vizs gált Médiatör vény 136.  § (1) be kez -
dés „12. és” szö veg ré sze a 112.  § te kin te té ben az ORTT
szá má ra a köz igaz ga tá si el já rá si sza bá lyok al kal ma zá sát
írja elõ. Ez vi szont nem zár ja ki, hogy az ORTT adott eset -
ben a pol gá ri jog ke re te in be lül jár jon el. Az ORTT ilyen
ki szá mít ha tat lan mû kö dé se azon ban nem fe le l meg az
 Alkotmány 2.  § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó jog biz ton ság
 követelményének. Aho gyan azt az Alkot mány bíró ság az
57/2001. AB ha tá ro zat ban is hang sú lyoz ta, „a jog sza bá -
lyok kal szem ben a jog ál lam elve alap ján tá masz tott az a
kö ve tel mény, hogy a jog kö vet kez mény elõ re lát ha tó le -
gyen, nem zár ja ki a jo gal kal ma zói mér le ge lést, de az
 alkalmazás szem pont ja i nak elég ha tá ro zot tak nak kell len -
ni ük” (ABH 2001, 484, 502.).

A Médiatör vény 136.  § (1) be kez dés „12. és” szö veg ré -
sze azt ered mé nye zi, hogy az ORTT szer zõ dõ fél és ha tó -
ság funk ci ó ja ke ve re dik, sze rep za vart okoz, így az ORTT
mû sor szol gál ta tók kal szem be ni ma ga tar tá sa ki szá mít ha -
tat lan ná vá lik. Az ál lam in téz mé nye i nek a jog ala nyok szá -
má ra elõ re lát ha tó, ki szá mít ha tó mû kö dé se a jog biz ton ság
el en ged he tet len fel té te le [9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 59, 64–67.]

A 10/2001. (IV. 12.) AB ha tá ro zat ban az Alkot mány -
bíró ság az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel el len té tes nek
nyil vá ní tot ta azt a jog sza bályt, amely „a – pol gá ri jogi te -
kin tet ben vett – szer zõ dõ fe le ket, a – köz igaz ga tá si jogi
 értelemben vett – el len ér de kû ügy fe le ket és a közigazga -
tási ha tó sá got meg il le tõ jo go sít vá nyo kat a me gyei föld hi -
va ta lok ke zé ben össz pon to sí tot ta”. A sza bá lyo zás össze -
von ta az ál lam i köz ha tal mi jo go sít vá nyo kat a pol gá ri jogi
kép vi se let bõl szár ma zó jo gok kal. A ha tá ro zat sze rint „jog -
ál lam ban ilyen jog sza bá lyi meg ol dás ra sem mi fé le in dok
nem kény sze rít he ti a jog al ko tót”. Az Alkot mány bíró ság
hang sú lyoz ta, hogy az ál lam i köz ha tal mi szer vek nem ren -
del kez het nek ha tal mi po zí ci ó val konk rét ma gán jo gi jog -
viszonyokban. A ma gán jo gi jog vi szo nyok ban ugyan is a
köz ha tal mi szer vek ugyan olyan jogi hely zet ben van nak,
mint más jog ala nyok (ABH 2001, 123, 147.)

A Médiatör vény 136.  § (1) be kez dés „12. és” szö veg ré -
sze – az ál tal, hogy az ORTT köz ha tal mi jo go sít vá nya it
össze mos sa a pol gá ri jogi jog vi szony ból szár ma zó jo gok -
kal –, le he tõ sé get ad a ha tó ság ön ké nyes, szub jek tív jo gal -
kal ma zói dön té sé re [754/B/1999. AB ha tá ro zat,
534/E/2001. AB ha tá ro zat], ezért nem fe le l meg az Alkot -
mány 2.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog biz ton ság kö ve -
tel mé nyé nek. Az ön ké nyes jo gal kal ma zói dön tés lehetõ -
sége kü lö nö sen sér ti a jog biz ton sá got, mert az Alkot mány
61.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott saj tó sza bad ság ér vé nye -
sü lé sé nek kor lá to zá sá val jár hat.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság a Médiatör -
vény 136.  § (1) be kez dés „12. és” szö veg ré szét alkot mány -
elle nesnek nyil vá ní tot ta, és 2007. de cem ber 31-i ha tállyal
meg sem mi sí tet te. A ha tá ro zat ban meg ál la pí tott jog al ko tói
mu lasz tás meg szün te té sé re szin tén a 2007. de cem ber 31-i
idõ pon tot je löl te meg. Az Alkot mány bíró ság az Abtv.
43.  § (4) be kez dé se alap ján a jog biz ton ság ér de ké ben, a
Médiatör vény 112.  § (1) be kez dé se alap ján fo lya mat ban
lévõ ügyek re te kin tet tel, to váb bá a tör vényhozás szá má ra
az új, Al kot mány nak meg fe le lõ sza bá lyok meg al ko tá sá ra
meg fe le lõ idõt hagy va ál la pí tot ta meg a meg sem mi sí tés
idõ pont ját és a mu lasz tás meg szün te té sé re ren del ke zés re
álló idõ tar tam utol só nap ját.

5. Az in dít vá nyo zó ké rel mé ben a Médiatör vény 136.  §
(1) be kez dés „VI. fe je zet 12. címe” szö veg rész meg sem -
mi sí té sét kér te. Az Alkot mány bíró ság ugyan ezen be kez -
dés „12. és” szö veg ré szét sem mi sí tet te meg. En nek az az
oka, hogy a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi
I. tör vény jog har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló
2002. évi XX. tör vény 22.  §-a alap ján a Médiatör vény
136.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ kép pen mó do sult:
„(1) A VI. fe je zet 12. és 13. címe, a VI/A. fe je zet, a VII. fe -
je zet, valamint a 135.  § al kal ma zá sá ban a Tes tü let köz -
igaz ga tá si ügy ben el já ró szerv, el já rá sá ra az e §-ban fog lalt 
el té ré sek kel az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 1957. évi IV. tör vényt kell al kal maz ni.” Ezt
köve tõen 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 ha -
tály ba lé pé sé vel össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá -
ról  szóló 2005. évi LXXXIII. tör vény 336.  §-a úgy ren del -
ke zett, hogy „ahol jog sza bály az ál lam igaz ga tá si el já rás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1957. évi IV. tör vényt em lí ti,
ott 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 vényt, ahol ál -
lam igaz ga tá si  eljárást em lít, ott köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rást kell ér te ni”. Az in dít vány el bí rá lá sa kor ha tá lyos jog -
sza bály szö veg a kö vet ke zõ: „136.  § (1) A VI. fe je zet 12. és 
13. címe, a VI/A. fe je zet, a VII. fe je zet, valamint a 135.  §
al kal ma zá sá ban a Tes tü let köz igaz ga tá si ügy ben el já ró
szerv, el já rá sá ra az e §-ban fog lalt el té ré sek kel 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 vényt kell al kal maz ni.”

Te kin tet tel arra, hogy az Alkot mány bíró ság a Médiatör -
vény 136.  § (1) be kez dés „12. és” szö veg ré szét alkot mány -
elle nesnek nyil vá ní tot ta, az Alkot mány 9.  §-a és 13.  §
(1) be kez dé se szem pont já ból e ren del ke zés al kot má nyos -
sá gát nem vizs gál ta.

Mel lõz te az Alkot mány bíró ság a Médiatör vény 112.  §
(1) be kez dés d) pont já nak meg sem mi sí té sét, mert úgy ítél -
te meg, hogy a köt bér ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos al kot -
má nyos sá gi prob lé ma is arra ve zet he tõ vissza, hogy a
Médiatör vény 136.  § (1) be kez dés „12. és” szö veg ré sze
alap ján a 112.  § al kal ma zá sa kor a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás sza bá lyai az irány adó ak.
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6. Az Alkot mány bíró ság ezt köve tõen azt az in dít ványt
vizs gál ta, amely azért tart ja a Médiatör vény 112.  § (1) be -
kez dé sét al kot mány sér tõ nek, mert e ren del ke zés nem tar -
tal maz el iga zí tást arra vo nat ko zó an, hogy a jog al kal ma zó
mi lyen szem pon tok sze rint vá lasszon a ki szab ha tó jog hát -
rá nyok kö zül. Ál lás pont ja sze rint a szank ci ók sor rend je
nem ad el iga zí tást, mert a tör vényi fel so ro lás nem a leg -
eny hébb jog kö vet kez mény tõl ha la d a leg sú lyo sabb jog -
hát rány felé, ugyan is ha az írás be li fi gyel mez te tés szank -
ciót má so dik al ka lom mal kel le ne al kal maz ni, ak kor e he -
lyett az ORTT kö te les a szer zõ dést azon na li ha tállyal fel -
mon da ni. Emel lett, a ki fo gás olt ren del ke zés alap ján ki rótt
szank ció al kal ma zá sa ese tén nincs meg fe le lõ bí rói jog or -
vos lat, mert a bí ró ság csak a jog sér tõ köz igaz ga tá si ha tá ro -
za tot vizs gál hat ja fe lül. Ez az in dít vá nyo zó sze rint el len té -
tes a jog biz ton ság el vé vel [Alkot mány 2.  § (1) be kez dés],
a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok bí rói fe lül vizs gá la tá ra vo nat -
ko zó kö ve tel ménnyel [Alkot mány 50.  § (2) be kez dés] és a
bí rói út hoz való jog gal [Alkot mány 57.  § (1) be kez dés].

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a tör vényhozó 
a Médiatör vény 112.  § (1) be kez dé sé nek a meg al ko tá sa kor 
a szank ci ók fel so ro lá sá val a fo ko za tos ság el vét ér vé nye sí -
tet te, (a lis ta a leg eny hébb szank ció al kal ma zá sá tól ha la d a 
leg szi go rúbb jog kö vet kez mé nyig: fel hí vás, írás be li fi gyel -
mez te tés, mû sor szol gál ta tá si jo go sult ság fel füg gesz té se,
köt bér, bír ság, a szer zõ dés azon na li ha tá lyú fel mon dá sa),
de egye bek ben a jog al kal ma zó ra bíz ta a jog kö vet kez mény
meg ál la pí tá sát. A jog al kal ma zó nak az el kö ve tett jog sér tés
sú lyá hoz és annak gya ko ri sá gá hoz iga zo dó an kell meg -
állapítania a szank ció mér té két.

Az ORTT mint köz igaz ga tá si ügy ben el já ró szerv az ál -
lam igaz ga tá si el já rás so rán ér tel me zi az irány adó jog sza -
bá lyi ren del ke zé se ket. A jog sza bály-al kal ma zás so rán tör -
té nõ ér tel me zés a ha tá ro zat rész e, amely ké sõbb, a bí rói
 felülvizsgálat so rán vita tár gyá vá te he tõ. AZ ORTT ha tá -
ro zat ban meg je le nõ jog sza bály-ér tel me zés nem köti a bí -
ró sá got [2/2005. (II. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 64,
67.]. Az ORTT Médiatör vény 112.  § (1) be kez dé se alap ján 
ho zott ha tá ro za ta i nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ki ter jed a té -
nyek meg ál la pí tá sa, valamint az ab ból le vont következ -
tetések jog sze rû sé gé nek az el len õr zé sé re is. A bí rói gya -
kor lat – en nek meg fele lõen – fe lül vizs gál ja az ORTT ál tal
al kal ma zott jog hát rá nyok jog sze rû sé gét is (BH 2003. 525,
EBH 2003. 1002).

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a Médiatör vény 112.  § (1) be kez dés alap ján ho zott
ORTT ha tá ro za tok bí rói fe lül vizs gá la ta nem csu pán for -
má lis jog sze rû sé gi vizs gá lat, ha nem ér dem ben is al kal mas
a jog sé rel mek or vos lá sá ra. Ezért az Alkot mány bíró ság
a Médiatör vény 112.  § (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 
– az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek, 50.  § (2) be kez dé -
sé nek és 57.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mé re ala pí tott – in dít -
ványt el uta sí tot ta.

VII.

Vé gül az Alkot mány bíró ság azt a ké rel met vizs gál ta,
amely a Reklámtör vény 16.  § (1) be kez dé sé hez kap cso ló -
dó an al kot má nyos kö ve tel mény meg ál la pí tá sát kér te
 annak ér de ké ben, hogy a sze mély hez fû zõ dõ jo got sér tõ
rek lá mok ese té ben csak a jog sé rel met szen ve dett ké rel mé -
re in dul has son rek lám fel ügye le ti el já rás.

Az Abtv. 21.  §-a alap ján az in dít vá nyo zók csak az Abtv. 
1.  §-a sze rin ti el já rá sok kez de mé nye zé sé re jo go sul tak. Az
Abtv. 1.  § b) pont ja alap ján az Alkot mány bíró ság ha tás kö -
ré be tar to zik a jog sza bály, valamint az ál lam i irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze alkot mány elle nességének utó la gos
vizs gá la ta. Az Abtv. 22.  § (2) be kez dé se sze rint 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 Abtv. 37.  §-a
ki mond ja: „Az alkot mány elle nesség utó la gos meg ál la pí tá -
sát kez de mé nye zõ in dít vány ban ja va sol ni kell a jog sza -
bály vagy az ál lam i irá nyí tás jogi esz kö zé nek tel jes vagy
rész be ni meg sem mi sí té sét.”

Az Alkot mány bíró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy az in dít vány nem tar tal maz ké rel met a Reklámtör -
vény 16.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nességének meg -
állapítására és meg sem mi sí té sé re. Az in dít vá nyo zó csu pán 
al kot má nyos kö ve tel mény meg fo gal ma zá sát kez de mé -
nyez te.

Az Alkot mány bíró ság ki zá ró lag az Abtv.-ben meg ha tá -
ro zott ha tás kö re i ben el jár va – azok kal szo ros össze füg gés -
ben – a konk rét ügy összes kö rül mé nye i nek mér le ge lé se
alap ján ha tá roz ar ról, hogy az alkot mány elle nes nor ma
meg sem mi sí té sé vel, il le tõ leg a mu lasz tás ban meg nyil vá -
nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá val, vagy al kot -
má nyos kö ve tel mény meg fo gal ma zá sá val is biz to sít ha tó a
jog rend al kot má nyos sá ga. Jog sza bály vagy ál lam i irá nyí -
tás jogi esz kö ze al kot má nyos nor ma tar tal má nak meg ál la -
pí tá sá ra, illetve – ön ma gá ban – al kot má nyos kö ve tel mény
meg ál la pí tá sá ra az Al kot mány bí ró ság nak nincs ön ál ló
 hatásköre. Kö vet ke zés kép pen ki zá ró lag al kot má nyos kö -
ve tel mény meg fo gal ma zá sá ra irá nyuló ön ál ló in dít vány
nem ter jeszt he tõ elõ [292/B/2001. AB vég zés, ABH 2001,
1591.; 545/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1304,
1312–1313.].

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság az in dít ványt
az Ügy rend 29.  § c) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az 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
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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.,
alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 58/B/1997.

Dr. Pa czo lay Pé ter alkot mány bíró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet az zal, hogy az Alkot mány bíró ság a
több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ rész e 1. pont ja alatt alkot -
mány elle nesnek mond ta ki és ezért 2007. de cem ber 31.
nap já val meg sem mi sí tet te a Rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról 
 szóló 1996. évi I. tör vény (a továb biak ban: Médiatör vény)
136.  § (1) be kez dés „12. és” szö veg ré szét.

A ha tá ro zat in do ko lá sá nak VI. pont ja ér tel mé ben a
meg sem mi sí tett ren del ke zés össze mos sa az ORTT köz ha -
tal mi jo go sít vá nya it a pol gá ri jogi jog vi szony ból szár ma zó 
jo gok kal, így le he tõ sé get ad ön ké nyes, szub jek tív jo gal -
kal ma zói dön tés re, és ezért az nem fe le l meg az Alkot -
mány 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog biz ton ság kö ve tel mé -
nyé nek.

Az Alkot mány bíró ság ko rai ha tá ro za ta i ban elvi él lel
mu ta tott rá arra, hogy „a vi lá gos, ért he tõ és meg fele lõen
ér tel mez he tõ nor ma tar ta lom a nor ma szö veg gel szem ben
al kot má nyos kö ve tel mény. A jog biz ton ság – amely az
 Alkotmány 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
 értelmes 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.” [26/1992. (IV. 30.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1992, 135, 142.]

Rá mu ta tott ugyan ak kor arra is, hogy „a tör vényhozás
va la mely, az Alkot mány sé rel mét nem je len tõ hi bá ját ál ta -
lá ban jo gal kal ma zói jog sza bály ér tel me zés sel kell fel ol da -
ni, mert a jog al kal ma zás hi va tott el dön te ni, hogy a konk rét 
jog vi szo nyok ban az el len té tet (lát szó la gos el len té tet) hor -
do zó ren del ke zé sek kö zül me lyik tör vényhely al kal ma zá -
sá val kell el jár ni. (...) Alkot mány el le nes sé g meg ál la pí tá -
sá ra ezért tör vényi ren del ke zé sek kol lí zi ó ja  miatt csak ak -
kor ke rül het sor, ha ezen al kot má nyos el vek vagy jo gok
va la me lyi ke meg sé rül annak foly tán, hogy a sza bá lyo zás
el lent mon dá sa jog sza bály-ér tel me zés sel nem old ha tó fel
és ez anya gi alkot mány elle nességhez ve zet, vagy ha a nor -
ma szö ve gek ér tel mez he tet len sé ge va la mely konk rét alap -
jo gi sé rel met okoz. En nek hi á nyá ban azon ban az azo nos
szin tû nor ma szö ve gek le het sé ges ér tel me zé si ne héz sé ge,
il le tõ leg az ér tel me zés tõl füg gõ el len té te, össze üt kö zé se
ön ma gá ban nem je len t alkot mány elle nességet”. [35/1991.
(VI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 175, 176.]

Az Alkot mány bíró ság ezen túl me nõ en – va la mely jog -
in téz mény nek a jogi sza bá lyo zás rend sze ré be tör té nõ be il -
lesz té sé vel kap cso la to san – meg húz ta a rend szer kép zõ

jog ér tel me zés al kot má nyos ha tá ra it. E sze rint: „Az al kot -
má nyo san is el fo ga dott rend szer kép zõ jog ér tel me zés nek
meg van nak a ha tá rai: ez nem ke rül het szem be a jog biz ton -
ság kö ve tel mé nyé vel. A jo gal kal ma zói jog ér tel me zés
ezért csak olyan mû kö dõ ké pes jog sza bály ra épül het,
amely vi lá go san ki je lö li az adott jog in téz mény cél ját,
 alkalmazásának ke re te it, szem pont ja it és rend jét, az al kal -
ma zá sá val érin tet tek kö rét, azok jo ga it és kö te le zett sé ge it
és az in téz ménnyel össze füg gés ben igény be ve he tõ jog or -
vos la ti ren det”. [47/2003. (X. 27.) AB ha tá ro zat, ABH
2003, 525, 549.]

