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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CVIII.
tör vény

a Magyar Köztársaság és az Azerbajdzsán
Köztársaság között a beruházások ösztönzésérõl

és kölcsönös védelmérõl  szóló,
Bakuban, 2007. május 18-án aláírt Megállapodás

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
 Magyar Köz tár sa ság és az Azer baj dzsán Köz tár sa ság kö zött
a be ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl  szóló,
Ba ku ban, 2007. má jus 18-án alá írt Meg ál la po dás (a továb -
biak ban: meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

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

3.  § A meg ál la po dás hi te les an gol és ma gyar szö ve ge a
kö vet ke zõ:

„Agreement between the Republic of Hungary 
and the Republic of Azerbaijan 

for the promotion and reciprocal protection 
of investments

The Republic of Hungary and the Republic of
Azerbaijan (hereinafter referred to as the „Contracting
Parties”),

Desiring to intensify economic cooperation to the
mutual benefit of both Contracting Parties,

Intending to create and maintain favourable conditions
for investments of investors of one Contracting Party in the 
territory of the other Contracting Party, and

Being conscious that the promotion and reciprocal
protection of investments, according to the present
Agreement, stimulates the business initiatives in this field,
Have ag re ed as fol lows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term „investment” shall comprise every kind of
asset invested in connection with economic activities by

an investor of one Contracting Party in the territory of the
other Contracting Party in accordance with the laws and
regulations of the latter and shall include, in particular,
though not exclusively:

a) movable and immovable property as well as any other 
rights in rem such as mortgages, liens, pledges and similar
rights;

b) shares, stocks and debentures of companies or any
other form of participation in a company;

c) claims to money or to any performance having an
economic value associated with an investment;

d) intellectual and industrial property rights, including
copyrights, trade marks, patents, designs, rights of
breeders, technical processes, know-how, trade secrets,
geographical indications, trade names and goodwill
associated with an investment;

e) any right conferred by law or under contract and any
licenses and permits pursuant to law, including the
concessions to search for, extract, cultivate or exploit
natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested
shall not affect their character as investment on condition
that this alteration is made in accordance with the laws and
regulations of the Contracting Party in the territory of
which the investment has been made.

2. The term „investor” shall mean any natural or legal
person of one Contracting Party that has made an
investment in the territory of the other Contracting Party.

a) The term „natural person” shall mean any natural
person having the nationality of either Contracting Party in 
accordance with its laws.

b) The term „legal person” shall mean with respect to
either Contracting Party, any legal entity incorporated or
constituted in accordance with its laws having its central
administration or principal place of business in the
territory of one Contracting Party. In the case of the
Republic of Hungary, this term also includes any body of
persons having no legal personality but considered as a
company by its laws, i.e. unlimited (kkt) and limited
partnerships (bt).

3. The term „returns” shall mean amounts yielded by an 
investment and in particular, though not exclusively,
includes profits, interest, capital gains, dividends, royalties 
or fees.

4. The term „territory” shall mean:

a) in the case of the Republic of Hungary, the territory
over which the Republic of Hungary exercises, in
conformity with international law, sovereignty, sovereign
rights or jurisdiction;

b) in the case of the Republic of Azerbaijan the territory
of the Republic of Azerbaijan, including the respective
Caspian Sea sector, over which the Republic of Azerbaijan 

9418 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/127. szám

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. szep tem ber 10-i ülés nap ján fo gad ta el.



exercises, in accordance with its national law and
international law, sovereign rights and jurisdiction.

5. The term „freely convertible currency” means the
currency that is widely used to make payments for
international transactions and widely exchanged in
principal international exchange markets provided it is not
contrary to the regulations of either of the Contracting
Parties.

Article 2

Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage and create
favourable conditions for investors of the other
Contracting Party to make investments in its territory and,
shall admit such investments in accordance with its laws
and regulations.

2. Investments and returns of investors of either
Contracting Party shall at all times be accorded fair and
equitable treatment and shall enjoy full protection and
security in the territory of the other Contracting Party.

3. The Contracting Party shall not encourage
investment by lowering domestic environmental, labour or 
occupational health and safety legislation or by relaxing
core labour standards. Where a Contracting Party
considers that the other Contracting Party has offered such
an encouragement, it may request consultations with the
other Contracting Party and the two Contracting Parties
shall consult with a view to avoiding any such
encouragement.