A ki fej tet tek bõl az kö vet ke zik, hogy a tör vényhozói
 következetlenség, egy nor ma szö veg el lent mon dá sos vol -
ta, több fé le ér tel me zés re is le he tõ sé get nyúj tó tar tal ma
– anya gi alkot mány elle nesség hi á nyá ban – jo gal kal ma zói
jog ér tel me zés sel fel old ha tó. A jog ér tel me zés kor lát ját
 jelenti az, ha egy nor ma „mû kö dés kép te len”, azaz a jog -
sza bállyal szem ben tá maszt ha tó mi ni má lis kö ve tel mé -
nyek nek sem fe le l meg.

Ál lás pon tom sze rint jo gal kal ma zói ér tel me zés sel a
vizs gált tör vényi sza bály tar tal ma és ab ból kö vet ke zõ leg
az ORTT el já rá si le he tõ sé gei egy ér tel mû vé te he tõ ek, ezzel 
az in dít vá nyok ban ál lí tott hi á nyos sá gok, tisz tá zat lan sá gok 
fel old ha tó ak.

A Médiatör vény 136.  § (1) be kez dé se azon te rü le te ket
je lö li meg, ahol az ORTT köz ha ta lom mal bíró köz igaz ga -
tá si szerv ként jár hat el.

A Médiatör vény VI. fe je ze te – egye bek mel lett – a mû -
sor szol gál ta tá si jo go sult ság ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del -
ke zé se ket, a jo go sult ság meg szer zé sé vel, a mû sor szol gál -
ta tá si szer zõ dés tar tal má val, meg kö té sé vel, a jo go sult ság
idõ tar ta má val, valamint – 12. cí mé ben – a Médiatör vény,
a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés és egyéb tör vényi ren del -
ke zé sek meg sér té sé nek le het sé ges kö vet kez mé nye i vel
kap cso la tos jo go kat és kö te le zett sé ge ket tar tal maz za.

A ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint a jog sér tõ mû sor szol gál -
ta tás szer zõ dés, illetve be je len tés alap ján [Médiatör vény
113.  §] te vé keny sé get foly ta tó mû sor szol gál ta tó ese té ben
is a 112.  § (1) be kez dés sze rin ti szank ci ó kat von ja maga
után, mi vel a tör vény nem zár ja ki azt, hogy a Tes tü let bár -
mely szol gál ta tó val szem ben ha tó ság ként el jár va al kal -
maz za a 112.  § (1) be kez dés a), illetve c) pont ja sze rin ti
szank ci ó kat. Ezt a jog al ko tói szán dé kot mu tat ja a 112.  §
(1) be kez dés e) pont já nak a 2002. évi XX. tör vény
18.  §-ával tör tént mó do sí tá sa is.

Ezzel szem ben a mó do sí tást meg elõ zõ idõ szak ban – és
a meg sem mi sí tés ered mé nye ként, 2007. de cem ber 31-ét
köve tõen – az ORTT a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés bõl
 fakadó kö te le zett sé gek nek nem, vagy nem meg fe le lõ tel je -
sí té se ese tén a köz igaz ga tá si pe res el já rá sok hoz ké pest
 eltérõ lo gi kán ala pu ló pol gá ri pe res úton sze rez het ér -
vényt. A be je len tés alap ján szol gál ta tók ese té ben pe dig
nem al kal maz hat ja ha tó ság ként a 112.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti szank ci ó kat.

Az ORTT ál tal be nyúj tott in dít vány ér tel mé ben a
Médiatör vény hi vat ko zott sza ka sza nem te szi egy ér tel mû -
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vé a ha tó ság szá má ra, hogy mi kor lép het fel köz igaz ga tá si
szerv ként, és mi kor a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés ala nya -
ként. Ezért a sza bá lyo zás ezen mód ja le he tõ sé get te remt
arra, hogy a ha té ko nyabb el já rás le he tõ sé gét mér le gel ve,
sa ját vá lasz tá sa sze rint jár jon el a mû sor szol gál ta tók kal
szem ben ha tó ság ként, illetve szer zõ dõ fél ként.

A tör vényi sza bá lyo zás – a bí rói gya kor lat alap ján –
nem ad vá lasz tá si le he tõ sé get az ORTT szá má ra a szer zõ -
dé ses mû sor szol gál ta tók kal szem be ni fel lé pés ese té ben.

A mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés a fe lek ma gán jo gi meg -
ál la po dá sa. Tar tal mát a jo gok és kö te le zett sé gek ol da lá ról
a Médiatör vény kó gens ren del ke zé sei de ter mi nál ják, míg
a jog sér té sek ese té re al kal maz ha tó tör vényi szank ci ó kat
a fe lek a sa ját jog vi szo nyuk ra te kin tet tel „egyé ni e sít he -
tik”. Ez az egyé ni e sí tett – és a mû sor szol gál ta tó ál tal el fo -
ga dott – szank ció az, amely nek a Médiatör vény meg sem -
mi sí tett, de még ha tá lyos ren del ke zé se alap ján az ORTT
ha tó ság ként, köz igaz ga tá si ha tá ro zat tal ér vényt sze rez.
A Tes tü let azon ban nincs dön té si hely zet ben a te kin tet ben, 
hogy a szer zõ dés ben fog lal tak nak pol gá ri pe res úton,
avagy köz igaz ga tá si szerv ként kí ván ér vényt sze rez ni.

Az ORTT a Médiatör vény 112.  § (1) be kez dés d) pont ja
sze rin ti szer zõ dés ben rög zí tett mér té kû köt bért köz igaz ga -
tá si ha tá ro zat tal kény sze rí ti ki. A köt bér szank ció al kal ma -
zá sa kap csán a ket tõs ség csu pán lát szó la gos. Az ORTT
ugyan is egye di jog sér té sek (szer zõ dés sze gé sek) meg ál la -
pí tá sa ese tén a szer zõ dés ben meg je lölt mér té kû köt bért
 érvényesíti, annak mér té ké tõl egy ol da lú dön té sé vel nem
tér het el. Erre – lé vén az a fe lek ma gán jo gi meg ál la po dá sá -
nak tár gya – a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta kap csán
sincs le he tõ ség. Ám amennyi ben va la me lyik szer zõ dõ fél
– az ese tek több sé gé ben a mû sor szol gál ta tó – a szer zõ dé -
ses ki kö tés mér té két el túl zott nak tart ja, úgy kez de mé nyez -
he ti a szer zõ dés mó do sí tá sát a Pol gá ri tör vénykönyvrõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ptk.) 240.  §-a 
alap ján. Ha ez a kí sér let a má sik szer zõ dõ fél – adott eset -
ben az ORTT – el zár kó zá sa foly tán el bu kik, úgy a kez de -
mé nye zõ fél a Ptk. 241.  §-a alap ján pol gá ri pe res el já rást
in dít hat eb ben a kör ben. A Ptk. 247.  § (1) be kez dé se alap -
ján a pol gá ri bí ró ság a túl zott mér té kû – szer zõ dés tel je sí -
té sét biz to sí tó mel lék kö te le zett ség nek mi nõ sü lõ – köt bért
mér sé kel he ti.

A 112.  § (1) be kez dés f) pont já val kap cso lat ban a fen -
tiekhez ha son ló ok fej tés ad ha tó: amennyi ben a fe lek a
szer zõ dés ren del ke zé sei közé fel vet ték a Médiatör vény
112.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat – amint az a szer zõ dé -
sek szö ve ge zé se kap csán ti pi kus nak mond ha tó –, úgy a
mû sor szol gál ta tó annak tu da tá ban köti meg a ma gán jo gi
szer zõ dést, hogy a fel mon dás ra ha tó sá gi ak tus sal ke rül
sor. Ilyen kor nem me rül het fel az ORTT szá má ra a „vá lo -
ga tás” le he tõ sé ge. Amennyi ben azon ban a szer zõ dés e ren -
del ke zé se ket nem tar tal maz za, eb ben az eset ben nincs
olyan szer zõ dé ses ki kö tés, ame lyet a Tes tü let ha tá ro zat tal
kény sze rít het ne ki.

A fen ti ek ben ki fej tet tek sze rint a ha tá lyos sza bá lyo zás
arra jo go sít ja az ORTT-t, hogy a mû sor szol gál ta tó ál tal

vál lalt szer zõ dé ses kö te le zett sé ge ket ne pol gá ri pe res el já -
rás ke re tei kö zött, ha nem a köz igaz ga tá si (el já rá si) jog
alap ján, ha tó ság ként kény sze rít se ki.

A köz igaz ga tá si bí rói gya kor lat a vizs gált ren del ke zé -
sek tar tal mát a fen ti ek sze rint adta meg.

A Leg fel sõbb Bí ró ság és a Fõ vá ro si Íté lõ táb la ese ti dön -
té se i ben egy ér tel mû vé tet te, hogy jog sze rû en jár el az
ORTT ak kor, ami kor a jog sér tés meg ál la pí tá sa ese tén a
 felek kö zöt ti mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés ben rög zí tett
szank ci ót al kal maz za a mû sor szol gál ta tó val szem ben.
A jog sze rû mér le ge lés alap ján, kel lõ en meg in do kolt köt -
bér szank ció mér sék lé sé re nincs le he tõ ség a köz igaz ga tá si
per ben (lásd pl. EBH2002. 831.; BH2004. 214.).

A dön té sek bõl egy ér tel mû, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság
ér tel me zé sé ben a Tes tü let ha tá ro za tá val a ma gán jo gi szer -
zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé get kény sze rí ti ki, amely re
tör vényi fel ha tal ma zás alap ján ha tó ság ként – és nem szer -
zõ dõ fél ként – jo go sult.

A Leg fel sõbb Bí ró ság BH2007. 21. szám alatt köz zé tett
ese ti dön té sé ben ki fej tet te, hogy a mû sor szol gál ta tá si szer -
zõ dés a fe lek pol gá ri jogi jel le gû meg ál la po dá sa, amely
az zal a kon zek ven ci á val jár, hogy az ORTT csak annak
a szer zõ dé ses ki kö tés nek sze rez het ér vényt ha tó ság ként,
amely a fe lek kö zött nem ké pe zi vita tár gyát. Vi tás hely -
zet ben az ORTT nem jo go sult ha tá ro za tá ban a szer zõ dés
ren del ke zé se i nek egy ol da lú ér tel me zé sé re. A Leg fel sõbb
Bí ró ság dön té se egy ér tel mû vé tet te az ORTT he lyét, sze -
re pét és le he tõ sé ge it a szer zõ dé ses mû sor szol gál ta tók
szer zõ dés sze gé se kap csán, amely ér tel me zés nem hagy
két sé get afe lõl, hogy szer zõ dés sze gés ese tén a Tes tü let
csak ha tó ság ként lép het fel a mû sor szol gál ta tó val szem -
ben.

A fen ti ek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a több sé gi ha tá -
ro zat tal 2007. de cem ber 31. nap já val meg sem mi sí tett ren -
del ke zés olyan ag gá lyo kat ve tett fel csu pán, amely jo gal -
kal ma zói jog ér tel me zés sel fel old ha tó volt és fel ol dás ra
 került. A bí rói gya kor lat nem ha lad ta meg a jog ér tel me zés
al kot má nyos ke re te it, hi szen az ér tel me zés re szo ru ló nor -
ma tar tal maz ta a jog sza bá lyok kal szem be ni mi ni má lis el -
vá rá so kat, az ér tel me zés pe dig meg ma radt az ORTT és a
szer zõ dés alap ján te vé keny sé get vég zõ mû sor szol gál ta tók
szá má ra biz to sí tott jo gok és kö te le zett sé gek tör vényi ke re -
tei kö zött.

Mind ezen in do kok alap ján az Al kot mány bí ró ság nak a
Médiatör vény 136.  § (1) be kez dés „12. és” szö veg ré szé -
nek alkot mány elle nességére irá nyuló in dít ványt is el kel -
lett vol na uta sí ta nia, mert a nor ma tar ta lom kap csán nem
állt fenn a jog biz ton ság al kot má nyos el vé nek sé rel me.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom:

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
alkot mány bíró
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1039/2007. (VI. 27.) Korm.

határozata

Gripen Vadászrepülõgépek Beszerzését Vizsgáló
Bizottság létrehozásáról

1. A Kor mány a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
valamint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
szóló 2006. évi LVII. tör vény 25.  §-a alap ján Gri pen
Vadász repülõgépek Be szer zé sét Vizs gá ló Bi zott sá got
(a továb biak ban: Bi zott ság) hoz lét re.

2. A Bi zott ság fel ada ta, hogy

a) a JAS 39 Gri pen har cá sza ti re pü lõ gé pek be szer zé sé -
nek tel jes ál lam igaz ga tá si dön tés ho za ta li fo lya ma tát vizs -
gál ja meg, annak tör vényességére és cél sze rû sé gé re ki ter -
je dõ en;

b) meg ál la pí tá sa i ról és ja vas la ta i ról 2007. szep tem ber
15. nap já ig te gyen je len tést a Kor mány nak.

3. a) A Bi zott ság el nök bõl és négy tag ból áll.

b) A Kor mány a Bi zott ság el nö ké nek dr. Va dai Ág nes
or szág gyû lé si kép vi se lõt kéri fel.

c) A Bi zott ság tag jai a mi nisz ter el nök ál tal meg bí zott,
il le tõ leg fel kért sze mé lyek.

4. A Bi zott ság mun ká já nak el lá tá sá hoz – a mi nõ sí tett
ada tok vé del mé rõl  szóló jog sza bá lyok al kal ma zá sá val –
ál lam i szer vek tõl ira to kat sze rez het be és a dön té sek elõ ké -
szí té sé ben, il le tõ leg meg ho za ta lá ban részt vett sze mé lye -
ket meg hall gat hat ja.

5. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket és kor -
mány hi va ta lok el nö ke it, hogy a Bi zott ság gal mû köd je nek
együtt.

6. A Bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg, mû kö dé -
si fel té te le i rõl a Hon vé del mi Mi nisz té rium gon dos ko dik.
A Bi zott ság el nö ke és tag jai dí ja zás ban nem ré sze sül nek,
az e mi nõ ség ben vég zett mun ká juk kal kap cso lat ban költ -
ség té rí tés re tart hat nak igényt.

7. Ez a ha tá ro zat a köz zé té tel nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országgyûlés Elnökének
k ö z l e m é n y e

a társadalmi és érdekképviseleti szervezetek listájáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek Ház sza bá lyá ról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY ha tá ro zat 141. § (3) be kez -
dé se alap ján köz zé te szem az (1) be kez dés sze rint jegy zék be vett ér dek kép vi se le ti és tár sa dal mi szer ve ze tek lis tá ját.

1. A Csa lá di Ne ve lé sért Ala pít vány

2. ÁFOSZ Ál la mi Föl det Bér lõk Or szá gos Szö vet sé ge

3. Ag rár Szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé ge

4. Ag rár ku ta tó In téz mé nyek Or szá gos Szö vet sé ge

5. Ak ció szö vet ség Ma gyar or szá gért

6. Akk re di tált Is ko la rend sze rû Fel sõ fo kú Szak kép zés Kol lé gi u ma Egye sü let

7. Ala pít vány a Fe nil ke ton uri ás Gyer me ke kért

8. Ala pít vány a Re ál ér tel mi sé gért

9. Ala pít vány a vá lasz tá so kért

10. Alba Kör-Erõ szak men tes Moz ga lom a Bé ké ért

11. Al bi reo Klí ma meg fi gye lõ Há ló zat és Ama tõr csil la gász Klub



12. Al kot má nyos sá gi Mû hely és Fó rum Tár sa ság

13. Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em ber i Jo go kért Ala pít vány

14. Ál lam pol gá ri Jog vé dõ Liga

15. Ál lás ta lan Dip lo má sok Or szá gos Bi zott sá ga

16. Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer-el len õr zé si Dol go zók Szak szer ve ze te

17. Al pe si és Szá nen tá li Kecs ke te nyész tõk Ma gyar or szá gi Egye sü le te

18. Ál ta lá nos Fo gyasz tá si Szö vet ke ze tek és Ke res ke del mi Tár sa sá gok Or szá gos Szö vet sé ge

19. Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pon tok Or szá gos Egye sü le te

20. Al ter na tív Szín há zak Szö vet sé ge

21. Al ter na tív Táv köz lé si Szol gál ta tók Egye sü le te

22. Ame ri kai Ke res ke del mi Ka ma ra Ma gyar or szá gi Iro dá ja 

23. Am nesty In ter na ti o nal Ma gyar or szág

24. Anesz te zi o ló gus és In ten zív Te rá pi ás Szak ápo lók Ma gyar or szá gi Egye sü le te

25. An go lul Be szé lõk Vi lág szö vet sé ge Ma gyar Ta go zat

26. ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

27. ASVA  Au di o vi zu á lis Mû vek Szer zõi Jo ga it Védõ Köz cé lú Ala pít vány

28. Aszt más és Al ler gi ás Be te gek Or szá gos Szö vet sé ge

29. Au tis ták Ér dek vé del mi Egye sü le te

30. Au tó busz ve ze tõk Nem ze ti Sza bad Szak szer ve ze te

31. Au tó lo pás-ká ro sul tak Ér dek vé del mi Szö vet sé ge

32. Au to nóm Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge

33. Baj tár si Egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge

34. Bá nya- és Ener gia ipa ri Dol go zók Szak szer ve ze te

35. Ba rom fi Ter mék Ta nács

36. Be fek te té si Szol gál ta tók Szö vet sé ge

37. Bel po li ti kai Ku ta tá sok Köz pont ja Ala pít vány

38. Bel ügyi Dol go zók Szak szer ve ze te

39. Ber csé nyi Mik lós Hon vé del mi Egye sü let

40. Bio massza Erõ mû vek Egye sü lé se

41. Bí ró sá gi Dol go zók Szak szer ve ze te

42. Biz ton sá gos Tisz ta Kör nye ze tért Ala pít vány

43. Biz to sí tot tak Or szá gos Ér dek ér vé nye sí tõ Ala pít vá nya

44. BOCS-Bo kor ÖKO Cso port Ala pít vány

45. Bocs kai Szö vet ség

46. Bonc mes te rek Or szá gos Egye sü le te

47. Böl csõ dei Dol go zók De mok ra ti kus Szak szer ve ze te

48. Bõr- és Ci põ ipa ri Egye sü lés

49. Bu da pest Au tós is ko la Egye sü let

50. Bu da pest Fó rum – Euró pai Re gi o ná lis Ta nul má nyok Há ló za ta Egye sü let

51. Bu da pes ti Mon tes so ri Tár sa ság

52. Cég bí rák és Gaz da sá gi Bí rák Or szá gos Egye sü le te

53. Ci vil In ter na ti o nal – Nem zet kö zi Pol gá ri Liga

54. Cu kor ipa ri Egye sü lés
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55. Csa lá dok Szö vet sé ge a Vi lág Bé ké jé ért és Egy sé gé ért