4. Each Contracting Party shall not impair by
unreasonable, arbitrary or discriminatory measures the
management, maintenance, use, enjoyment, acquisition or
disposal of investments in its territory of investors of the
other Contracting Party.

5. Each Contracting Party shall not impose mandatory
measures on investments by investors of the other
Contracting Party concerning purchase of materials,
means of production, operation, transport, marketing of its
products or similar orders having unreasonable or
discriminatory effects.

Article 3

National and Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Contracting Party shall in its territory accord to
investments and returns of investors of the other
Contracting Party treatment which is fair and equitable and 

not less favourable than that which it accords to
investments and returns of its own investors or to
investments and returns of investors of any third State
whichever is more favourable.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord to
investors of the other Contracting Party, as regards
management, maintenance, use, enjoyment or disposal of
their investment, treatment which is fair and equitable and
not less favourable than that which it accords to its own
investors or investors of any third State, whichever is more 
favourable.

3. The National Treatment and Most-Favoured-Nation
Treatment provisions of this Agreement shall not apply to
advantages accorded by a Contracting Party pursuant to its 
obligations as a member of a customs, economic, or
monetary union, a common market or a free trade area.

4. The Contracting Parties understand the obligations
of a Contracting Party as a member of a customs,
economic, or monetary union, a common market or a free
trade area to include obligations arising out of an
international agreement or reciprocity arrangement of that
customs, economic, or monetary union, common market or 
free trade area.

5. The provisions of this Article shall not be construed
so as to oblige one Contracting Party to extend to the
investors of the other Contracting Party, or to the
investments or returns of such investors the benefit of any
treatment, preference or privilege, which may be extended
by the former Contracting Party by virtue of:

a) any forms of multilateral agreements on investments
to which either of the Contracting Parties is or may become 
a party;

b) any international agreement or arrangement relating
to taxation.

Article 4

Compensation for Losses

1. When investments or returns of investors of either
Contracting Party suffer losses owing to war, armed
conflict, a state of national emergency, revolt,
insurrection, riot or other similar events in the territory of
the other Contracting Party, they shall be accorded by the
latter Contracting Party treatment, as regards restitution,
indemnification, compensation or other settlement, not
less favourable than that which the latter Contracting Party 
accords to its own investors or to investors of any third
State whichever is more favourable.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article,
investors of one Contracting Party who in any of the events 

2007/127. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9419



referred to in that paragraph suffer losses in the territory of
the other Contracting Party resulting from:

a) requisitioning of their investment or a part thereof by
its forces or authorities;

b) destruction of their investment or a part thereof by its
forces or authorities which was not caused in combat
action or was not required by the necessity of the situation
shall be ac cor ded by the ot her Cont rac ting Party just,
 adequate and ef fec ti ve res ti tu ti on or com pen sa ti on.

Compensation shall include interest at a commercially
reasonable rate from the date of occured losses until the
day of payment.

Article 5

Expropriation

In vest ments or re turns of in ves tors of eit her Cont rac ting
Party shall not be na ti o na li sed, exp rop ri a ted or sub jec ted to
me a su res ha ving ef fect equ i va lent to na ti o na li sa ti on or
exp rop ri a ti on (he re i naf ter re fer red to as „exp rop ri a ti on”) in
the ter ri to ry of the ot her Cont rac ting Party ex cept for a pub lic
pur po se. The exp rop ri a ti on shall be car ri ed out un der due
pro cess of law, on a non-disc ri mi na to ry ba sis and shall be
ac com pa ni ed by pro vi si ons for the pa y ment of prompt,
ade qu a te and ef fec ti ve com pen sa ti on. Such com pen sa ti on
shall amo unt to the mar ket va lue of the in vest ment
exp rop ri a ted im me di a tely be fo re exp rop ri a ti on or im pen ding 
exp rop ri a ti on be ca me pub lic know led ge (whi che ver is
ear li er), shall inc lu de in ter est at a com mer ci ally re a so nab le
rate from the date of exp rop ri a ti on to the date of ac tu al
pa y ment and shall be made wit ho ut de lay, be ef fec ti vely
re a li zab le and be fre ely trans fe rab le in a fre ely con ver tib le
cur ren cy.

Article 6

Transfers

1. The Contracting Parties shall permit the free transfer
of payments related to investments and returns. The
transfers shall be made in a freely convertible currency and 
in accordance with the laws and regulations of the
Contracting Party where investments were made without
any restriction and undue delay. Such transfers shall
include in particular, though not exclusively:

a) capital and additional amounts to maintain or
increase the investment;

b) returns as defined in paragraph 3 of Article 1 of this
Agreement;

c) the amounts required for payment of expenses which
arise from the operation of the investment, such as
payment of royalties and license fees or other similar
expenses;

d) payments in connection with contracts, including
loan agreements;

e) proceeds of the total or partial sale or liquidation of
the investment;

f) the wages or other similar earnings of natural persons
engaged from abroad in connection with an investment
subject to the laws and regulations of the Contracting
Party, in which investments have been made;

g) compensations owed pursuant to Articles 4 and 5 of
this Agreement;

h) payments arising out of settlement of a dispute under
Article 8 of this Agreement.

2. The transfers shall be made after fulfillment by the
investor of its all related financial obligations according to
laws in force of the Contracting Party in the territory of
which investment is made.

3. For the purpose of this Agreement, exchange rates shall 
be the rate published – in accordance with the laws and
regulations of the Contracting Party, which has admitted the
investment – by the financial institution effecting the transfer
unless otherwise agreed. Should such rate not exist the
official rate has to be applied unless otherwise agreed.

Article 7

Subrogation

1. If a Contracting Party or its designated agency makes 
a payment to its own investors under a guarantee or
insurance it has accorded in respect of an investment in the
territory of the other Contracting Party, the latter
Contracting Party shall recognize:

a) the assignment, whether under the law or pursuant to
a legal transaction in that country, of any right or claim by
the investor to the former Contracting Party or its
designated agency, as well as,

b) that the former Contracting Party or its designated
agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the
rights and enforce the claims of that investor and shall
assume the obligations related to the investment.

2. The subrogated rights or claims shall not exceed the
original rights or claims of the investor.

Article 8

Settlement of Investment Disputes between
a Contracting Party and an Investor of the other

Contracting Party

1. Any dispute which may arise between an investor of
one Contracting Party and the other Contracting Party in
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connection with an investment on the territory of that other 
Contracting Party shall be subject to negotiations between
the parties in dispute.

2. If any dispute between an investor of one
Contracting Party and the other Contracting Party can not
be thus settled within a period of six months following the
date on which such negotiations were requested in written
notification, the investor shall be entitled to submit the
dispute either to:

a) the competent court of the Contracting Party in the
territory of which the investment has been made; or

b) the International Centre for Settlement of Investment
Disputes (ICSID) having regard to the applicable
provisions of the Convention on the Settlement of
Investment Disputes between States and Nationals of other 
States opened for signature at Washington D.C. on
18 March 1965, in the event both Contracting Parties shall
have become a party to this Convention; or

c) ad hoc arbitral tribunal established under the
Arbitration Rules of the United Nations Commission on
International Trade Law (UNCITRAL). The parties to the
dispute may agree in writing to modify these Rules.

3. Once a dispute has been submitted to one of the
tribunals mentioned in paragraph 2 a)–c) the investor shall
have no recourse to the other dispute settlement fora listed
in paragraph 2 a)–c).

4. An investor may submit a dispute as referred to in
paragraph 1 to arbitration in accordance with paragraph 2
only if not more than three years have elapsed from the
date on which the investor first acquired, or should have
first acquired, knowledge of the alleged breach and
knowledge that the investor has incurred loss or damage.

5. The award shall be final and binding on the parties to
the dispute and shall be executed in accordance with the
law of the Contracting Party in the territory of which the
investment has been made and the award is relied upon, by
the date indicated in the award.

Article 9

Settlement of Disputes between the Contracting
 Parties

1. Disputes between the Contracting Parties
concerning the interpretation or application of this
Agreement shall, if possible, be settled through
consultation or negotiation.

2. If the dispute cannot be thus settled within six
months, it shall upon the request of either Contracting
Party, be submitted to an Arbitral Tribunal of three
members, in accordance with the provisions of this Article.