56. Cso ma go lá si és Anyag moz ga tá si Or szá gos Szö vet ség

57. Deák Fe renc Jog tu do má nyi Is me ret ter jesz tõ Egye sü let

58. De moszt he nész Be széd hi bá sok és Se gí tõ ik Or szá gos Ér dek vé del mi Egye sü le te

59. Dia bé tesz Ju ni or Ma gyar Cu kor be teg Gyer me ke kért és Fi a ta lo kért Or szá gos Szö vet ség

60. DIÁK ÉSZ Ma gyar or szá gi Di ák vál lal ko zá sok Or szá gos Ér dek kép vi se le ti Szö vet sé ge

61. Di rekt Mar ke ting Szö vet ség

62. Do hány Ter mék ta nács

63. Dok to ran du szok Or szá gos Szö vet sé ge

64. Dr. Hun Nán dor Egész sé gi leg hát rá nyos hely ze tû Nyug dí ja sok Egye sü le te

65. Duna Kör

66. EDDSZ Egész ség ügy ben és Szo ciá lis Ága zat ban Dol go zók De mok ra ti kus Szak szer ve ze te

67. Egész ség ügyi Szak dol go zók Együtt mû kö dé si Fó ru ma

68. Egye te mes Lé te zés Ter mé szet vé del mi Egye sü let Klub ja

69. Egy mást Se gí tõ Egye sü let

70. Egy sze rû Em be rek Fó ru ma

71. Élel me zés ve ze tõk Or szá gos Szö vet sé ge

72. Élel mi szer-fel dol go zók Or szá gos Szö vet sé ge

73. Élet fa Kör nye zet vé dõ Szö vet ség

74. Elsõ Ma gyar Gaz da sá gi Jog sza bály Har mo ni zá ci ós Egye sü let

75. El vált Apák Ér dek vé del mi Egye sü le te

76. EMLA Kör nye ze ti Ma na ge ment és Jog Egye sü let

77. Ener ge ti kai Be ren de zés gyár tók Szö vet sé ge

78. Ener gia Klub Kör nye zet vé del mi Egye sü let

79. Ener gia po li ti ka 2000 Tár su lat

80. Épí tés ha tó sá gi Szak mai Kol lé gi um 

81. Épí té si Vál lal ko zók Or szá gos Szö vet sé ge

82. Épí tõ-, Fa- és Épí tõ anyag ipa ri Dol go zók Szak szer ve ze te i nek Szö vet sé ge

83. Ér dek vé del mi Ta nács adók Or szá gos Szö vet sé ge

84. Ér dek vé dõk Pol gá ri Kö zös sé ge

85. Er dé sze ti és Fa ipa ri Dol go zók Szak szer ve ze te

86. Ér ték szál lí tá si és Õr zés vé del mi Dol go zók Szak szer ve ze te

87. Ér tel mi Fo gya té ko sok és Se gí tõ ik Or szá gos Ér dek vé del mi Szö vet sé ge 

88. Ér tel mi Sé rül tek és Szak dol go zók Or szá gos Ér dek vé del mi Szö vet sé ge

89. ÉSZT Ér tel mi sé gi Szak szer ve ze ti Tö mö rü lés

90. ÉTA Ér tel mi Sé rül te ket Szol gá ló Tár sa dal mi Szer ve ze tek és Ala pít vá nyok Or szá gos Szö vet sé ge

91. Éti csi ga Ter mék ta nács

92. Ét ke zé si Utal vány For gal ma zói Egye sü lés

93. Eu ro at lan ti Klub

94. Euró pa Ház

95. Euró pa Szí vé ben Ala pít vány

96. Euró pai Au tó szer vi zek Ma gyar or szá gi Egye sü le te

97. Euró pai Ipar ka ma rai Char ta
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98. Euró pai Kör nye zet tu do má nyi Aka dé mia – Köz hasz nú Egye sü let

99. Euró pai Vá lasz tá si Szak ér tõk Egye sü le te

100. Eu ro part ner Unió

101. Fa gaz da sá gi Or szá gos Szak mai Szö vet ség (FAGOSZ)

102. FAKOOSZ Alap el lá tó Or vo sok Or szá gos Szö vet sé ge

103. Fa lu fej lesz té si Tár sa ság 

104. Fa lu si és Ag ro tu riz mus Or szá gos Szö vet sé ge

105. FAUNA Egye sü let 

106. Fegy ve res Biz ton sá gi Õrök Or szá gos Egye sü le te

107. Fegy ver tar tá si En ge déllyel Ren del ke zõk Ér dek vé del mi Szö vet sé ge

108. Fe hér Ke resz t Gyer mek vé dõ Ala pít vány

109. Fel nõtt kép zé si Szak ér tõk Or szá gos Egye sü le te

110. Fel nõtt kép zõk Szö vet sé ge

111. Fel sõ ok ta tá si Dol go zók Szak szer ve ze te

112. Fel szá mo lók Or szá gos Egye sü le te

113. Fi a tal Bal ol dal – Ifjú Szo ci a lis ták

114. Fi a ta lok a Vi dé kért Egye sü let

115. Fo gyasz tá si Do hány Egye sü let

116. Fo gyasz tói Jog ér vé nye sí tõ Szer ve zet

117. Fõ cze La jos Ala pít vány a Mun ka vé del mi Kép vi se lõ kért

118. FÕNIX Új ra kez dõ Nõk Egye sü le te

119. Fõ vál lal ko zók Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge

120. Fõ vá ro si Köz le ke dés biz ton sá gi Tár sa ság

121. Fu va ro zó Vál lal ko zók Or szá gos Szö vet sé ge

122. Füg get len Jo gász Fó rum

123. Füg get len Nép kép vi se le ti Szö vet ség

124. Füg get len Öko ló gi ai Köz pont Ala pít vány

125. Füg get len Rend õr Szak szer ve zet

126. Füs töl gõk Tár sa sá ga 

127. Fû tõ olaj Szö vet ség

128. Gaz dál ko dá si és Tu do má nyos Tár sa sá gok Szö vet sé ge

129. Gaz da ság tu do má nyi, Ve ze tés el mé let és Ér dek kép vi se le ti Egye sü let

130. Gáz el lá tó és Sze re lõ Szak mai Kö zös ség Egye sü let

131. GÉMOSZ Gép jár mû-Már ka ke res ke dõk Or szá gos Szö vet sé ge

132. Geo po li ti kai Ta nács Köz hasz nú Ala pít vány

133. Gép jár mû ve ze tõ-kép zõ Szak ok ta tók Füg get len Szak szer ve ze te

134. Gön cöl Ala pít vány

135. Gön cöl Szö vet ség

136. Gu mi ab roncs gyár tók Ma gyar or szá gi Egye sü le te

137. Gyer mek ér de kek Ma gyar or szá gi Fó ru ma

138. Gyó gyá sza ti Se géd esz kö zök For gal ma zó i nak Or szá gos Szö vet sé ge

139. Gyógy szer Nagy ke res ke dõk Szö vet sé ge

140. Gyógy szer pi a con Dol go zó Or vo sok és Gyógy sze ré szek Egye sü le te
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141. Gyógy szer tá ri Szak dol go zók Egye sü le te

142. Ha be as Cor pus Mun ka cso port

143. Ha di rok kan tak, Ha di öz ve gyek és Ha di ár vák Or szá gos Nem ze ti Szö vet sé ge

144. Hal ter me lõk Or szá gos Szö vet sé ge

145. Hát tér Ba rá ti Tár sa ság a Me le ge kért

146. Ház- és La kás tu laj do no sok Egye sü le te

147. Haza és Ha la dás Or szág épí tõ Egye sü let

148. Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa Ter mék ta nács

149. He lyi Te le ví zi ók Or szá gos Egye sü le te

150. Her mann Ottó Ma gyar Or szá gos Ál lat- és Ter mé szet vé dõ Egye sü let

151. HIFA Ma gyar-Ír Ba rá ti Szö vet ség

152. Hip polyt „Club Há ló zat” Ala pít vány

153. Hír köz lé si Ér dek egyez te tõ Ta nács

154. Hír köz lé si és In for ma ti kai Tu do má nyos Egye sü let

155. Hír lap ter jesz tõk Szak mai Szö vet sé ge

156. Hi va tá sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó sá gok Or szá gos Szö vet sé ge

157. Hi va tá sos Tûz ol tók Füg get len Szak szer ve ze te

158. HODOSZ Hon véd sé gi Dol go zók Szak szer ve ze te

159. Hols te in-fríz Te nyész tõk Egye sü le te

160. Hon véd Ha gyo mány õr zõ Egye sü let

161. Hon véd szak szer ve zet

162. HÖOK Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe ren ci á ja

163. Hõ ter me lõk és Szol gál ta tók Or szá gos Szö vet sé ge

164. Hul la dék Mun ka szö vet ség

165. Hul la dék hasz no sí tók Or szá gos Egye sü le te

166. Hu mán Egész ség ügyi Ma gán szol gál ta tók Egye sü le te

167. HUMANITÁS Bûn meg elõ zést és Tár sa dal mi Be il lesz ke dést Se gí tõ Tár sa ság

168. IHSZ Me gyék Ide gen for gal mi Szö vet sé ge Egye sü let

169. INDRA Biz to sí tot tak Or szá gos Ér dek vé dõ Egye sü le te

170. In fo kom mu ni ká ci ós Egye sü let

171. In for má ció a Ma gyar Egész ség ügyért Ala pít vány

172. In for ma ti kai Ér dek egyez te tõ Fó rum

173. In for ma ti kai és Könyv tá ri Szö vet ség

174. In for ma ti kai Vál lal ko zá sok Szö vet sé ge

175. In for ma ti ka-Szá mí tás tech ni ka Ta ná rok Egye sü le te

176. INTHOS Nem zet kö zi Kór ház Há ló zat Ala pít vány

177. Ipar i Ener gia fo gyasz tók Fó ru ma

178. Ipar i Par kok Egye sü let

179. Ipar tes tü le tek Or szá gos Szö vet sé ge

180. Jár mû ve ze tõ-szak ok ta tók és Kép zõ szer vek Or szá gos Egye sü le te

181. Jegy zõk Or szá gos Szö vet sé ge

182. Jé zus Test vé rei Öku me ni kus Di a kó nai Rend

183. Jogi In for ma ti kai Tár sa ság
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184. Jog vé dõ Egye sü le tek Szö vet sé ge

185. Jo int Ven tu re Szö vet ség

186. „Jó zan Élet” Egész ség- és Csa lád vé dõ Or szá gos Szö vet ség

187. Juh Ter mék ta nács

188. Ka lá ka Fel ké szí tõ Ott hon Ala pít vány

189. Ka taszt ró fa vé del mi Dol go zók Szak szer ve ze te

190. Ka to li kus If jú sá gi és Fel nõtt kép zé si Szö vet ség

191. Ka to li kus Ka ri tász – Ca ri tas Hung ri ca

192. Ke res ke dõk és Ven dég lá tók Or szá gos Ér dek kép vi se le ti Szö vet sé ge

193. Ke resz tény Pe da gó gu sok Szak szer ve ze te

194. Ke resz tény szo ci á lis Szak szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé ge

195. Ker té szek és Kert ba rá tok Or szá gos Szö vet sé ge

196. Kis- és Kö zép vál lal ko zá sok Egye sü le te

197. Kis-, Kö zép- és Ag rár vál lal ko zók Or szá gos Szol gál ta tó Egye sü le te

198. Kis tér sé gek Fej lesz té sé ért Tu do má nyos Egye sü let

199. Kis tér sé gi Fej lesz tõ Szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé ge

200. Kon zul tá ció Ala pít vány

201. Kör nye ze ti Ne ve lé si Há ló zat Or szá gos Egye sü let

202. Kör nye ze ti Ta nács adók Egye sü le te

203. Kör nye zet vé del mi In for má ci ós Klub Non pro fit Egye sü let

204. Kör nye zet vé del mi Szol gál ta tók és Gyár tók Szö vet sé ge

205. Kö ve te lés be haj tók és Üz le ti In for má ci ót Szol gál ta tók Szö vet sé ge

206. Köz egész ség ügyi-Jár vány ügyi Fel ügye lõk Ba rá ti Köre

207. Köz gyûj te mé nyi és Köz mû ve lõ dé si Dol go zók Szak szer ve ze te /KKDSZ/

208. Köz le ke dé si Bí rák Egye sü le te

209. Köz le ke dé si Dol go zók Szak szer ve ze te i nek Szö vet sé ge

210. Köz mû sor Szol gál ta tók Tár sa sá ga

211. Köz ok ta tá si Szak ér tõk Egye sü le te

212. Köz tisz ta sá gi Egye sü lés

213. Köz úti Köz le ke dé si Szak szer ve zet

214. Köz úti Köz le ke dé si Vál lal ko zá sok Szö vet sé ge

215. Köz sé gek, Kis te le pü lé sek és Kis tér sé gek Or szá gos Ön kor mány za ti Szö vet sé ge

216. Köz szol gá la ti Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge

217. Kul tú ra köz ve tí tõk Tár sa sá ga

218. LABE La kás bér lõk és La kók Egye sü le te

219. La kás szö vet ke ze tek és Tár sas há zak Ér dek kép vi se le ti Szak mai Szö vet sé ge

220. La kás szö vet ke ze tek és Tár sas há zak Or szá gos Szö vet sé ge

221. Lak tóz Ér zé ke nyek Tár sa sá ga

222. „LÁNC” Egész ség ká ro so dott em be rek Szer ve ze te i nek Szö vet sé ge

223. Lá tás sé rült Csepp kõ Or szá gos Egye sü let

224. Lé gi for gal mi Irá nyí tók Füg get len Szak szer ve ze te

225. „Le gyen a betû jó ba rát” Ala pít vány

226. „Lun go Drom” Or szá gos Ér dek vé del mi Ci gány szö vet ség
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227. Lé te sít mé nyi és Ön kén tes Tûz ol tó sá gok Or szá gos Szö vet sé ge

228. Lét mi ni mum Alatt Élõk Tár sa sá ga

229. Le ve gõ Mun ka cso port Or szá gos Kör nye zet vé del mi Szö vet ség

230. Liga Egész ség ügyi  Szö vet ség

231. Li mo u sin Te nyész tõk Egye sü le te

232. Li ons Club Ka pos vár I. Egye sü let

233. Ma gán Er dõ tu laj do no sok és Gaz dál ko dók Or szá gos Szö vet sé ge

234. Ma gán er dõ Tu laj do no sok Egye sü le te

235. Ma gán vál lal ko zók Nem zet kö zi Fu va ro zó Ipar tes tü le te

236. Mag zat vé dõ Tár sa ság

237. Ma gyar Acél- és Fém ke res ke dõk Egye sü le te

238. Ma gyar Adó fi ze tõk Or szá gos Szö vet sé ge

239. Ma gyar Adó ta nács adók és Könyv vi te li Szol gál ta tók Or szá gos Egye sü le te

240. Ma gyar Ag rár ka ma ra

241. Ma gyar Ag rár tu do má nyi Egye sü let

242. Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te

243. Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma ra

244. Ma gyar Ál lat te nyész tõk Szö vet sé ge

245. Ma gyar Ápo lá si Egye sü let

246. Ma gyar Ápo lás tu do má nyi Tár sa ság

247. Ma gyar Áru kül dõk Egye sü le te

248. Ma gyar Ás vány olaj Szö vet ség

249. Ma gyar Ás vány víz Szö vet ség és Ter mék ta nács

250. Ma gyar Aszt ma Nõ vé rek Or szá gos Egye sü le te

251. Ma gyar At lan ti Ta nács

252. Ma gyar Atom fó rum Egye sü let

253. Ma gyar Au tó klub

254. Ma gyar Au tó köz le ke dé si Tan in té ze tek Or szá gos Szö vet sé ge

255. Ma gyar Au tós is ko lák Szö vet sé ge

256. Ma gyar Bank szö vet ség

257. Ma gyar Bá nyá sza ti Szö vet ség

258. Ma gyar Bé ke szö vet ség

259. Ma gyar Bér ki lö võ és Füg get len Va dász tár sa sá gok Or szá gos Szö vet sé ge

260. Ma gyar Be ton szö vet ség

261. Ma gyar Be vá sár ló köz pon tok Szö vet sé ge

262. Ma gyar Bio kul tú ra Szö vet ség

263. Ma gyar Bí rói Egye sü let

264. Ma gyar Biz ton ság vé del mi Egye sü let

265. Ma gyar Biz to sí tá si Al ku szok Szö vet sé ge

266. Ma gyar Biz to sí tá si Szak ta nács adók Egye sü le te

267. Ma gyar Biz to sí tók Szö vet sé ge

268. Ma gyar Böl csõ dék Egye sü le te

269. Ma gyar Bú tor és Fa ipa ri Szö vet ség
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270. Ma gyar Bûn ül dö zõk Szak mai Egye sü le te