3. The Arbitral Tribunal shall be constituted for each
individual case in the following way. Within two months
from the date of the receipt of the request for arbitration,
each Contracting Party shall appoint one member of the
Tribunal. These two members shall then select a national
of a third State who shall be appointed the Chair of the
Tribunal (hereinafter referred to as the „Chair”). The Chair 
shall be appointed within three months from the date of
appointment of the other two members.

4. If within the periods specified in paragraph 3 of this
Article the necessary appointments have not been made, a
request may be made to the President of the International
Court of Justice to make the appointments. If the President
happens to be a national of either Contracting Party, or if
the President is otherwise prevented from discharging the
said function, the Vice-President shall be invited to make
the appointments. If the Vice-President also happens to be
a national of either Contracting Party or is prevented from
discharging the said function, the member of the
International Court of Justice next in seniority who is not a
national of either Contracting Party shall be invited to
make the appointments.

5. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a
majority of votes.

6. The Tribunal shall issue its decision on the basis of
respect for the law, the provisions of this Agreement, as
well as of the universally accepted principles of
international law.

7. Subject to other provisions made by the Contracting
Parties, the Tribunal shall determine its procedure.

8. Each Contracting Party shall bear the cost of its own
arbitrator and its representation in the arbitral proceedings; 
the cost of the Chair and the remaining costs shall be borne
in equal parts by both Contracting Parties. The Arbitral
Tribunal may make a different regulation concerning the
costs.

9. The decisions of the Tribunal are final and binding
for each Contracting Parties.

Article 10

Application of Other Rules and Special
 Commitments

Nothing in this Agreement shall be taken to limit the
rights of investors of the Contracting Parties from
benefiting from any more favourable treatment that may be 
provided for in any existing or future bilateral or
multilateral agreement to which they are parties.
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Article 11

Applicability of this Agreement

This Agreement shall apply to investments made in the
territory of one of the Contracting Parties in accordance
with its laws and regulations by investors of the other
Contracting Party prior to as well as after the entry into
force of this Agreement, but shall not apply to any dispute
or claim concerning an investment which arose, or which
was settled before its entry into force.

Article 12

Consultations

Upon request by either Contracting Party, the other
Contracting Party shall agree to consultations on the
interpretation or application of this Agreement. Upon
request by either Contracting Party, information shall be
exchanged on the impact that the laws, regulations,
decisions, administrative practices or procedures, or
policies of the other Contracting Party may have on
investments covered by this Agreement. The consultations 
provided for in this Article shall include consultations
concerning any steps that a Contracting Party may
consider are necessary to ensure compatibility between the 
Agreement and the EC Treaty.

Article 13

General Exceptions

1. Nothing in this Agreement shall be construed to
prevent a Contracting Party from adopting or maintaining
reasonable measures for prudential reasons, such as:

a) the maintenance of the safety, soundness, integrity or
financial responsibility of financial institutions; and

b) ensuring the integrity and stability of a Contracting
Party’s financial system.

2. a) Nothing in this Agreement shall be construed to
prevent a Contracting Party from adopting or maintaining
measures that restrict transfers where the Contracting
Party experiences serious balance of payments difficulties, 
or the threat thereof, and such restrictions are consistent
with paragraph b).

b) Measures referred to in paragraph a) shall be
equitable, neither arbitrary nor unjustifiably
discriminatory, in good faith, of limited duration and may
not go beyond what is necessary to remedy the balance of
payments situation. A Contracting Party that imposes
measures under this Article shall inform the other

Contracting Party forthwith and present as soon as
possible a time schedule for their removal. Such measures
shall be taken in accordance with other international
obligations of the Contracting Party concerned, including
those under the WTO Agreement and the Articles of
Agreement of the International Monetary Fund.

3. Nothing in this Agreement shall be construed:
a) to prevent any Contracting Party from taking any

actions that it considers necessary for the protection of its
essential security interests

(i) relating to the traffic in arms, ammunition and
implements of war and to such traffic and transactions in
other goods, materials, services and technology
undertaken directly or indirectly for the purpose of
supplying a military or other security establishment,

(ii) taken in time of war or other emergency in
international relations, or

(iii) relating to the implementation of national policies
or international agreements respecting the
non-proliferation of nuclear weapons or other nuclear
explosive devices; or

b) to prevent any Contracting Party from taking action
in pursuance of its obligations under the United Nations
Charter for the maintenance of international peace and
security.