271. Ma gyar Cuk rász Ipa ro sok Or szá gos Ipar tes tü le te

272. Ma gyar Csa lád- és Nõ vé del mi Tu do má nyos Tár sa ság

273. Ma gyar Csa lá dok Or szá gos Szö vet sé ge

274. Ma gyar Csa lád te rá pi ás Egye sü let

275. Ma gyar Cser kész lány Szö vet ség

276. Ma gyar Di e te ti ku sok Or szá gos Szö vet sé ge

277. Ma gyar Do hány ipa ri Szö vet ség

278. Ma gyar Do hány ter me lõk Or szá gos Szö vet sé ge

279. Ma gyar Elekt ro ni kai és In fo kom mu ni ká ci ós Szö vet ség

280. Ma gyar Elekt ro tech ni kai Egye sü let

281. Ma gyar El len ál lók és An ti fa sisz ták Szö vet sé ge

282. Ma gyar Em ber i Jog vé dõ Köz pont

283. Ma gyar Ener ge ti kai Tár sa ság

284. Ma gyar Ener gia fo gyasz tók Szö vet sé ge

285. Ma gyar ENSZ Tár sa ság

286. Ma gyar Épí tész Ka ma ra

287. Ma gyar Épí tõ anyag ipa ri Szö vet ség

288. Ma gyar Épí tõ mû vé szek Szö vet sé ge

289. Ma gyar Épü let gé pé szek Szö vet sé ge

290. Ma gyar Fa lu szö vet ség

291. Ma gyar For dí tók és Tol má csok Egye sü le te

292. Ma gyar Fo tó mû vé sze ti Al ko tó cso por tok Or szá gos Szö vet sé ge

293. Ma gyar Föld bir to ko sok Or szá gos Szö vet sé ge

294. Ma gyar Fran chi se Szö vet ség

295. Ma gyar Ga bo na fel dol go zók, Ta kar mány gyár tók és Ke res ke dõk Szö vet sé ge

296. Ma gyar Gaz dák Tej ter me lõ Szö vet sé ge

297. Ma gyar Gáz ipa ri Vál lal ko zók Egye sü le te

298. Ma gyar Gép gyár tók Or szá gos Szö vet sé ge

299. Ma gyar Gép jár mû im por tõ rök Egye sü le te

300. Ma gyar Ger ma nis ták Tár sa sá ga

301. Ma gyar Gu mi ipa ri Szö vet ség

302. Ma gyar Gyer mek- és If jú ság vé del mi Szö vet ség

303. Ma gyar Gyógy pe da gó gu sok Egye sü le te

304. Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma ra

305. Ma gyar Gyógy tor ná szok Tár sa sá ga

306. Ma gyar Ha di gon do zot tak Or szá gos Nem ze ti Szö vet sé ge

307. Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság

308. Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság 

309. Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõi Ka ma ra

310. Ma gyar Igaz ság ügyi Szak ér tõk Szö vet sé ge

311. Ma gyar ILCO Szö vet ség

312. Ma gyar In gat lan-Gaz dál ko dók Szö vet sé ge
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313. Ma gyar In no vá ci ós Szö vet ség

314. Ma gyar Ipar szö vet ség

315. Ma gyar Írók Nem zet kö zi Szö vet sé ge

316. Ma gyar Is ko la szék Egye sü let

317. Ma gyar Ital- és Áru au to ma ta Szö vet ség

318. Ma gyar Já ték pe da gó gi ai és Já ték tá ri Egye sü let

319. Ma gyar Jazz Szö vet ség

320. Ma gyar Jo gász Egy let

321. Ma gyar Jo gá szok az Euró pai Bün te tõ jo gért Egye sü let

322. Ma gyar Juh te nyész tõk és Juh te nyész tõ Szer ve ze tek Szö vet sé ge

323. Ma gyar Ká bel kom mu ni ká ci ós Szö vet ség

324. Ma gyar Ká bel te le ví zi ós és Hír köz lé si Szö vet ség

325. Ma gyar Kap csolt Ener gia Tár sa ság 

326. Ma gyar Kár te võ ir tók Or szá gos Szö vet sé ge

327. Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia  

328. Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge

329. Ma gyar Ke rá mia Szö vet ség

330. Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra

331. Ma gyar Ker té sze ti Ta nács 

332. Ma gyar Kong resszu si Iro da 

333. Ma gyar Kor ró zi ós Szö vet ség

334. Ma gyar Könnyû ipa ri Szö vet ség

335. Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü lé se

336. Ma gyar Könyv tá ro sok Egye sü le te

337. Ma gyar Könyv vizs gá lói  Ka ma ra

338. Ma gyar Kör nye zet vé del mi Egye sü let

339. Ma gyar Kör nye zet vé del mi Ka ma rai Szö vet ség

340. Ma gyar Köz igaz ga tá si Bí rák Egye sü le te

341. Ma gyar Köz igaz ga tá si Kar

342. Ma gyar Köz te rü le ti Rek lám Szö vet ség

343. Ma gyar Köz tiszt vi se lõk és Köz al kal ma zot tak Szak szer ve ze te

344. Ma gyar Köz úti Fu va ro zók Egye sü le te

345. Ma gyar Kul tu rá lis Szö vet ség

346. Ma gyar Kül gaz da sá gi Szö vet ség

347. Ma gyar Lap ki adók Egye sü le te

348. Ma gyar Lí zing és Fi nan szí ro zó Tár sa sá gok Szö vet sé ge

349. Ma gyar Ló te nyész tõ és Lo vas Szer ve ze tek Szö vet sé ge

350. Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye sü let

351. Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat Egye sü let

352. Ma gyar Mar ke ting Szö vet ség

353. Ma gyar Men tõ és Men tõ tisz ti Egye sü let

354. Ma gyar Mér nök aka dé mia

355. Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra
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356. Ma gyar Mi nõ ség Tár sa ság

357. Ma gyar Mu zsi kus Fó rum

358. Ma gyar Mû tárgy- és Ré gi ség ke res ke dõk Or szá gos Szö vet sé ge

359. Ma gyar Mû tõs asszisz ten si Tár su lás

360. Ma gyar Na tu ris ták Egye sü le te

361. Ma gyar Ne mes fé me sek Or szá gos Szö vet sé ge

362. Ma gyar Nem ze ti El len ál lá si Szö vet ség

363. Ma gyar Nem ze ti Gaszt ro nó mi ai Szö vet ség

364. Ma gyar Nem ze ti Szív ala pít vány

365. Ma gyar Nem zet õrök Or szá gos Szö vet sé ge

366. Ma gyar Nép fõ is ko lai Col le gi um

367. Ma gyar Nép fõ is ko lai Tár sa ság

368. Ma gyar Nõk Szö vet sé ge

369. Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény or vo si Ka ma ra

370. Ma gyar Nu miz ma ti kai Tár su lat

371. Ma gyar Nyel vért Ala pít vány

372. Ma gyar Nyom da és Pa pír ipa ri Szak mai Szö vet ség

373. Ma gyar Nyug dí ja sok Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge

374. Ma gyar Ok le ve les Adó szak ér tõk Egye sü le te

375. Ma gyar Ok ta tá si, Tu do má nyos és Kul tu rá lis Ala pít vá nyok Egye sü le te

376. Ma gyar Op ti kus Ipar tes tü let

377. Ma gyar Órá sok Ipar tes tü le te

378. Ma gyar Or szá gos Fod rász, Fog tech ni kus, Koz me ti kus, Kéz-Láb ápo ló és Mû kö röm épí tõ, Szik víz ké szí tõ,
 Kelmefestõ és Vegy tisz tí tó Szak mai Ipar tes tü let

379. Ma gyar Or szá gos Hor gász Szö vet ség

380. Ma gyar Or vo si Ka ma ra

381. Ma gyar Or vo sok az Egész sé ges Kör nye ze tért

382. Ma gyar Or vos tár sa sá gok és Egye sü le tek Szö vet sé ge

383. Ma gyar Öko gaz dál ko dók Szö vet sé ge

384. Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet

385. Ma gyar Ön kor mány za tok Szö vet sé ge

386. Ma gyar Ön té sze ti Szö vet ség

387. Ma gyar Pénz tár szö vet ség

388. Ma gyar Pol gá ri Vé del mi Szö vet ség

389. Ma gyar Pszi cho ló gu sok Ér dek vé del mi Egye sü le te

390. Ma gyar Pub lic Re lat ions Szö vet ség

391. Ma gyar Ra di o ló gus Asszisz ten sek Egye sü le te

392. Ma gyar Rák el le nes Liga

393. Ma gyar Ré gész Szö vet ség

394. Ma gyar Rek lám szö vet ség

395. Ma gyar Ren dé szet tu do má nyi Tár sa ság 

396. Ma gyar Ser tés te nyész tõk Szö vet sé ge

397. Ma gyar Sör gyár tók Szö vet sé ge
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398. Ma gyar Spe ci á lis Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let

399. Ma gyar Spe ci á lis Olim pia Szö vet ség

400. Ma gyar Sta tisz ti kai Tár sa ság

401. Ma gyar Sza ba dal mi Ügy vi või Ka ma ra

402. Ma gyar Szak szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé ge

403. Ma gyar Szál lít má nyo zók Szö vet sé ge

404. Ma gyar Szál lo da por tá sok „Arany kulcs” Egye sü le te

405. Ma gyar Szál lo da szö vet ség

406. Ma gyar Szar vas mar ha te nyész tõk Szö vet sé ge

407. Ma gyar Sze ren cse já ték Szö vet ség

408. Ma gyar Szerv át ül te tet tek Or szá gos Sport, Kul tu rá lis és Ér dek vé del mi Szö vet sé ge

409. Ma gyar Szesz ipa ri Szö vet ség és Ter mék ta nács

410. Ma gyar Szív Egye sü let

411. Ma gyar Szõ lõ- és Bor ter me lõk Szö vet sé ge

412. Ma gyar Sztó ma te rá pi ás Nõ vé rek Egye sü le te

413. Ma gyar Szür ke Szar vas mar hát Te nyész tõk Egye sü le te

414. Ma gyar Tá jé ko zó dá si Futó Szö vet ség

415. Ma gyar Ta nács adó Mér nö kök és Épí té szek Szö vet sé ge

416. Ma gyar Tar ta lom ipa ri Szö vet ség

417. Ma gyar Táv hõ szol gál ta tók Szak mai Szö vet sé ge

418. Ma gyar Ta xis Szö vet ség

419. Ma gyar Tech ni kai és Tö meg sport klu bok Or szá gos Szö vet sé ge

420. Ma gyar Tég lás Szö vet ség

421. Ma gyar Te le ház Szö vet ség

422. Ma gyar Te le pü lés- és Te rü let fej lesz tõk Szö vet sé ge

423. Ma gyar Ter mé szet ba rát Szö vet ség

424. Ma gyar Ter mé szet vé dõk Szö vet sé ge

425. Ma gyar Toll szö vet ség Egye sü lés

426. Ma gyar Tu risz ti kai Egye sü let

427. Ma gyar Tûz ol tó Szö vet ség

428. Ma gyar Új ság írók és -Ké szí tõk Euró pai Szö vet sé ge

429. Ma gyar Ur ba nisz ti kai Tár sa ság

430. Ma gyar Út tö rõk Szö vet sé ge

431. Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos Szö vet sé ge

432. Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Ala pít vány

433. Ma gyar Vám ügyi Szö vet ség

434. Ma gyar Vas- és Acél ipa ri Egye sü lés

435. Ma gyar Véd jegy Egye sü let

436. Ma gyar Vé dõ nõk Egye sü le te

437. Ma gyar Vegy ipa ri Szö vet ség

438. Ma gyar Ven dég lá tók Ipar tes tü le te

439. Ma gyar Ve te rán au tós és Mo to ros Szö vet ség

440. Ma gyar Víz köz mû Szö vet ség
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441. Ma gyar Vö rös ke reszt

442. Ma gyar Wal dorf Szö vet ség

443. Ma gyar Ze nei Ta nács

444. Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge

445. Ma gyar Ze ne mû vé sze ti Tár sa ság

446. Ma gyar–Fran cia Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra

447. Ma gyar–Né met Jo gász Egye sü let

448. Ma gyar or szá gi  Gaz da kö rök Or szá gos Szö vet sé ge

449. Ma gyar or szá gi  Zöld Ke resz t Egye sü let

450. Ma gyar or szá gi Biz to sí tot tak Egye sü le te

451. Ma gyar or szá gi Ci gá nyok De mok ra ti kus Szö vet sé ge

452. Ma gyar or szá gi Film for gal ma zók Egye sü le te

453. Ma gyar or szá gi For dí tó iro dák Egye sü le te

454. Ma gyar or szá gi Gyer mek ba rá tok Moz gal ma

455. Ma gyar or szá gi Gyógy szer gyár tók Or szá gos Szö vet sé ge

456. Ma gyar or szá gi Ké mény sep rõk Or szá gos Ipar tes tü le te

457. Ma gyar or szá gi Kom mu ni ká ci ós Ügy nök sé gek Szö vet sé ge

458. Ma gyar or szá gi Kon cesszi ós Au tó bu szos Tár sa sá gok Ér dek kép vi se le ti Szer ve ze te

459. Ma gyar or szá gi Ott hon ápo lá si és Hos pi ce Egye sü let

460. Ma gyar or szá gi Pénz vál tók Or szá gos Egye sü le te

461. Ma gyar or szá gi PKU Egye sü let

462. Ma gyar or szá gi Szak ok ta tók Egye sü le te

463. Ma gyar or szá gi Sze gé nyek és Ro mák Ér dek vé del mi Szer ve ze te

464. Ma gyar or szá gi Táj há zak Szö vet sé ge

465. Ma gyar or szá gi Uk rán Ér tel mi sé gi Egye sü let

466. Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge

467. Ma gyar tar ka Te nyész tõk Egye sü le te

468. Má jus El se je Tár sa ság 

469. MAKISZ Ma gyar Kö ve te lés ke ze lõk és Üz le ti In for má ci ót Szol gál ta tók Szö vet sé ge

470. MAPOSZ Ma gyar or szá gi Prak ti zá ló Or vo sok Szö vet sé ge

471. Már kás Ter mé ke ket Gyár tók Ma gyar or szá gi Egye sü le te

472. MEDICINA 2000, Po li kli ni kai és Já ró be teg Szak el lá tó Szö vet ség

473. Me gyei Jogú  Vá ro sok Szö vet sé ge

474. Me gyei Ön kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé ge

475. Men tõ dol go zók Ön ál ló Szak szer ve ze te

476. Mér nö kök és Tech ni ku sok Sza bad Szak szer ve ze te

477. Me zõ gaz da sá gi  Szö vet ke zõk és Ter me lõk Or szá gos Szö vet sé ge

478. Me zõ gaz da sá gi Gaz da sá gi Tár sa sá gok Szö vet sé ge

479. Me zõ gaz da sá gi Nyug dí ja sok Or szá gos Egye sü le te

480. Mik ka mak ka Ala pít vány

481. MONA Ma gyar or szá gi Nõi Ala pít vány

482. Mo soly’ Nõ vér szol gá lat és Egész ség vé dõ Egye sü let

483. Mo za ik Mû vész egye sü let
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484. Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge

485. Mun ka adók és Gyár ipa ro sok Or szá gos Szö vet sé ge

486. Mun ka nél kü li ek és Ál lás ke re sõk Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge

487. Mun kás kép vi se let Ala pít vány

488. Mun ka ügyi Bí rák Or szá gos Egye sü le te

489. Mû sza ki és Ter mé szet tu do má nyi Egye sü le tek Szö vet sé ge

490. Mû ve lõ dé si In téz mé nyek, Me gyei és Re gi o ná lis Kul tu rá lis Szer ve zõ dé sek Or szá gos Szö vet sé ge

491. Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü le te

492. Na gyí tó Ala pít vány

493. Nap óra Klub, a Na tu ris ta Sport ked ve lõk Or szá gos Köre

494. Nar co non Ma gyar or szág Ala pít vány

495. Nem Ha lá los Ha tá sú Fegy ve rek Tu laj do no sa i nak Ér dek vé del mi Szer ve ze te

496. Ne mes fém mû ve sek Or szá gos Ipar tes tü le te

497. Nem zet kö zi és Hi va tá sos Gép ko csi ve ze tõk Or szá gos Szak szer ve ze te

498. Nem zet kö zi Gyer mek men tõ Szol gá lat Ma gyar Egye sü let

499. Nem zet kö zi Lob bis ták Egye sü le te

500. Nem zet kö zi Vál la la tok Ma gyar or szá gi Tár sa sá ga

501. Ne u mann Já nos Szá mí tó gép-tu do má nyi Tár sa ság

502. Ne ve lõ Ott ho nok Nem zet kö zi Szö vet sé ge /FICE/ Ma gyar or szá gi Egye sü le te

503. Non pro fit Hu mán Szol gál ta tók Or szá gos Szö vet sé ge

504. Non pro fit In for má ci ós és Ok ta tó Köz pont Ala pít vány

505. Nö vény vé dõ szer-Gyár tók és Im por tõ rök Szö vet sé ge Egye sü let

506. Nyelv is ko lák Szak mai Egye sü le te

507. Nyelv is ko lák Szak mai Egye sü le te

508. Nyu gat-Me cse ki Tár sa dal mi In for má ci ós és Te rü let fej lesz té si Ön kor mány za ti Tár su lás

509. Nyug dí jas klu bok és Idõ sek „Éle tet az évek nek” Or szá gos Szö vet sé ge

510. Nyug dí ja sok Egész ség meg õr zõ Or szá gos Szö vet sé ge

511. Nyug dí ja sok Or szá gos Kép vi se le te

512. Or szág há zi Dol go zók Ér dek kép vi se le ti Szö vet sé ge

513. Or szá gos Asz ta los- és Fa ipa ri Szö vet ség

514. Or szá gos Do hány füst men tes Egye sü let

515. Or szá gos Er dé sze ti Egye sü let

516. Or szá gos Fo gyasz tó vé del mi Egye sü let

517. Or szá gos Gaz da szö vet ség

518. Or szá gos Ke res ke del mi Szö vet ség

519. Or szá gos Köz biz ton sá gi Tár sa dal mi Szö vet ség

520. Or szá gos Ma gyar Va dá sza ti Véd egy let

521. Or szá gos Nép mû vé sze ti és Há zi ipa ri Szö vet ség

522. Or szá gos Nõi Ér dek vé del mi Egye sü let

523. Or szá gos Szö vet ke ze ti Ta nács

524. Or szá gos Ta ka rék szö vet ke ze ti Szö vet ség

525. Or szá gos Te met ke zé si Egye sü let és Ipar tes tü let

526. Or szá gos Vad vé del mi és Vad gaz dál ko dá si Tár sa ság 
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527. Or to pe di ku sok Ma gyar or szá gi Ipar tes tü le te

528. Or vos tech ni kai Esz kö zök Gyár tó i nak és For gal ma zó i nak Szö vet sé ge

529. Ön kor mány za ti Gaz da sá gi Ve ze tõk és Könyv vizs gá lók Klub Egye sü let

530. Ön kor mány za ti Kép zé si Ala pít vány

531. Örök ség Nép fõ is ko lai Szö vet ség

532. Pan gea Kul tu rá lis és Kör nye zet vé del mi Egye sü let

533. „Pá pai Pá riz” Egész ség ne ve lé si Or szá gos Egye sü let

534. Pa ta ki Di á kok Szö vet sé ge (PADISZ)

535. Pe da gó gu sok De mok ra ti kus Szak szer ve ze te

536. Pe da gó gu sok Szak szer ve ze te

537. Pénz ügyi Vál lal ko zá sok Or szá gos Egye sü le te

538. Pluss HIV-Po zi tí vo kat és be te ge ket se gé lye zõ Ala pít vány

539. Pol gá ri Ér dek vé del mi Egye sü let

540. Pol gá ri Ta nács adó Szol gá lat

541. Pol gá ri Vé del mi Dol go zók Szak szer ve ze te

542. Rá di ós Se gély hí vó és In fo kom mu ni ká ci ós Or szá gos Egye sü let

543. Rák be te gek Or szá gos Szö vet sé ge

544. Ra o ul Wal len berg Ala pít vány

545. Ra o ul Wal len berg Egye sü let

546. Reál is Zöl dek Klub Or szá gos Tár sa dal mi Ci vil Szer ve zõ dés

547. Recs ki Szö vet ség

548. Ref lex Kör nye zet vé dõ Egye sü let

549. Ré gi ók Szö vet sé ge

550. Rek lám Vi lág szö vet ség Ma gyar or szá gi Ta go za ta Egye sü let

551. Ren dé sze ti Véd egy let

552. Roma Nõ vé del mi Köz hasz nú Szer ve zet

553. Ro ma no Gla szo Ci gány Egye sü let

554. ROMANO Kul tu rá lis és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let

555. Se gí tõ Jobb Egész ség ügyi-Hu ma ni tá ri us Ala pít vány

556. Se gít sük, Tá mo gas suk, Adó ked vez mé nye zet ten, a Fo ko zot tan vál sá gos hely zet ben Élõ Tár sa in kat Ala pít vány
/STAFÉTA/

557. Sport egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge

558. Sport lé te sít mé nyek Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge

559. Sta bi li tás Pénz tár szö vet ség

560. Stra té gi ai és Köz szol gál ta tó Tár sa sá gok Or szá gos Szö vet sé ge

561. Stu dent Ser vi ce Egye sü let

562. Süni Egye sü let

563. Szak szer ve ze tek Együtt mû kö dé si Fó ru ma

564. Sze ge di Karszt- és Bar lang ku ta tó Egye sü let

565. Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gánnyo mo zói Szak mai Ka ma ra

566. Sze ni or Fog lal koz ta tá si Szö vet ség

567. Szent György Lo vag rend

568. Szer ve zé si és Ve ze té si Tu do má nyos Tár sa ság
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569. Szo ciá lis  In téz mé nyek Or szá gos Szö vet sé ge

570. Szo ciá lis Igaz ga tók Ma gyar or szá gi Egye sü le te

571. Szo ciá lis Szak mai Szö vet ség

572. Szö vet sé gi Gyû lés ’90 Egye sü let

573. Szü lõk Egye sü le te a Gyer me ke kért

574. Ta ka rék szö vet ke ze tek Or szá gos Ér dek kép vi se le ti Szö vet sé ge

575. Tan köny ves Vál lal ko zók Or szá gos Tes tü le te

576. Tan köny ve sek Or szá gos Szö vet sé ge

577. Tár sa dal mi Egye sü lé sek Or szá gos Szö vet sé ge

578. Tár sa dal mi Egye sü lé sek Szö vet sé ge

579. Tár sa dal mi Ér dek egyez te tõ Ta nács

580. Tár sa dal mi Kon fö de rá ció

581. Tár sa dal mi Unió-Ci vil Szer ve ze tek Or szá gos Tö mö rü lé se

582. Tár sa ság a Sza bad ság jo go kért

583. Tár sas há zi Kö zös Kép vi se lõk Egye sü le te

584. Tar ta lé kos Ka to nák Or szá gos Egye sü le te

585. Táv köz lé si Ér dek egyez te tõ Fó rum

586. Tej Ter mék ta nács

587. Te le pü lé si Ön kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé ge

588. Te le pü lés szol gál ta tá si Egye sü let

589. Te le ví zi ós Mû vé szek Tár sa sá ga

590. Ter mé szet- és Kör nye zet vé dõ Ta ná rok Egye sü le te

591. Ter mé sze ti Tör vé nyek Párt ja

592. Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te

593. Tex til ipa ri Mun kás ta ná csok Or szá gos Ága za ti Szö vet sé ge

594. Tisz te let be li Kon zu li Tes tü let Egye sü let

595. TIVOSZ Tár sas ház és In gat lan ke ze lõ Vál lal ko zá sok Or szá gos Szak mai Szö vet sé ge

596. Toll Ter mék ta nács

597. Tör té ne lem ta ná rok Egy le te

598. Tu do má nyos és In no vá ci ós Dol go zók Szak szer ve ze te

599. Tu do má nyos Is me ret ter jesz tõ Tár su lat

600. Túl élés ’98 Egye sü let

601. Tûz- és Ka taszt ró fa vé del mi Ka ri ta tív Tár sa ság

602. Üge tõ Te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te

603. Ügyé szek Or szá gos Egye sü le te

604. Ügyész sé gi Dol go zók Or szá gos Szak szer ve ze te

605. VADCOOP Bér ki lö võ Va dász tár sa ság

606. Vad gaz da sá gi Ter mé kek és Szol gál ta tá sok Ter mék ta nács

607. Va gyon vé del mi Dol go zók Or szá gos Füg get len Szak szer ve ze te

608. Vak Ha di rok kan tak Or szá gos Egye sü le te

609. Vál lal ko zók a de mok rá cia fej lõ dé sé ért Ala pít vány

610. Vál lal ko zók és Mun kál ta tók Or szá gos Szö vet sé ge

611. Vál to zó Vi lág Ala pít vány
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612. Vá ros és Fa lu vé dõk Szö vet sé ge Hun ga ria Nost ra

613. Vá ro si Jegy zõk Egye sü le te

614. Va sas Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Szö vet sé ge

615. Va sas Szak szer ve ze ti Szö vet ség

616. Vas utas Ön kén tes Tá mo ga tá si Alap 

617. Vas uta sok és Köz le ke dé si Dol go zók Jó té kony sá gi Egye sü le te

618. Vas uta sok Füg get len Szak szer ve ze ti Szö vet sé ge

619. Vas uta sok Szak szer ve ze te

620. Va sút egé sz ség ügyi Dol go zók Szak szer ve ze te

621. Vé del mi In for má ci ós Köz pont Ala pít vány

622. Vé dett Szer ve ze tek Or szá gos Szö vet sé ge

623. Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi Mun ka adók Or szá gos Szö vet sé ge

624. Ven dég lá tó és Ide gen for gal mi Szak szer ve zet

625. Ve se be te gek Egye sü le te i nek Orsz. Szö vet sé ge (VORSZ)

626. Ve szé lyez te tet tek és Hát rá nyos Hely ze tû ek Or szá gos Szö vet sé ge

627. Ve ze té si Ta nács adók Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge

628. Vi dék Par la ment je

629. Vil la mos ipa ri Ke res ke dõk és Gyár tók Or szá gos Szak mai Egye sü le te

630. Víz gaz dál ko dá si Tár su la tok Or szá gos Szö vet sé ge

631. Víz ügyi Köz szol gál ta tá si Dol go zók Szak szer ve ze ti  Szö vet sé ge

632. Vo lán Egye sü lés

633. Volt Ha di fog lyok Baj tár si Szö vet sé ge

634. Volt Po li ti kai Ül dö zöt tek Nyu ga ti (Beck) Lász ló Iro dal mi Tár sa sá ga

635. VOTE Ve szé lyes Áru Szál lí tá si Ok ta tók és Biz ton sá gi Ta nács adók Egye sü le te

636. WWF Ma gyar or szág

637. Zab he gye zõ Gye re ka ni má to rok Egye sü le te

638. Zöld Ér dek Ala pít vány 

639. Zöld Gyû rû Ala pít vány

640. Zöld Pók Ala pít vány

641. Zöld te tõ épí tõk Or szá gos Szö vet sé ge

642. 1945–1956 kö zöt ti Ma gyar Po li ti kai El ítél tek Közössége

643. 1956-os Vi té zi Lo vag rend Vi lág szö vet sé ge

644. 24. Óra Ala pít vány

645. 56-os Szö vet ség

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
154/2007. (VI. 25.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. Or bán Vik tor és dr. Sem jén Zsolt ál tal a
Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

Dr. Or bán Vik tor és dr. Sem jén Zsolt 2006. ok tó ber
24-én nyúj tot ta be az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já -
ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az ál la mi lag tá mo ga tott fel -
sõ fo kú ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók nak ne kell jen
kép zé si hoz zá já ru lást fi zet ni ük?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 566/2006. (XI. 20.)
OVB ha tá ro za tá val az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta -
gad ta, el sõ sor ban a kér dés nek a kor mány prog ram mal való
lé nye gi üt kö zé se  miatt. A ha tá ro zat ellen be nyúj tott ki fo -
gás nyo mán az Alkot mány bíró ság 15/2007. (III. 9.) AB
ha tá ro za tá val az OVB dön té sét meg sem mi sí tet te, és a tes -
tü le tet új el já rás le foly ta tá sá ra kö te lez te.

Az új el já rás le foly ta tá sa so rán az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tá nak in do ko lá sa
és az idõ köz ben el fo ga dott, a Ma gyar Köz tár sa ság 2007.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény
(a továb biak ban: Kötv.) ren del ke zé se it figye lembe véve a
105/2007. (III. 29.) OVB ha tá ro za tá ban is mé tel ten meg ta -
gad ta az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét. Ál lás pont ja sze rint a 
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek 2007. évi in téz mé nyi költ ség -
ve té sé nek meg ter ve zé se a költ ség ve té si tör vény ben meg -
ha tá ro zott ál lam i tá mo ga tá sok és az in téz mé nyi köz vet len
be vé te lek együt tes figye lembevétele alap ján tör té nik. Egy
ered mé nyes nép sza va zás kö vet kez té ben, amely a tör -
vényalkotót a kép zé si hoz zá já ru lás el tör lé sé re kö te lez né, a 
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ily mó don ki e sõ be vé te le it – az
in téz mé nyek mû kö dõ ké pes sé gé nek meg õr zé se ér de ké -
ben – a köz pon ti költ ség ve té si for rá sok át cso por to sí tá sá -

val kel le ne pó tol ni, ami szük sé ges sé te he ti a köz pon ti költ -
ség ve tés be vé te li ol da lá nak utó la gos kor rek ci ó ját is. Ezért
a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés bõl ok sze rû en kö -
vet ke zik az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott til tott tárgy kör höz tar to zó egy vagy több
tör vény mó do sí tá sa.

Az Alkot mány bíró ság a 32/2007. (VI. 6.) a ha tá ro za tá -
val az OVB 105/2007. (III. 29.) OVB ha tá ro za tát is meg -
sem mi sí tet te, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el -
já rás le foly ta tá sá ra kö te lez te.

II.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az új el já rás le foly ta -
tá sa so rán azt vet te ala pul, hogy – amint erre az Alkot -
mány bíró ság a meg sem mi sí tés rõl ren del ke zõ ha tá ro za tá -
nak 5. pont já ban rá mu ta tott – „... a meg is mé telt el já rás -
ban – össz hang ban Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 27.  § (2) be kez -
dé sé ben fog lal tak kal – nem csak az Alkot mány bíró ság ha -
tá ro za tá nak ren del ke zõ rész e, ha nem annak in do ko lá sa is
köti, annak tar tal mát az OVB a meg is mé telt el já rás ban és a 
ha tá ro zat ho za tal so rán kö te les figye lembe ven ni.”

Más ként fo gal maz va ez azt je len ti, hogy az Alkot mány -
bíró ság ha tá ro za ta a maga egé szé ben, egy sé gé ben kö te le zi 
az OVB-t, és az el uta sí tott, az Alkot mány bíró ság ál tal el
nem fo ga dott in do kok ra nem ala poz hat újabb ha tá ro za tot.
Jo gi lag azon ban nincs aka dá lya annak, hogy az új el já rás -
ban, ki zá ró lag új in do kok alap ján az OVB a kez de mé nye -
zés hi te le sí té sét is mét meg ta gad ja. Az OVB-nek ezt a jo gát 
az Alkot mány bíró ság sem kor lá toz hat ja. Erre csak ak kor
len ne joga, ha az Al kot mány bí ró sá got meg il let né a re for -
ma tó ri us jog kör. Ez eset ben azon ban az új el já rás nak nem
len ne ér tel me. Ad dig azon ban, amíg a tör vényalkotó a
meg sem mi sí tés hez egy ér tel mû en és ki ke rül he tet le nül hoz -
zá kap csol ja az új el já rás le foly ta tá sá ra való kö te le zést, az
OVB ön ál ló an gya ko rol ja ha tás kö rét. Az új el já rás ra uta sí -
tás te hát ér te lem sze rû en, a sza bá lyo zás lo gi ká já ból és szö -
ve ge zé sé bõl kö vet ke zõ en nem azo nos meg ha tá ro zott tar -
tal mú dön tés re kö te le zés sel.

Ezt maga az Alkot mány bíró ság is ki mond ta a 32/2007.
(VI. 6.) AB ha tá ro za tá ban: „dön té se so rán mind az OVB,
mind jog or vos la ti el já rá sá ban az Alkot mány bíró ság a
fenn ál ló hely zet hez iga zo dik. Az OVB az Alkot mány és a
nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) vo nat ko zó ren del ke -
zé se i re fi gye lem mel, a dön tés kor fenn ál ló hely ze tet ala pul
véve dönt a nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve 
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sé rõl, illetve annak meg ta ga -
dá sá ról.”

Erre te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a meg -
is mé telt el já rás ban meg vizs gál ta, hogy a jogi hely zet ben
idõ köz ben be kö vet ke zett vál to zá sok be fo lyá sol ják-e a
nép sza va zá si kez de mé nye zés meg íté lé sét.
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Az Or szág gyû lés a 2007. évi LVIII. tör vénnyel mó do sí -
tot ta a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vényt. A mó do sí tás azon ban a
nép sza va zá si kez de mé nye zés ben sze rep lõ tárgy kört nem
érin tet te. Te kin tet tel arra, hogy vál to zat lan tény ál lás és
vál to zat lan jogi sza bá lyo zás ese tén az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za ta – a fen ti ek ben ki fej tet tek sze rint – köti az Or -
szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got, ezért az OVB az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tet te.

III.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság azon ban – a nép sza -
va zás ra fel tett kér dés, valamint az ál lam ház tar tás ról  szóló
1993. évi XXXVIII. tör vény, a Kötv. és a 2006. évi
LXXIII. tör vénnyel mó do sí tott (Ftvmód.), a fel sõ ok ta tás -
ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény (Ftv.) is mé telt át ta -
nul má nyo zá sa után – to vább ra is fenn tart ja azt a szak mai
ál lás pont ját, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés – figye -
lembe véve az Alkot mány bíró ság 51/2001. (XI. 29.) AB
ha tá ro za tá ban és a 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro za tá ban
fog lal ta kat is – az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé se
a) pont já ban meg ha tá ro zott, a „költ ség ve tés” tárgy kö ré be
tar to zó kér dés, és mint ilyen az Al kot mány ban sza bá lyo -
zott „til tott tárgy kö rök” közé tar to zik. Ered mé nyes nép -
sza va zás ese tén ugyan is a tör vényalkotó nem csak a kép -
zé si hoz zá já ru lást in téz mé nye sí tõ Ftv. mó do sí tá sá ra kény -
sze rül ne, ha nem a kö vet ke zõk  miatt mó do sí ta ni kel le ne a
min den kor ha tá lyos költ ség ve té si tör vényt is.

Az Alkot mány bíró ság in do ko lá sa sze rint:
„Az egye te mek, fõ is ko lák be vé te le it és ki adá sa it a

Kötv. 1. sz. mel lék le te XX. fe je ze té nek 2. címe tar tal maz -
za. E cím azon ban nem sze re pel tet be vé telt a kép zé si hoz -
zá já ru lás ból. Ez a Kötv. 14.  § (4) be kez dé sé bõl is kö vet ke -
zik, amely sze rint a kép zé si hoz zá já ru lás a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény költ ség ve té sé nek be vé te lét ké pe zi. A kép zé si
hoz zá já ru lás te hát nem a köz pon ti költ ség ve tés, ha nem a
fel sõ ok ta tá si in téz mény sa ját be vé te le.”

A költ ség ve té si tör vények ugyan ak kor – az Áht.-ban
sza bá lyo zott tel jes ség [Áht. 12.  § (1) bek.], ille tõ leg brut tó
el szá mo lás (13.  §) költ ség ve té si alap el ve i nek meg fe le -
lõn – tar tal maz zák a ben ne sza bá lyo zott ál lam ház tar tá si al -
rend sze rek hez tar to zó va la mennyi költ ség ve té si szerv
összes be vé te lét és összes ki adá sát, valamint a ki adá sok és
a be vé te lek kü lön bö ze te ként „tá mo ga tás” el ne ve zés sel a
költ ség ve tés ál ta lá nos be vé te le i bõl (adók, vá mok, il le té -
kek) szár ma zó for rá so kat.

Az ál lam i egye te mek, fõ is ko lák – gaz dál ko dá si rend jü -
ket te kint ve – köz pon ti költ ség ve té si szer vek, me lyek az
ál lam ház tar tás köz pon ti költ ség ve tés al rend sze ré be tar toz -
nak. Ezért az Áht.-nek a köz pon ti költ ség ve tés be vé te le i -
rõl  szóló 21.  §-a alap ján a köz pon ti költ ség ve tés rõl  szóló
tör vény Ok ta tá si Mi nisz té rium (a Kötv.-ben: Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té rium) fe je ze te tar tal maz za a köz pon ti
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé -

nyek hez köz vet le nül be fo lyó összes be vé telt, te hát a kép -
zé si hoz zá já ru lás ból be fo lyó be vé telt is.

A kép zé si hoz zá já ru lást – a fen ti ek sze rint – a köz pon ti
költ ség ve tést tar tal ma zó tör vénybe mind ad dig be kell ter -
vez ni, amíg annak meg szün te té sé rõl nem dönt az Or szág -
gyû lés. Ez a meg szün te tõ dön tés azon ban – ha erre a költ -
ség ve té si év köz ben ke rül sor – szük ség kép pen a költ ség -
ve té si tör vény mó do sí tá sát is ma gá val von ja.