4. A Contracting Party may deny the benefits of the
Agreement to an investor of the other Contracting Party
that is an enterprise of such Contracting Party and to
investments of such investors if investors of a
non-Contracting Party own or control the enterprise and
the enterprise has no substantial business activities in the
territory of the Contracting Party under whose law it is
constituted.

5. A Contracting Party may deny the benefits of the
Agreement to an investor of the other Contracting Party
that is an investment of such Contracting Party and to
investments of such investor if investors of a
non-Contracting Party own or control the investment and
the denying Contracting Party adopts or maintains
measures with respect to the non-Contracting Party that
prohibit transactions with the investment or that would be
violated or circumvented if the benefits of the Agreement
were accorded to the investments of investors.

6. All references in the Agreement to measures of a
Contracting Party shall include measures applicable in
accordance with EU law in the territory of that Contracting 
Party pursuant to its membership in the European Union.
References to „serious balance-of-payments difficulties,
or the threat thereof,” shall include serious
balance-of-payments difficulties, or the threat thereof, in
the economic or monetary union of which a Contracting
Party is a member.
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7. A Contracting Party’s essential security interests
may include interests and measures deriving from its
membership in a customs, economic, or monetary union, a
common market or a free trade area.

8. The dispute settlement according to Article 8 shall
not be considered as treatment, preference or privilege.

Article 14

Final Provisions, Entry into Force, Duration,
Termination and Amendments

1. This Agreement shall apply without prejudice to the
obligations deriving from the membership in the European 
Union, and subject to those obligations. Consequently the
provisions of this Agreement may not be invoked or
interpreted neither in whole nor in part in such a way as to
invalidate, amend or otherwise affect the obligations of the 
Republic of Hungary arising from the Treaties on which
the European Union is founded as well as from the primary 
and secondary law of the European Union.

2. The Contracting Parties shall notify each other that
their internal procedure requirements for the entry into
force of this Agreement have been complied with. This
Agreement shall enter into force sixty days after the date of 
the last notification.

3. This Agreement shall remain in force for a period of
ten years, afterwards automatically prolonged for
consecutive ten-years periods, until one of the Contracting
Parties notifies the other Contracting Party in writing
about the termination of the Agreement at least one year
before the end of the actual ten-year period.

4. In respect of investments made prior to the
termination of this Agreement, the provisions of this
Agreement shall continue to be effective for a period of ten 
years from the date of termination.

5. This Agreement may be amended by written
agreement between the Contracting Parties. Any
amendment shall be inalienable part of the Agreement and
enter into force under the same procedure required for
entering into force of the present Agreement.

In wit ness whe re of, the un der sig ned duly aut ho ri zed
have sig ned this Ag re e ment.

Done in duplicate at Baku, this 18 day of May 2007, in
the Hungarian, Azerbaijani and English languages, all
texts being equally authentic. In case of any divergence of
interpretation, the English text shall prevail.

For the Re pub lic For the Re pub lic
of Hun ga ry of Azer ba i jan”

„Megállapodás a Magyar Köztársaság 
és az Azerbajdzsán Köztársaság között a beruházások 

ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság és az Azer baj dzsán Köz tár sa ság
(a továb biak ban „Szer zõ dõ Fe lek”),

at tól az óhaj tól ve zet ve, hogy a gaz da sá gi együtt mû kö -
dést mind két Szer zõ dõ Fél ja vá ra erõ sít sék,

az zal a szán dék kal, hogy ked ve zõ fel té te le ket te remt se -
nek és tart sa nak fenn az egyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó i nak
be ru há zá sa i hoz a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén, és

an nak tu da tá ban, hogy a be ru há zá sok nak a je len Meg -
állapodással össz hang ban tör té nõ elõ moz dí tá sa és köl csö -
nös vé del me ösz tön zi az üz le ti kez de mé nye zé se ket ezen a
te rü le ten,
meg ál la pod tak a kö vet ke zõk ben:

1. Cikk

Meghatározások

A Meg ál la po dás al kal ma zá sá ban:
1. A „be ru há zás” ki fe je zés ma gá ban fog lal min den faj ta 

olyan va gyo ni ér té ket, me lyet az egyik Szer zõ dõ Fél va la -
mely be ru há zó ja gaz da sá gi te vé keny ség gel össze füg gés -
ben fek te tett be a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén, ez utób bi
tör vényeivel és jog sza bá lya i val össz hang ban, és kü lö nö -
sen – de nem ki zá ró lag – a kö vet ke zõ ket je len ti:

a) az ingó és in gat lan tu laj dont, va la mint min den egyéb
do lo gi jo got, mint pél dá ul min den fé le zá log jo got és ha -
son ló jo go kat;

b) a rész vé nye ket, üz let ré sze ket és vál la la ti köt vé nye -
ket, il let ve a tár sa sá gi ér de kelt ség egyéb for má it;

c) olyan pénz kö ve te lé se ket vagy gaz da sá gi ér ték kel
bíró tel je sí tés nyúj tá sá ra vo nat ko zó kö ve te lé se ket, ame -
lyek be ru há zás hoz kap cso lód nak;

d) a szel le mi és ipa ri tu laj don hoz fû zõ dõ jo go kat, ide ért -
ve a be ru há zás hoz kap cso ló dó szer zõi jo go kat, véd je gye -
ket, sza ba dal ma kat, min tá kat, nö vény faj ta ol ta lom hoz
 való jo go kat, tech no ló gi á kat, know-how-t, ke res ke del mi
tit ko kat, föld raj zi ere det meg je lö lé se ket, ke res ke del mi ne -
ve ket és go od will-t épp úgy;

e) min den jog sza bály vagy szer zõ dés ál tal biz to sí tott jo -
got és jog sza bá lyon ala pu ló min den faj ta en ge délyt és jó -
vá ha gyást, be le ért ve a ter mé sze ti erõ for rá sok ku ta tá sá ra,
ki ter me lé sé re, mû ve lé sé re vagy ki ak ná zá sá ra vo nat ko zó
kon cesszi ó kat.

A va gyo ni ér ték be ru há zá si for má já nak ké sõb bi meg -
vál to zá sa nem érin ti an nak be ru há zás jel le gét, fel té te lez ve, 
hogy ez a vál to zás an nak a Szer zõ dõ Fél nek a tör vényeivel 
és jog sza bá lya i val össz hang ban áll, amely nek te rü le tén a
be ru há zás lé te sült.

2. A „be ru há zó” ki fe je zés az egyik Szer zõ dõ Fél min -
den olyan ter mé sze tes vagy jogi sze mé lyét je len ti, aki a
má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén be ru há zást lé te sí tett.
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a) A „ter mé sze tes sze mély” ki fe je zés min den olyan ter -
mé sze tes sze mélyt je lent, aki bár me lyik Szer zõ dõ Fél ál -
lam pol gá ra an nak tör vényei ér tel mé ben.

b) A „jogi sze mély” ki fe je zés bár mely Szer zõ dõ Fél te -
kin te té ben azt a jog alanyt je len ti, amely a jog sza bá lya i val
össz hang ban jött lét re, il let ve ke rült be jegy zés re, to váb bá
köz pon ti irá nyí tá sa vagy üz let vi te lé nek meg ha tá ro zó he -
lye az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén van. A Ma gyar Köz tár -
sa ság te kin te té ben a ki fe je zés ki ter jed az olyan sze mé lyi
egye sü lé sek re is, ame lyek jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del kez nek, de tör vényei sze rint tár sa ság nak te kin ten dõk,
ne ve ze te sen a köz ke re se ti tár sa ság ra (kkt.) és a be té ti tár -
sa ság ra (bt.).

3. A „ho zam” ki fe je zés a be ru há zás ból szár ma zó ered -
ményt je len ti és ma gá ban fog lal ja – kü lö nö sen, de nem ki -
zá ró la go san – a nye re sé get, ka ma tot, tõ ke nye re sé get, osz -
ta lé kot, jog dí ja kat vagy egyéb dí ja kat.

4. A „te rü let” ki fe je zés je len ti:
a) a Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben azt a te rü le tet,

amely fö lött a Ma gyar Köz tár sa ság a nem zet kö zi jog gal
össz hang ban szu ve re ni tást, fel ség jo go kat vagy jog ha tó sá -
got gya ko rol;

b) az Azer baj dzsán Köz tár sa ság te kin te té ben az Azer -
baj dzsán Köz tár sa ság te rü le tét, ide ért ve a Kasz pi-ten ger
öve ze tét, amely fö lött az Azer baj dzsán Köz tár sa ság a
nem ze ti jog gal és a nem zet kö zi jog gal össz hang ban szu ve -
re ni tást és jog ha tó sá got gya ko rol.