A kép zé si hoz zá já ru lás csak a Kötv. ese té ben nem ter -
ve zett be vé tel a költ ség ve té si tör vény ben, de nem azért
mert ez a „fel sõ ok ta tá si in téz mény sa ját be vé te le”, ha nem
azért mert az Ftv.-be a kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té si kö te le -
zett sé get be ve ze tõ ren del ke zé se ket [Ftvmód. 8.  §-ával mó -
do sí tott 53.  § (1) be kez dé sét, ill. az Ftvmód. 24.  §-ával be -
ik ta tott 125/A.  §-t] az Ftvmód. ha tály ba lép te tõ ren del ke -
zé sei sze rint a 2007. szep tem ber ben ta nul má nya i kat az
elsõ év fo lya mon meg kez dõ hall ga tók te kin te té ben, majd
ezt köve tõen fel me nõ rend szer ben kell al kal maz ni. Te kin -
tet tel arra, hogy az alap kép zés ben és az egy sé ges osz tat lan
kép zés ben a kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té si kö te le zett ség a
har ma dik fél év tõl kez dõ dik, a mes ter kép zés ben pe dig az
Ftvmód. 26.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ ki vé tel sza bály
alap ján „a 2007. szep tem ber ben ál la mi lag tá mo ga tott mes -
ter kép zés ben elsõ év fo lya mon ta nul má nyo kat kez dõ hall -
ga tók kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té sé re 2008. szep tem ber tõl
kez dõ dõ en kö te le sek”, ezért a kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té -
sé re tény le ge sen 2008-ban ke rül sor. Az eb bõl szár ma zó
be vé te le ket pe dig – ha csak ad dig nem ke rül sor az Ftv. mó -
do sí tá sá ra – a 2008. évi költ ség ve té si tör vénybe be kell ter -
vez ni.

IV.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint új
össze füg gés ben me rül fel a nép sza va zás ra ja va solt kér dés -
nek az OVB elõ zõ ha tá ro za ta i ban több ször ki fej tett, bur -
kolt al kot mány mó do sí tást ered mé nye zõ jel le ge is annak
kö vet kez té ben, hogy az Alkot mány bíró ság a 27/2007.
(V. 17.) AB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta:

„mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség áll
fenn, mert az Or szág gyû lés nem sza bá lyoz ta tör vény ben,
hogy az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zá son ho zott dön -
tés med dig kö te le zi az or szág gyû lést, így azt sem, hogy a
nép sza va zás alap ján meg ho zott (nép sza va zás ál tal meg -
erõ sí tett) tör vényt mi kor tól le het a tör vényhozásra vo nat -
ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint mó do sí ta ni vagy ha tá lyon 
kí vül he lyez ni.” Az Alkot mány bíró ság fel hív ta az Or szág -
gyû lést, hogy sza bá lyo zá si fel ada tá nak 2007. de cem ber
31-ig te gyen ele get.

Az OVB a fen ti AB ha tá ro zat alap ján meg erõ sít ve lát ja
azt a – mind két ko ráb bi ha tá ro za tá ban ki fej tett ér vét –,
mely sze rint a ha tár idõk tör vényi ren de zé sé re vo nat ko zó
sza bály hi á nyá ban a je len kér dés ben le foly ta tott ered mé -
nyes, a kér dés re igen lõ vá laszt adó nép sza va zás olyan bi -
zony ta lan ha tár ide jû tör vényhozási mo ra tó ri um ra kö te lez -
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né az Or szág gyû lést, amely csak a ha tá lyos Al kot mány nak 
a kép vi se le ti de mok rá cia és a köz vet len de mok rá cia in téz -
mé nye i re vo nat ko zó ren del ke zé sei meg vál toz ta tá sá val
kap hat al kot má nyos ala pot. Ez – te kin tet tel az Alkot mány -
bíró ság több ha tá ro za tá ban [25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra is – a kér dés bur kol tan al kot -
mány mó do sí tást ki vál tó jel le ge  miatt a hi te le sí tés aka dá -
lyát ké pez né.

Az OVB azon ban ezen in do kot te kint ve is tu do má sul
ve szi, hogy az Alkot mány bíró ság a 27/2007. (V. 17.) AB
ha tá ro za tá ban fog lalt dön té sét nem vo nat koz tat ta a je len
nép sza va zá si kez de mé nye zés el bí rá lá sá ra, és az ab ban
fog lalt in do ko lást a je len ügy ben nem te kin tet te irány adó -
nak, mond ván az Or szág gyû lés nek nem ke let kez ne olyan
jog al ko tá si kö te le zett sé ge, amely csak az Alkot mány mó -
do sí tá sá val tel je sít he tõ. [15/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat.]

V.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az Abtv. 27.  § (2) be kez dé sén, a Ve. 130.  §
(3) be kez dé sén, az Ftv. 53.  § (1) be kez dé sén, az Ftvmód.
26.  § (2)–(3) be kez dé sén, az Áht. 12.  § (1) be kez dé sén,
13.  §-án, 21.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
155/2007. (VI. 25.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. Or bán Vik tor és dr. Sem jén Zsolt ál tal a
Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

Dr. Or bán Vik tor és dr. Sem jén Zsolt 2006. ok tó ber
24-én nyúj tot ta be az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já -
ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a há zi or vo si el lá tá sért, fo gá -
sza ti el lá tá sért és a já ró be teg-szak el lá tá sért a je len kér dés -
ben meg tar tott nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl ne
kell jen vi zit dí jat fi zet ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 568/2006. (XI. 20.)
OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta a kez de mé nye zõk ál tal be -
nyúj tott annak az alá írás gyûj tõ ív nek a hi te le sí té sét, me -
lyen a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a há zi or vo si el lá tá sért, fo gá -
sza ti el lá tá sért és a já ró be teg-szak el lá tá sért to vább ra se
kell jen vi zit dí jat fi zet ni?”

Az Alkot mány bíró ság az OVB ha tá ro za tát a 16/2007.
(III. 9.) AB ha tá ro za tá val meg sem mi sí tet te és az OVB-t új
el já rás ra kö te lez te. A kez de mé nye zõk az új el já rás le foly -
ta tá sa elõtt ko ráb bi kez de mé nye zé sü ket vissza von ták, és a
je len ügy tár gyát ké pe zõ kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ
ív hi te le sí té sét kér ték az OVB-tõl.

Az új kez de mé nye zés el bí rá lá sa so rán az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság az Alkot mány 28/C.  §-án és a nép sza va -
zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör -
vény 10.  §-án túl figye lembe vet te az Al kot mány bí ró ság -
nak az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont ját ér tel me -
zõ 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tát, 59/2004. (XII. 4.)
AB ha tá ro za tát, 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro za tát, to váb -
bá az 568/2006. (XI. 20.) OVB ha tá ro za tot meg sem mi sí tõ
16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro za tát. Mind ezek alap ján az
OVB azt ál la pí tot ta meg, hogy „a mó do sí tott kér dés arra
irá nyul, hogy a vá lasz tó pol gá rok pon to san meg ha tá roz zák 
egy jö võ be li költ ség ve té si tör vény egyik té te lét, és ez
– össz hang ban az Alkot mány bíró ság 51/2001. (XI. 29.)
ha tá ro za tá ban fog lal tak kal – nem bo csát ha tó népszava -
zásra.”

Az Alkot mány bíró ság a 34/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro za -
tá val az OVB 106/2007. (III. 29.) OVB ha tá ro za tát is meg -
sem mi sí tet te, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el -
já rás le foly ta tá sá ra kö te lez te.

II.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az új el já rás le foly ta -
tá sa so rán azt vet te ala pul, hogy – amint erre az Alkot -
mány bíró ság a meg sem mi sí tés rõl ren del ke zõ ha tá ro za tá -
nak 5. pont já ban rá mu ta tott – „... a meg is mé telt el já rás -
ban – össz hang ban Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 27.  § (2) be kez -
dé sé ben fog lal tak kal – nem csak az Alkot mány bíró ság ha -
tá ro za tá nak ren del ke zõ rész e, ha nem annak in do ko lá sa is
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köti, annak tar tal mát az OVB a meg is mé telt el já rás ban és a 
ha tá ro zat ho za tal so rán kö te les figye lembe ven ni.”

Más ként fo gal maz va ez azt je len ti, hogy az Alkot mány -
bíró ság ha tá ro za ta a maga egé szé ben, egy sé gé ben kö te le zi 
az OVB-t, és az el uta sí tott, az Alkot mány bíró ság ál tal el
nem fo ga dott in do kok ra nem ala poz hat újabb ha tá ro za tot.
Jo gi lag azon ban nincs aka dá lya annak, hogy az új el já rás -
ban, ki zá ró lag új in do kok alap ján az OVB a kez de mé nye -
zés hi te le sí té sét is mét meg ta gad ja. Az OVB-nek ezt a jo gát 
az Alkot mány bíró ság sem kor lá toz hat ja. Erre csak ak kor
len ne joga, ha az Al kot mány bí ró sá got meg il let né a re for -
ma tó ri us jog kör. Ez eset ben azon ban az új el já rás nak nem
len ne ér tel me. Ad dig azon ban, amíg a tör vényalkotó a
meg sem mi sí tés hez egy ér tel mû en és ki ke rül he tet le nül hoz -
zá kap csol ja az új el já rás le foly ta tá sá ra való kö te le zést, az
OVB ön ál ló an gya ko rol ja ha tás kö rét. Az új el já rás ra uta sí -
tás te hát ér te lem sze rû en, a sza bá lyo zás lo gi ká já ból és szö -
ve ge zé sé bõl kö vet ke zõ en nem azo nos meg ha tá ro zott tar -
tal mú dön tés re kö te le zés sel.

Ezt maga az Alkot mány bíró ság is ki mond ta a 32/2007.
(VI. 6.) AB ha tá ro za tá ban: „dön té se so rán mind az OVB,
mind jog or vos la ti el já rá sá ban az Alkot mány bíró ság a
fenn ál ló hely zet hez iga zo dik. Az OVB az Alkot mány és a
nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) vo nat ko zó ren del ke -
zé se i re fi gye lem mel, a dön tés kor fenn ál ló hely ze tet ala pul
véve dönt a nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve 
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sé rõl, illetve annak meg ta ga -
dá sá ról.”

Erre te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a meg -
is mé telt el já rás ban meg vizs gál ta, hogy a jogi hely zet ben
idõ köz ben be kö vet ke zett vál to zá sok be fo lyá sol ják-e a
nép sza va zá si kez de mé nye zés meg íté lé sét.

Az Or szág gyû lés a 2007. évi LVIII. tör vénnyel mó do sí -
tot ta a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vényt (a továb biak ban:
Kötv.). A mó do sí tás két ren del ke zé sé ben is érin ti a vi zit -
díj jal kap cso la tos sza bá lyo zást. A Kötv. egy új 97.  §-sal
egész ült ki:

„97.  § Az Egész ség biz to sí tá si Alap ból a kö te le zõ egész -
ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör -
vény 35/A. §-a sze rint nyúj tott tá mo ga tás

a) a költ ség ve té si rend sze rint mû kö dõ egész ség ügyi
szol gál ta ta tók min den ko ri éves költ ség ve té sé nek,

b) a nem költ ség ve té si rend sze rint gaz dál ko dó egész -
ség ügyi szol gál ta tók nak a be vé te lét ké pe zi.”

Mó do sí tot ták a Kötv. 5. szá mú mel lék le te 22. „A vi zit -
díj vissza té rí té sé nek tá mo ga tá sa” pont ját is:

„22. A vi zit díj vissza té rí té sé nek tá mo ga tá sa

Elõ irány zat: 100,0 mil lió fo rint

A tá mo ga tást a te le pü lé si ön kor mány za tok igé nyel he tik
azon [rá szo rult] la ko sa ik ál tal fi ze tett vi zit díj [rész le ges]
vissza té rí té sé hez, akik 20-nál több al ka lom mal for dul tak
or vos hoz. A tá mo ga tás igény lé sé nek, dön té si rend sze ré -
nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek

rész le tes sza bá lya it a Kor mány [2007. feb ru ár 15-éig] ren -
de let ben ál la pít ja meg.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a költ ség ve té si tör -
vény mó do sí tá sá nak a je len le gi és a jö võ be ni költ ség ve tés -
re való ha tá sá ról és kö vet kez mé nye i rõl szak vé le ményt
kért a pénz ügy mi nisz ter tõl.

A pénz ügy mi nisz ter szak vé le mé nyé ben a mó do sí tást a
kö vet ke zõ kép pen in do kol ta:

„A költ ség ve tés év köz be ni mó do sí tá sá nak in do ka
annak egy ér tel mû vé té te le, hogy az Egész ség biz to sí tá si
Alap be vé te lét ké pe zõ dí jak ki adás ként tör té nõ el szá mo lá -
su kat köve tõen be vé tel ként je len nek meg, mind a költ ség -
ve té si szerv ként mû kö dõ, mind a nem költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ egész ség ügyi szol gál ta tók nál.”

A sza bá lyo zás ki ha tá sá ról pe dig az aláb bi a kat fo gal -
maz ta meg:

„A ... mó do sí tás a költ ség ve tés szer ke ze tét nem vál toz -
tat ja meg. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé -
rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény ren del ke zé sei (12. sz. 
mel lék let és 74.  §) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i -
ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 35/A.  §-a alap ján az
egész ség ügyi szol gál ta tók ál tal be sze dett vi zit dí jat és kór -
ház i na pi dí jat az Egész ség biz to sí tá si Alap költ ség ve té si
be vé te le ként, ki adá si ol da lon pe dig cél tar ta lék ként ke ze li,
meg je löl ve a ki adás fel hasz ná lá si he lyét is, annak át cso -
por to sí tá sát köve tõen: Há zi or vo si-, Há zi or vo si ügye le ti
el lá tás-, Fo gá sza ti el lá tás-, La bo ra tó ri u mi el lá tás-, Össze -
vont szak el lá tás jog cí me ken (azaz azon szol gál ta tók nál
tör tén het meg a fel hasz ná lá sa, ahol a ne ve sí tett dí jak be -
sze dé se jog sza bály sze rint meg va ló sult).”

Az OVB ele mez ve a Kötv. mó do sí tá sát – figye lembe
véve a pénz ügy mi nisz ter szak vé le mé nyét is –, azt ál la pí -
tot ta meg, hogy az új sza bá lyo zás pon to sí tot ta, de ér dem -
ben nem mó do sí tot ta a vi zit díj ra vo nat ko zó, a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény
18/A.  §-ként, ille tõ leg a 35/A.  §-ként az egyes, egész ség -
ügyet érin tõ tör vényeknek az egész ség ügyi re form mal
kap cso la tos mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CXV. tör vény
7.  §, illetve 17.  §-ával be ik ta tott ren del ke zé se it. Tar tal mi -
lag nem vál toz tat ta meg a Kötv.-nek a vi zit díj ra vo nat ko zó 
sza bá lya it sem.

Te kin tet tel arra, hogy vál to zat lan tény ál lás és tar tal mi -
lag vál to zat lan jogi sza bá lyo zás ese tén az Alkot mány bíró -
ság ha tá ro za ta – a fen ti ek ben ki fej tet tek sze rint – köti az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got, ezért az OVB az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tet te.

III.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság azon ban – a nép sza -
va zás ra fel tett kér dést, az Al kot mányt és az Al kot mány bí -
ró ság nak az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ra
vo nat ko zó ér tel me zé se it is mé tel ten át ta nul má nyoz va – to -
vább ra is fenn tart ja azt a szak mai ál lás pont ját, hogy a nép -
sza va zá si kez de mé nye zés – az Alkot mány 28/C.  § (5) be -
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kez dé se a) pont já ban meg ha tá ro zott, a „költ ség ve tés”
tárgy kö ré be tar to zó kér dés, és mint ilyen az Al kot mány -
ban sza bá lyo zott „til tott tárgy kö rök” közé tar to zik.

Az Alkot mány bíró ság a 34/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro za -
tá nak in do ko lá sa sze rint:

„Az Alkot mány bíró ság meg erõ sí ti: jö võ be li költ ség ve -
tés re, va la mely költ ség ve té si tör vényjavaslatra hi vat koz va 
az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se meg ala po zot tan nem ta gad -
ha tó meg, ha csak nem jö võ be li költ ség ve té si tör vény ben
sze rep lõ egyes ki adá sok ról van szó [51/2001. (XI. 29.) AB 
ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 395.]. A vi zit díj az Egész ség -
biz to sí tá si Alap ha tá lyos költ ség ve té sé ben sem ki adás a
költ ség ve té si tör vény szem pont já ból, ha nem be vé tel. Az
OVB ezért – a 16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat ból (ABK
2007. már ci us, 239.) kö vet ke zõ en – nem ta gad hat ta vol na
meg az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét. Az alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té se meg ta ga dá sá nak ak kor lett vol na he lye, ha az
OVB dön té sét az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat sze rint
ér tel me zett ki zá ró okok ra ala pít hat ja, ez a ha tá ro zat tar tal -
maz ugyan is jö võ be li költ ség ve tés re (jö võ be li ki adá sok ra) 
uta ló ki zá ró tárgy kört. ...

Az Alkot mány bíró ság sze rint va la mely költ ség ve tés ben 
(vagy a ki adá sok te kin te té ben jö võ be li költ ség ve tés ben)
sze rep lõ nem min den elõ irány zat mó do su lá sa vagy mó do -
sí tá sa von ja maga után szük ség sze rû en ma gá nak a költ ség -
ve té si tör vénynek a mó do sí tá sát. Ha a nép sza va zás ered -
mé nyes, és a vá lasz tó pol gá rok úgy dön te nek, hogy a fel tett 
kér dés sel egyet ér te nek, ak kor a vi zit díj ról  szóló nép sza va -
zás szük ség sze rû kö vet kez mé nye az le het, hogy a kö te le zõ 
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII.
tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 18/A.  §-át, s nem a költ -
ség ve té si tör vényt, kell az Or szág gyû lés nek mó do sí ta nia.
Nem az Egész ség biz to sí tá si Alap költ ség ve té sé nek egyik
sora, ha nem ez a tör vényi sza bály vo nat ko zik arra a kér -
dés re, hogy kell-e vi zit dí jat fi zet ni. Ez a tör vényi sza bály
az, amely nek kö vet kez mé nye a költ ség ve tés ben a vi zit díj -
ra vo nat ko zó elõ irány zat meg je le né se. Ön ma gá ban a vi zit -
díj jal össze füg gõ be vé tel – vagy mint az OVB ha tá ro za tá -
ban sze re pel, té tel – el ma ra dá sa, az Alap költ ség ve té sé nek
ez a mó do su lá sa az Ebtv. mó do sí tá sa kö vet kez té ben, a
költ ség ve tés rõl  szóló tör vényt nem érin ti köz vet le nül és
je len tõs mó don. Ered mé nyes nép sza va zás ból sem kö vet -
kez ne ok sze rû en a költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sa. Ezért 
az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés az Alkot mány
28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já val nem el len té tes.”

Az OVB a meg sem mi sí tett ha tá ro za ta i ban irány adó nak
te kin tet te az Al kot mány bí ró ság nak az 51/2001. (XI. 29.)
AB ha tá ro za tát, az 59/2004. (XII. 4.) AB ha tá ro za tát és a
15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro za tát. Az 51/2001. (XI. 29.)
AB ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint:

„Az al kot má nyi fel so ro lás ból kö vet ke zik, hogy az al -
kot má nyi sza bá lyo zás ki emel ke dõ je len tõ sé gé vel a til tott
tárgy kö rök zárt, szo ros ér tel me zé se áll össz hang ban. Az
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ
ren del ke zés konk rét tör vények, töb bek kö zött a költ ség ve -
tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról  szóló tör vény tar tal -

mát von ja ki a nép sza va zás jog in téz mé nye alól. A költ ség -
ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról  szóló tör vény az
adott al kot má nyi ren del ke zés köz vet len vég re haj tá sa ként
meg je le nõ tör vényhozási tárgy kört je len ti. Az Alkot mány
19.  § (3) be kez dés d) pont já ban, valamint a 32/C.  § (1) be -
kez dé sé ben sze rep lõ költ ség ve tés és annak vég re haj tá sa
(zár szám adás) for du lat tel jes egé szé ben meg egye zik az
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ ki -
fe je zé sek kel. A költ ség ve tés rõl  szóló tör vény fo gal má ba
sem mi kép pen sem tar toz hat bele az összes olyan jog sza -
bály, amely nek pénz ügyi-költ ség ve té si von za ta van. A
„költ ség ve tés vég re haj tá sá ról” for du lat pe dig sem mi kép -
pen nem je len ti va la mennyi, a költ ség ve tés ér vé nye sí té sét
szol gá ló tör vény tar tal mát, ha nem ki fe je zet ten a zár szám -
adá si tör vényre utal.”

A költ ség ve té si tör vény leg fon to sabb tar tal mi ele me
azon ban maga a költ ség ve tés, me lyet az Áht. 7.  § (2) be -
kez dé se a kö vet ke zõ kép pen ha tá roz meg:

„Áht. 7.  § (1) Az ál lam ház tar tás egyes al rend sze re i ben a
gaz dál ko dást éves költ ség ve tés alap ján kell foly tat ni.

(2) Az al rend sze rek költ ség ve té se olyan pénz ügyi terv,
illetve pénz ügyi alap, amely az ér vé nyes sé gi idõ tar tam
alatt a fel adat el lá tá sá hoz tel je sít he tõ jó vá ha gyott ki adá so -
kat és a tel je sí ten dõ vár ha tó be vé te le ket (költ ség ve té si ki -
adá so kat és költ ség ve té si be vé te le ket) elõ irány zat ként,
illetve elõ irány zat-tel je sí tés ként tar tal maz za. ...”

A fen ti tör vényi fo ga lom egy be vág a költ ség ve tés tu do -
má nyos fo gal má val:

„A költ ség ve tés az ál lam (az ál lam i, illetve ön kor mány -
za ti szer vek) pénz gaz dál ko dá sát (be vé te le it és ki adá sa it)
tel jes kö rû en tar tal ma zó, meg ha tá ro zott idõ szak ra vo nat -
ko zó, jó vá ha gyott (vég re haj tan dó) pénz ügyi terv (az adott
in téz mény cse lek vé si prog ram já nak, illetve feladatel -
látásának pénz ügyi ve tü le te), illetve a tény le ges ki adá sok
és be vé te lek nyil ván tar tá sa.” (Ld. Pénz ügyi jog, szer k.
Föl des Gá bor KJK-Ker szöv 2000. 61. old.)

Az OVB ér tel me zé se sze rint az Alkot mány 28/C.  §
(5) be kez dé sé nek a) pont ja a költ ség ve tés egé szé rõl, va la -
mennyi tar tal mi ele mé rõl való nép sza va zást mi nõ sí ti til tott 
tör vényhozási tárgy kör nek, mert a költ ség ve tés be vé te li és 
ki adá si ol dal a nem vá laszt ha tó el egy más tól. Az ál lam ház -
tar tás bár mely al rend sze ré ben a költ ség ve tés be vé te lei kö -
te le zõ en be sze den dõ for rá sok, me lyek az ál lam i (ön kor -
mány za ti) fel adat el lá tás hoz szük sé ge sek, e ki adá sok fe de -
ze tét je len tik.

Ha a nép sza va zás ra bo csát ha tó ság szem pont já ból – az
Alkot mány bíró ság ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint – lé -
nye gi kü lönb séget te szünk a jö võ be ni költ ség ve tés be vé te -
li, ille tõ leg ki adá si ol dal a kö zött, és a jö võ be ni költ ség ve -
tés be vé te li ol da lá nak bár me lyik – az Alkot mány 28/C.  §
(5) be kez dé se a) pont já ban fel nem so rolt – for rá sa (pl. já -
ru lé kok, köz szol gál ta tá so kért, illetve igaz ga tá si szol gál ta -
tá sért fi ze ten dõ dí jak stb.) nép sza va zás tár gyá vá te he tõ,
ak kor ez egy út tal a kép vi se le ti, ille tõ leg a köz vet len de -
mok rá cia kö zöt ti ed di gi ha tá rok át ren de zé sét is je len ti, hi -
szen az Or szág gyû lés szá má ra csu pán az ma rad fenn tar tott 
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ha tás kör, hogy adók, il le té kek vagy vá mok for má já ban ha -
tá roz za meg az ál lam i fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
költ ség ve té si be vé te le ket.

IV.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint új
össze füg gés ben me rül fel a nép sza va zás ra ja va solt kér dés -
nek az OVB elõ zõ ha tá ro za ta i ban több ször ki fej tett, bur -
kolt al kot mány mó do sí tást ered mé nye zõ jel le ge is annak
kö vet kez té ben, hogy az Alkot mány bíró ság a 27/2007.
(V. 17.) AB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta:

„mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség áll
fenn, mert az Or szág gyû lés nem sza bá lyoz ta tör vény ben,
hogy az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zá son ho zott dön -
tés med dig kö te le zi az or szág gyû lést, így azt sem, hogy a
nép sza va zás alap ján meg ho zott (nép sza va zás ál tal meg -
erõ sí tett) tör vényt mi kor tól le het a tör vényhozásra vo nat -
ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint mó do sí ta ni vagy ha tá lyon 
kí vül he lyez ni.” Az Alkot mány bíró ság fel hív ta az Or szág -
gyû lést, hogy sza bá lyo zá si fel ada tá nak 2007. de cem ber
31-ig te gyen ele get.

Az OVB a fen ti AB ha tá ro zat alap ján meg erõ sít ve lát ja
azt a – mind két ko ráb bi ha tá ro za tá ban ki fej tett ér vét –,
mely sze rint a ha tár idõk tör vényi ren de zé sé re vo nat ko zó
sza bály hi á nyá ban a je len kér dés ben le foly ta tott ered mé -
nyes, a kér dés re igen lõ vá laszt adó nép sza va zás olyan bi -
zony ta lan ha tár ide jû tör vényhozási mo ra tó ri um ra kö te lez -
né az Or szág gyû lést, amely csak a ha tá lyos Al kot mány nak 
a kép vi se le ti de mok rá cia és a köz vet len de mok rá cia in téz -
mé nye i re vo nat ko zó ren del ke zé sei meg vál toz ta tá sá val
kap hat al kot má nyos ala pot. Ez – te kin tet tel az Alkot mány -
bíró ság több ha tá ro za tá ban [25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra is – a kér dés bur kol tan al kot -
mány mó do sí tást ki vál tó jel le ge  miatt a hi te le sí tés aka dá -
lyát ké pez né.

Az OVB azon ban ezen in do kot te kint ve is tu do má sul
ve szi, hogy az Alkot mány bíró ság a 27/2007. (V. 17.) AB
ha tá ro za tá ban fog lalt dön té sét nem vo nat koz tat ta a je len
nép sza va zá si kez de mé nye zés el bí rá lá sá ra, és az ab ban
fog lalt in do ko lást a je len ügy ben nem te kin tet te irány adó -
nak, mond ván az Or szág gyû lés nek nem ke let kez ne olyan
jog al ko tá si kö te le zett sé ge, amely csak az Alkot mány mó -
do sí tá sá val tel je sít he tõ. [15/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat.]

V.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az Abtv. 27.  § (2) be kez dé sén, a Ve. 130.  §
(3) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
156/2007. (VI. 25.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dés nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. Or bán Vik tor és dr. Sem jén Zsolt ál tal a
Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt kép vi se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

Dr. Or bán Vik tor és dr. Sem jén Zsolt 2007. már ci us
14-én nyúj tot ta be az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já -
ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a fek võ be teg-gyógy in té ze ti
el lá tá sért a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö ve -
tõ év ja nu ár 1-jé tõl ne kell jen kór ház i na pi dí jat fi zet ni?”

Az ügy elõz mé nye az, hogy az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság 568/2006. (XI. 20.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad -
ta a kez de mé nye zõk ál tal be nyúj tott annak az alá írás gyûj tõ 
ív nek a hi te le sí té sét, me lyen a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a há zi or vo si el lá tá sért, fo gá -
sza ti el lá tá sért és a já ró be teg-szak el lá tá sért to vább ra se
kell jen vi zit dí jat fi zet ni?”

Az Alkot mány bíró ság az OVB ha tá ro za tát a 16/2007.
(III. 9.) AB ha tá ro za tá val meg sem mi sí tet te, és az OVB-t új 
el já rás ra kö te lez te. A kez de mé nye zõk az új el já rás le foly -
ta tá sa elõtt a vi zit díj ra vo nat ko zó ko ráb bi kez de mé nye zé -
sü ket vissza von ták, és ki egé szí tett for má ban is mét be nyúj -
tot ták hi te le sí tés re az OVB-hez, to váb bá egy ide jû leg a je -
len ügy tár gyát ké pe zõ kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té sét is kér ték az OVB-tõl.

A kez de mé nye zé sek el bí rá lá sa so rán az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság az Alkot mány 28/C.  §-án és a nép sza va -
zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör -
vény 10.  §-ain túl figye lembe vet te az Al kot mány bí ró ság -
nak az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont ját ér tel me -
zõ 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tát, 59/2004. (XII. 4.)
AB ha tá ro za tát, 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro za tát, to váb -
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bá az 568/2006. (XI. 20.) OVB ha tá ro za tot meg sem mi sí tõ
16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro za tát. Mind ezek alap ján az
OVB azt ál la pí tot ta meg, hogy „a mó do sí tott kér dés arra
irá nyul, hogy a vá lasz tó pol gá rok pon to san meg ha tá roz zák 
egy jö võ be li költ ség ve té si tör vény egyik té te lét, és ez
– össz hang ban az Alkot mány bíró ság 51/2001. (XI. 29.)
ha tá ro za tá ban fog lal tak kal – nem bo csát ha tó népszava -
zásra.”

Az Alkot mány bíró ság a 33/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro za -
tá val az OVB 107/2007. (III. 29.) OVB ha tá ro za tát meg -
sem mi sí tet te, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el -
já rás le foly ta tá sá ra kö te lez te.

II.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az új el já rás le foly ta -
tá sa so rán azt vet te ala pul, hogy – amint erre az Alkot -
mány bíró ság a meg sem mi sí tés rõl ren del ke zõ ha tá ro za tá -
nak 5. pont já ban rá mu ta tott – „...a meg is mé telt el já rás ban
– össz hang ban Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 27.  § (2) be kez -
dé sé ben fog lal tak kal – nem csak az Alkot mány bíró ság ha -
tá ro za tá nak ren del ke zõ rész e, ha nem annak in do ko lá sa is
köti, annak tar tal mát az OVB a meg is mé telt el já rás ban és a 
ha tá ro zat ho za tal so rán kö te les figye lembe ven ni.”

Más ként fo gal maz va ez azt je len ti, hogy az Alkot mány -
bíró ság ha tá ro za ta a maga egé szé ben, egy sé gé ben kö te le zi 
az OVB-t, és az el uta sí tott, az Alkot mány bíró ság ál tal el
nem fo ga dott in do kok ra nem ala poz hat újabb ha tá ro za tot.
Jo gi lag azon ban nincs aka dá lya annak, hogy az új el já rás -
ban, ki zá ró lag új in do kok alap ján az OVB a kez de mé nye -
zés hi te le sí té sét is mét meg ta gad ja. Az OVB-nek ezt a jo gát 
az Alkot mány bíró ság sem kor lá toz hat ja. Erre csak ak kor
len ne joga, ha az Al kot mány bí ró sá got meg il let né a re for -
ma tó ri us jog kör. Ez eset ben azon ban az új el já rás nak nem
len ne ér tel me. Ad dig azon ban, amíg a tör vényalkotó a
meg sem mi sí tés hez egy ér tel mû en és ki ke rül he tet le nül hoz -
zá kap csol ja az új el já rás le foly ta tá sá ra való kö te le zést, az
OVB ön ál ló an gya ko rol ja ha tás kö rét. Az új el já rás ra uta sí -
tás te hát ér te lem sze rû en, a sza bá lyo zás lo gi ká já ból és szö -
ve ge zé sé bõl kö vet ke zõ en nem azo nos meg ha tá ro zott tar -
tal mú dön tés re kö te le zés sel.

Ezt maga az Alkot mány bíró ság is ki mond ta a 32/2007.
(VI. 6.) AB ha tá ro za tá ban: „dön té se so rán mind az OVB,
mind jog or vos la ti el já rá sá ban az Alkot mány bíró ság a
fenn ál ló hely zet hez iga zo dik. Az OVB az Alkot mány és a
nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) vo nat ko zó ren del ke -
zé se i re fi gye lem mel, a dön tés kor fenn ál ló hely ze tet ala pul
véve dönt a nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve 
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sé rõl, illetve annak meg ta ga -
dá sá ról.”

Erre te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a meg -
is mé telt el já rás ban meg vizs gál ta, hogy a jogi hely zet ben
idõ köz ben be kö vet ke zett vál to zá sok be fo lyá sol ják-e a
nép sza va zá si kez de mé nye zés meg íté lé sét.

Az Or szág gyû lés a 2007. évi LVIII. tör vénnyel mó do sí -
tot ta a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vényt (a továb biak ban:
Kötv.). A mó do sí tás két ren del ke zé sé ben is érin ti a vi zit -
díj jal és a kór ház i na pi díj jal kap cso la tos sza bá lyo zást. A
Kötv. egy új 97.  §-sal egész ült ki:

„97.  § Az Egész ség biz to sí tá si Alap ból a kö te le zõ egész -
ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör -
vény 35/A. §-a sze rint nyúj tott tá mo ga tás

a) a költ ség ve té si rend sze rint mû kö dõ egész ség ügyi
szol gál ta ta tók min den ko ri éves költ ség ve té sé nek,

b) a nem költ ség ve té si rend sze rint gaz dál ko dó egész -
ség ügyi szol gál ta tók nak a be vé te lét ké pe zi.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a költ ség ve té si tör -
vény mó do sí tá sá nak a je len le gi és a jö võ be ni költ ség ve tés -
re való ha tá sá ról és kö vet kez mé nye i rõl szak vé le ményt
kért a pénz ügy mi nisz ter tõl.

A pénz ügy mi nisz ter szak vé le mé nyé ben a mó do sí tást a
kö vet ke zõ kép pen in do kol ta:

„A költ ség ve tés év köz be ni mó do sí tá sá nak in do ka
annak egy ér tel mû vé té te le, hogy az Egész ség biz to sí tá si
Alap be vé te lét ké pe zõ dí jak ki adás ként tör té nõ el szá mo lá -
su kat köve tõen be vé tel ként je len nek meg, mind a költ ség -
ve té si szerv ként mû kö dõ, mind a nem költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ egész ség ügyi szol gál ta tók nál.”

A sza bá lyo zás ki ha tá sá ról pe dig az aláb bi a kat fo gal -
maz ta meg:

„A ...mó do sí tás a költ ség ve tés szer ke ze tét nem vál toz -
tat ja meg. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé -
rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény ren del ke zé sei (12. sz. 
mel lék let és 74.  §) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i -
ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 35/A.  §-a alap ján az
egész ség ügyi szol gál ta tók ál tal be sze dett vi zit dí jat és kór -
ház i na pi dí jat az Egész ség biz to sí tá si Alap költ ség ve té si
be vé te le ként, ki adá si ol da lon pe dig cél tar ta lék ként ke ze li,
meg je löl ve a ki adás fel hasz ná lá si he lyét is, annak át cso -
por to sí tá sát köve tõen: Há zi or vo si-, Há zi or vo si ügye le ti
el lá tás-, Fo gá sza ti el lá tás-, La bo ra tó ri u mi el lá tás-, Össze -
vont szak el lá tás jog cí me ken (azaz azon szol gál ta tók nál
tör tén het meg a fel hasz ná lá sa, ahol a ne ve sí tett dí jak be -
sze dé se jog sza bály sze rint meg va ló sult).”

Az OVB ele mez ve a Kötv. mó do sí tá sát – figye lembe
véve a pénz ügy mi nisz ter szak vé le mé nyét is –, azt ál la pí -
tot ta meg, hogy az új sza bá lyo zás pon to sí tot ta, de ér dem -
ben nem mó do sí tot ta a vi zit díj ra és a kór ház i na pi díj ra vo -
nat ko zó, a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény 18/A.  §-ként, ille tõ leg a 35/A.  §-ként az 
egyes, egész ség ügyet érin tõ tör vényeknek az egész ség -
ügyi re form mal kap cso la tos mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi
CXV. tör vény 7.  §, illetve 17.  §-ával be ik ta tott ren del ke zé -
se it. Tar tal mi lag nem vál toz tat ta meg a Kötv.-nek a vi zit -
díj ra és a kór ház i na pi díj ra vo nat ko zó sza bá lya it sem.