5. A „sza ba don át vált ha tó pénz nem” ki fe je zés azt a
pénz ne met je len ti, ame lyet szé les kör ben hasz nál nak fi ze -
tés re nem zet kö zi tranz ak ci ók so rán, és szé les kör ben for -
gal maz nak a ve ze tõ nem zet kö zi de vi za pi a co kon,
amennyi ben ez nem el len té tes egyik Szer zõ dõ Fél jog sza -
bá lya i val sem.

2. Cikk

A beruházások ösztönzése és védelme

1. Mind két Szer zõ dõ Fél ösz tön zi a má sik Szer zõ dõ Fél 
be ru há zó it, és ked ve zõ kö rül mé nye ket te remt szá muk ra
an nak ér de ké ben, hogy te rü le tén be ru há zá so kat lé te sít se -
nek, to váb bá tör vényeivel és jog sza bá lya i val össz hang ban 
le he tõ vé te szi az ilyen be ru há zá sok lét re ho zá sát.

2. Bár me lyik Szer zõ dõ Fél be ru há zói ál tal lé te sí tett be -
ru há zá sok és azok ho za mai a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén
min den kor igaz sá gos és mél tá nyos el bá nás ban ré sze sül -
nek, to váb bá tel jes körû vé del met és biz ton sá got él vez nek.

3. A Szer zõ dõ Fél nem ösz tön zi a be ru há zá so kat a ha -
zai kör nye zet vé del mi, mun ka ügyi, mun ka egész ség ügyi és
vé del mi sza bá lyo zás eny hí té sé vel, vagy az alap ve tõ fog -
lal koz ta tá si elõ írások el en ge dé sé vel. Ha a Szer zõ dõ Fél
úgy íté li meg, hogy a má sik Szer zõ dõ Fél ilyen ösz tön zést
aján lott, egyez te tést kez de mé nyez het a má sik Szer zõ dõ

Fél lel, és a két Szer zõ dõ Fél egyez te tést foly tat az ilyen jel -
le gû ösz tön zés el ke rü lé se ér de ké ben.

4. A Szer zõ dõ Fe lek nem be fo lyá sol ják hát rá nyo san in -
do ko lat lan, ön ké nyes vagy meg kü lön böz te tõ in téz ke dé -
sek kel te rü le tü kön a má sik Szer zõ dõ Fél be ru há zó it a be -
ru há zá sa ik irá nyí tá sa, fenn tar tá sa, hasz ná la ta, él ve ze te,
szer zé se vagy a ve lük  való ren del ke zés te kin te té ben.

5. A Szer zõ dõ Fe lek a má sik Szer zõ dõ Fél be ru há zó i -
nak be ru há zá sa i ra nem ve zet nek be olyan kö te le zõ in téz -
ke dé se ket, ame lyek in do ko lat la nok vagy meg kü lön böz te -
tõ jel le gû ek, és a be ru há zás anyag be szer zé sé re, ter mék
elõ ál lí tá sá ra, mû kö dé sé re, köz le ke dé sé re, ter mék mar ke -
ting jé re vagy ha son ló meg ren de lé sek re vo nat koz nak.

3. Cikk

Nemzeti és legnagyobb kedvezményes elbánás

1. Mind két Szer zõ dõ Fél a te rü le tén a má sik Szer zõ dõ
Fél be ru há zó i nak a be ru há zá sa it és ho za ma it olyan el bá -
nás ban ré sze sí ti, amely igaz sá gos és mél tá nyos és nem
ked ve zõt le nebb, mint a sa ját be ru há zói be ru há zá sa i nak és
ho za ma i nak, il let ve bár mely har ma dik ál lam be ru há zói
be ru há zá sa i nak és ho za ma i nak biz to sí tott el bá nás kö zül a
ked ve zõbb.

2. Mind két Szer zõ dõ Fél a te rü le tén a má sik Szer zõ dõ
Fél be ru há zó it olyan el bá nás ban ré sze sí ti be ru há zá sa ik
irá nyí tá sa, fenn tar tá sa, hasz ná la ta, él ve ze te vagy a ve lük
 való ren del ke zés te kin te té ben, amely igaz sá gos és mél tá -
nyos és nem ked ve zõt le nebb, mint a sa ját be ru há zói vagy
bár me lyik har ma dik ál lam be ru há zói szá má ra biz to sí tott
el bá nás kö zül a ked ve zõbb.