Te kin tet tel arra, hogy vál to zat lan tény ál lás és tar tal mi -
lag vál to zat lan jogi sza bá lyo zás ese tén az Alkot mány bíró -
ság ha tá ro za ta – a fen ti ek ben ki fej tet tek sze rint – köti az
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Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got, ezért az OVB az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tet te.

III.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság azon ban – a nép sza -
va zás ra fel tett kér dést, az Al kot mányt és az Al kot mány bí -
ró ság nak az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ra
vo nat ko zó ér tel me zé se it is mé tel ten át ta nul má nyoz va – to -
vább ra is fenn tart ja azt a szak mai ál lás pont ját, hogy a nép -
sza va zá si kez de mé nye zés – az Alkot mány 28/C.  § (5) be -
kez dé se a) pont já ban meg ha tá ro zott, a „költ ség ve tés”
tárgy kö ré be tar to zó kér dés, és mint ilyen az Al kot mány -
ban sza bá lyo zott „til tott tárgy kö rök” közé tar to zik.

Az Alkot mány bíró ság a 33/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro za -
tá nak in do ko lá sa sze rint

„Az Alkot mány bíró ság meg erõ sí ti: jö võ be li költ ség ve -
tés re, va la mely költ ség ve té si tör vényjavaslatra hi vat koz va 
az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se meg ala po zot tan nem ta gad -
ha tó meg, ha csak nem jö võ be li költ ség ve té si tör vény ben
sze rep lõ egyes ki adá sok ról van szó [51/2001. (XI. 29.) AB 
ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 395.]. A vi zit díj az Egész ség -
biz to sí tá si Alap ha tá lyos költ ség ve té sé ben sem ki adás a
költ ség ve té si tör vény szem pont já ból, ha nem be vé tel. Az
OVB ezért – a 16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat ból (ABK
2007. már ci us, 239.) kö vet ke zõ en – nem ta gad hat ta vol na
meg az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét. Az alá írás gyûj tõ ív
hi te le sí té se meg ta ga dá sá nak ak kor lett vol na he lye, ha az
OVB dön té sét az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat sze rint
ér tel me zett ki zá ró okok ra ala pít hat ja, ez a ha tá ro zat tar tal -
maz ugyan is jö võ be li költ ség ve tés re (jö võ be li ki adá sok ra) 
uta ló ki zá ró tárgy kört. ...

Az Alkot mány bíró ság sze rint va la mely költ ség ve tés ben 
(vagy a ki adá sok te kin te té ben jö võ be li költ ség ve tés ben)
sze rep lõ nem min den elõ irány zat mó do su lá sa vagy mó do -
sí tá sa von ja maga után szük ség sze rû en ma gá nak a költ ség -
ve té si tör vénynek a mó do sí tá sát. Ha a nép sza va zás ered -
mé nyes, és a vá lasz tó pol gá rok úgy dön te nek, hogy a fel tett 
kér dés sel egyet ér te nek, ak kor a vi zit díj ról  szóló nép sza va -
zás szük ség sze rû kö vet kez mé nye az le het, hogy a kö te le zõ 
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII.
tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 18/A.  §-át, s nem a költ -
ség ve té si tör vényt, kell az Or szág gyû lés nek mó do sí ta nia.
Nem az Egész ség biz to sí tá si Alap költ ség ve té sé nek egyik
sora, ha nem ez a tör vényi sza bály vo nat ko zik arra a kér -
dés re, hogy kell-e vi zit dí jat fi zet ni. Ez a tör vényi sza bály
az, amely nek kö vet kez mé nye a költ ség ve tés ben a vi zit díj -
ra vo nat ko zó elõ irány zat meg je le né se. Ön ma gá ban a vi zit -
díj jal össze füg gõ be vé tel – vagy mint az OVB ha tá ro za tá -
ban sze re pel, té tel – el ma ra dá sa, az Alap költ ség ve té sé nek
ez a mó do su lá sa az Ebtv. mó do sí tá sa kö vet kez té ben, a
költ ség ve tés rõl  szóló tör vényt nem érin ti köz vet le nül és
je len tõs mó don. Ered mé nyes nép sza va zás ból sem kö vet -
kez ne ok sze rû en a költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sa. Ezért 

az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés az Alkot mány
28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já val nem el len té tes.”

Az OVB a meg sem mi sí tett ha tá ro za ta i ban irány adó nak
te kin tet te az Al kot mány bí ró ság nak az 51/2001. (XI. 29.)
AB ha tá ro za tát, az 59/2004. (XII. 4.) AB ha tá ro za tát és a
15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro za tát. Az 51/2001. (XI. 29.)
AB ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint:

„Az al kot má nyi fel so ro lás ból kö vet ke zik, hogy az al -
kot má nyi sza bá lyo zás ki emel ke dõ je len tõ sé gé vel a til tott
tárgy kö rök zárt, szo ros ér tel me zé se áll össz hang ban. Az
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ
ren del ke zés konk rét tör vények, töb bek kö zött a költ ség ve -
tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról  szóló tör vény tar tal -
mát von ja ki a nép sza va zás jog in téz mé nye alól. A költ ség -
ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról  szóló tör vény az
adott al kot má nyi ren del ke zés köz vet len vég re haj tá sa ként
meg je le nõ tör vényhozási tárgy kört je len ti. Az Alkot mány
19.  § (3) be kez dés d) pont já ban, valamint a 32/C.  § (1) be -
kez dé sé ben sze rep lõ költ ség ve tés és annak vég re haj tá sa
(zár szám adás) for du lat tel jes egé szé ben meg egye zik az
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ ki -
fe je zé sek kel. A költ ség ve tés rõl  szóló tör vény fo gal má ba
sem mi kép pen sem tar toz hat bele az összes olyan jog sza -
bály, amely nek pénz ügyi-költ ség ve té si von za ta van. A
„költ ség ve tés vég re haj tá sá ról” for du lat pe dig sem mi kép -
pen nem je len ti va la mennyi, a költ ség ve tés ér vé nye sí té sét
szol gá ló tör vény tar tal mát, ha nem ki fe je zet ten a zár szám -
adá si tör vényre utal.”

A költ ség ve té si tör vény leg fon to sabb tar tal mi ele me
azon ban maga a költ ség ve tés, me lyet az Áht. 7.  § (2) be -
kez dé se a kö vet ke zõ kép pen ha tá roz meg:

„Áht. 7.  § (1) Az ál lam ház tar tás egyes al rend sze re i ben a 
gaz dál ko dást éves költ ség ve tés alap ján kell foly tat ni.

(2) Az al rend sze rek költ ség ve té se olyan pénz ügyi terv,
illetve pénz ügyi alap, amely az ér vé nyes sé gi idõ tar tam
alatt a fel adat el lá tá sá hoz tel je sít he tõ jó vá ha gyott ki adá so -
kat és a tel je sí ten dõ vár ha tó be vé te le ket (költ ség ve té si ki -
adá so kat és költ ség ve té si be vé te le ket) elõ irány zat ként,
illetve elõ irány zat-tel je sí tés ként tar tal maz za. ...”

A fen ti tör vényi fo ga lom egy be vág a költ ség ve tés tu do -
má nyos fo gal má val:

„A költ ség ve tés az ál lam (az ál lam i, illetve ön kor mány -
za ti szer vek) pénz gaz dál ko dá sát (be vé te le it és ki adá sa it)
tel jes kö rû en tar tal ma zó, meg ha tá ro zott idõ szak ra vo nat -
ko zó, jó vá ha gyott (vég re haj tan dó) pénz ügyi terv (az adott
in téz mény cse lek vé si prog ram já nak, illetve feladatellá -
tásának pénz ügyi ve tü le te), illetve a tény le ges ki adá sok és
be vé te lek nyil ván tar tá sa.” (Lásd Pénz ügyi jog, szer k.
 Földes Gá bor KJK-Ker szöv 2000. 61. old.)

Az OVB ér tel me zé se sze rint az Alkot mány 28/C.  §
(5) be kez dé sé nek a) pont ja a költ ség ve tés egé szé rõl, va la -
mennyi tar tal mi ele mé rõl való nép sza va zást mi nõ sí ti til tott 
tör vényhozási tárgy kör nek, mert a költ ség ve tés be vé te li és 
ki adá si ol dal a nem vá laszt ha tó el egy más tól. Az ál lam ház -
tar tás bár mely al rend sze ré ben a költ ség ve tés be vé te lei kö -
te le zõ en be sze den dõ for rá sok, me lyek az ál lam i (ön kor -
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mány za ti) fel adat el lá tás hoz szük sé ge sek, e ki adá sok fe de -
ze tét je len tik.

Ha a nép sza va zás ra bo csát ha tó ság szem pont já ból – az
Alkot mány bíró ság ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint – lé -
nye gi kü lönb séget te szünk a jö võ be ni költ ség ve tés be vé te -
li ille tõ leg ki adá si ol dal a kö zött, és a jö võ be ni költ ség ve tés 
be vé te li ol da lá nak bár me lyik – az Alkot mány 28/C.  §
(5) be kez dé se a) pont já ban fel nem so rolt – for rá sa (pl. já -
ru lé kok, köz szol gál ta tá so kért, illetve igaz ga tá si szol gál ta -
tá sért fi ze ten dõ dí jak stb.) nép sza va zás tár gyá vá te he tõ,
ak kor ez egy út tal a kép vi se le ti, ille tõ leg a köz vet len de -
mok rá cia kö zöt ti ed di gi ha tá rok át ren de zé sét is je len ti, hi -
szen az Or szág gyû lés szá má ra csu pán az ma rad fenn tar tott 
ha tás kör, hogy adók, il le té kek vagy vá mok for má já ban ha -
tá roz za meg az ál lam i fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
költ ség ve té si be vé te le ket.

IV.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint új
össze füg gés ben me rül fel a nép sza va zás ra ja va solt kér dés -
nek az OVB elõ zõ ha tá ro za ta i ban több ször ki fej tett, bur -
kolt al kot mány mó do sí tást ered mé nye zõ jel le ge is annak
kö vet kez té ben, hogy az Alkot mány bíró ság a 27/2007.
(V. 17.) AB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta:

„mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség áll
fenn, mert az Or szág gyû lés nem sza bá lyoz ta tör vény ben,
hogy az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zá son ho zott dön -
tés med dig kö te le zi az or szág gyû lést, így azt sem, hogy a
nép sza va zás alap ján meg ho zott (nép sza va zás ál tal meg -
erõ sí tett) tör vényt mi kor tól le het a tör vényhozásra vo nat -
ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint mó do sí ta ni vagy ha tá lyon 
kí vül he lyez ni.” Az Alkot mány bíró ság fel hív ta az Or szág -
gyû lést, hogy sza bá lyo zá si fel ada tá nak 2007. de cem ber
31-ig te gyen ele get.

Az OVB a fen ti AB ha tá ro zat alap ján meg erõ sít ve lát ja
azt a – mind két ko ráb bi ha tá ro za tá ban ki fej tett ér vét –,
mely sze rint a ha tár idõk tör vényi ren de zé sé re vo nat ko zó
sza bály hi á nyá ban a je len kér dés ben le foly ta tott ered mé -
nyes, a kér dés re igen lõ vá laszt adó nép sza va zás olyan bi -
zony ta lan ha tár ide jû tör vényhozási mo ra tó ri um ra kö te lez -
né az Or szág gyû lést, amely csak a ha tá lyos Al kot mány nak 
a kép vi se le ti de mok rá cia és a köz vet len de mok rá cia in téz -
mé nye i re vo nat ko zó ren del ke zé sei meg vál toz ta tá sá val
kap hat al kot má nyos ala pot. Ez – te kin tet tel az Alkot mány -
bíró ság több ha tá ro za tá ban [25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra is – a kér dés bur kol tan al kot -
mány mó do sí tást ki vál tó jel le ge  miatt a hi te le sí tés aka dá -
lyát ké pez né.

Az OVB azon ban ezen in do kot te kint ve is tu do má sul
ve szi, hogy az Alkot mány bíró ság a 27/2007. (V. 17.) AB
ha tá ro za tá ban fog lalt dön té sét nem vo nat koz tat ta a je len
nép sza va zá si kez de mé nye zés el bí rá lá sá ra, és az ab ban

fog lalt in do ko lást a je len ügy ben nem te kin tet te irány adó -
nak, mond ván az Or szág gyû lés nek nem ke let kez ne olyan
jog al ko tá si kö te le zett sé ge, amely csak az Alkot mány mó -
do sí tá sá val tel je sít he tõ. [15/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat.]

V.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az Abtv. 27.  § (2) be kez dé sén, a Ve. 130.  §
(3) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
157/2007. (VI. 25.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
131/A.  §-ának b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Ma gyar Nép párt kép vi se le té ben el já ró Se bõk Ist ván ál tal
be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ
ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

Se bõk Ist ván 2007. má jus 25-én or szá gos népi kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta
be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság nak új 
al kot má nya le gyen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai,
valamint a meg tár gya lás ra ja va solt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.
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II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és
17.  §-án, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §
(3)–(5) be kez dé se in, valamint 131.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
158/2007. (VI. 25.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
131/A.  §-ának b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Ma gyar Nép párt kép vi se le té ben el já ró Se bõk Ist ván ál tal
be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ
ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441–1729].

Indokolás

I.

Se bõk Ist ván 2007. má jus 25-én or szá gos népi kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta
be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az új al kot mányt köz vet le -
nül a vá lasz tó pol gá rok nép sza va zás ke re té ben fo gad -
ják el?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai,
valamint a meg tár gya lás ra ja va solt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és
17.  §-án, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §
(3)–(5) be kez dé se in, valamint 131.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
159/2007. (VI. 25.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Bunds chuh Nán dor ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

Bunds chuh Nán dor 2007. jú ni us 7-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy egyet len párt se ré sze sül hes sen
költ ség ve té si tá mo ga tás ból?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés nyíl tan arra irá -
nyul, hogy a po li ti kai pár tok te kin te té ben meg ha tá roz za a
költ ség ve tés tar tal mát. Mi vel a Ma gyar Köz tár sa ság Al -
kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: 
Alkot mány) 28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont ja ki zár ja or -
szá gos nép sza va zás meg tar tá sát a költ ség ve tés rõl, a költ -
ség ve tés vég re haj tá sá ról, a köz pon ti adó ne mek rõl és il le -
té kek rõl, a vá mok ról, valamint a he lyi adók köz pon ti fel té -
te le i rõl  szóló tör vények tar tal má ról, a kez de mé nye zés nem 
hi te le sít he tõ.
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Ki zár ja to váb bá a hi te le sí tést a kér dés bur kol tan al kot -
mány mó do sí tó jel le ge, amely fi gyel men kí vül hagy ja,
hogy az ered mé nyes nép sza va zás alap ján a pár tok nem
tud nák meg fele lõen ér vé nye sí te ni az Alkot mány 3.  §-ának
(2) be kez dé sé ben fog lal ta kat, amely sze rint „a pár tok köz -
re mû köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és kinyilvánítá -
sában”.

II.

A ha tá ro zat az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
160/2007. (VI. 25.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Bunds chuh Nán dor ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

Bunds chuh Nán dor 2007. jú ni us 7-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re -
pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk
min den be vé te le adó ala pot ké pez zen, költ ség té rí té se i ket
pe dig szám lá val kell jen iga zol ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en
le hes sen vá la szol ni. En nek oka, hogy az alá írás gyûj tõ íven 
sze rep lõ kér dés va ló já ban két kü lön bö zõ kér dés (kez de -
mé nye zés). Az egyik az or szág gyû lé si kép vi se lõk ál tal fi -
ze ten dõ – kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott – adó alap ját
kí ván ja meg ha tá roz ni, a má sik pe dig a kép vi se lõk ál tal
– meg nem ha tá ro zott sze mé lyi mi nõ sé gük ben – igény be
vett költ ség té rí té sek igény be vé te lét sza bá lyoz ná. A két
kér dés nem függ össze, ön ál ló an is ér té kel he tõ kez de mé -
nye zé sek, így egy nép sza va zá si kér dés ben nem sze re pel -
het nek, hi szen a vá lasz tó pol gár nak nincs mód ja az alá írás -
gyûj tõ íven je lez ni, ha a két kér dés kö zül csak az egyi ket
tá mo gat ja. Az egyik kez de mé nye zést tá mo ga tó alá írást vi -
szont nem le het az egy kér dés be fog la lás sal bur kol tan egy
má sik kez de mé nye zés tá mo ga tá sá ra fel hasz nál ni.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá
azt is, hogy a kez de mé nye zés má so dik ré szé ben ta lál ha tó
kér dés tár gyá ban a 133/2007. (V. 8.) OVB ha tá ro zat tal a
tes tü let már hi te le sí tett egy alá írás gyûj tõ ívet, így e kör ben
az Nsztv. 12.  §-a alap ján nem hi te le sít he tõ újabb ív:

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy
b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, ille tõ leg
c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 

ha tár idõ ered mény te len el tel té ig.
A fen ti in do kok alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -

ság a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 12.  §-án, 13.  §-ának
(1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
162/2007. (VI. 25.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. Vi do sa Ká roly ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta
a követ kezõ
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határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat ellen – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

Dr. Vi do sa Ká roly 2007. jú ni us 15-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re -
pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a há zi or vo si-, fo gá sza ti- és
já ró be teg szak el lá tá sért, valamint a fek võ be teg-gyógy in -
té ze ti el lá tá sért a ej len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást
kö ve tõ ja nu ár 1-jé tõl kö te le zõ le gyen há la pénzt fi zet ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény

(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ában meg fo gal ma zott kö -
ve tel mény nek, amely sze rint a konk rét kér dést úgy kell
meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la -
szol ni. A kér dés ben hasz nált „há la pénz” fo ga lom ugyan is
pon to san nem kö rül ha tá rol ha tó, annak el le né re, hogy a
köz be széd ben el ter jedt. Így nem ha tá roz ha tó meg pon to -
san, hogy ered mé nyes nép sza va zás ese té ben az Or szág -
gyû lést mi lyen jog al ko tá si kö te le zett ség ter hel né.

To váb bi el len érv a hi te le sí tés sel szem ben, hogy egy
olyan in téz ményt kí ván kö te le zõ vé ten ni, amely je len leg
il le gi tim, a köz fel fo gás ál tal el íté len dõ, és sem mi kép pen
sem fér össze a Ma gyar Köz tár sa ság nak az em ber i mél tó -
ság tisz te let ben tar tá sá ra és jog ál la mi ság ra épü lõ al kot má -
nyos rend jé vel.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont -
jain, valamint 13.  §-ának (1) be kez dé dén, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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