3. E Meg ál la po dás nak a nem ze ti el bá nás ra és a leg na -
gyobb ked vez mé nyes el bá nás ra vo nat ko zó ren del ke zé sei
nem al kal ma zan dók a Szer zõ dõ Fél ál tal vám unió, gaz da -
sá gi vagy mo ne tá ris unió, kö zös piac vagy sza bad ke res ke -
del mi öve zet tag ja ként  való kö te le zett sé gei alap ján nyúj -
tott elõ nyök re.

4. A Szer zõ dõ Fe lek tu do má sul ve szik, hogy a Szer zõ -
dõ Fél nek a vám unió, gaz da sá gi vagy mo ne tá ris unió, kö -
zös piac vagy sza bad ke res ke del mi öve zet tag ja ként  való
kö te le zett sé gei ma guk ban fog lal ják azon nem zet kö zi szer -
zõ dés bõl vagy vi szo nos sá gi meg ál la po dás ból szár ma zó
kö te le zett sé ge ket, ame lye ket a vám unió, gaz da sá gi vagy
mo ne tá ris unió, kö zös piac vagy sza bad ke res ke del mi öve -
zet köt.

5. E Cikk ren del ke zé sei nem ér tel mez he tõk úgy, hogy
az egyik Szer zõ dõ Fe let arra kö te le zik, hogy ki ter jessze a
má sik Szer zõ dõ Fél be ru há zó i ra vagy az ilyen be ru há zó
be ru há zá sa i ra és ho za ma i ra bár mi lyen olyan el bá nás nak,
pre fe ren ci á nak vagy ki vált ság nak az elõ nye it, ame lyet az
elõb bi Szer zõ dõ Fél a kö vet ke zõk alap ján nyújt:
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a) bár me lyik Szer zõ dõ Fél tag ja vagy tag já vá vá lik bár -
mely több ol da lú be ru há zá si meg ál la po dás nak;

b) bár mely nem zet kö zi meg ál la po dás vagy meg egye -
zés, amely adó zás sal kap cso la tos.

4. Cikk

Kártalanítás veszteségekért

1. Ha bár me lyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó i nak be ru há zá -
sai vagy ho za mai há bo rú, fegy ve res össze üt kö zés, or szá -
gos szük ség ál la pot, fel ke lés, lá za dás, za var gás, vagy
egyéb ha son ló ese mény  miatt a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le -
tén vesz te sé get szen ved nek, az utób bi Szer zõ dõ Fél a hely -
re ál lí tás, kár ta la ní tás, kár pót lás vagy egyéb ren de zés te -
kin te té ben olyan el bá nás ban ré sze sí ti azo kat, amely nem
ked ve zõt le nebb, mint az utób bi Szer zõ dõ Fél ál tal a sa ját
be ru há zó i nak vagy bár me lyik har ma dik ál lam be ru há zó i -
nak biz to sí tott bá nás mód kö zül a ked ve zõbb.

2. Nem érint ve a je len Cikk 1. be kez dé sé ben fog lal ta -
kat, az egyik Szer zõ dõ Fél azon be ru há zói szá má ra, akik a
hi vat ko zott be kez dés ben fog lalt ese mé nyek bár me lyi ke
kap csán a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén vesz te sé ge ket
szen ved nek ab ból ki fo lyó lag, hogy

a) be ru há zá sa it vagy an nak ré sze it a má sik Szer zõ dõ Fél 
erõi, il let ve ha tó sá gai igény be vet ték;

b) be ru há zá sa it vagy an nak ré sze it a má sik Szer zõ dõ Fél 
erõi, il let ve ha tó sá gai meg sem mi sí tet ték, és erre nem har ci 
cse lek mé nyek foly tán vagy a hely zet szük ség sze rû sé ge
 miatt ke rült sor,
a má sik Szer zõ dõ Fél nek azon na li, meg fe le lõ és tény le ges
vissza té rí tést vagy kár ta la ní tást kell nyúj ta nia.

A kár ta la ní tás nak ke res ke del mi leg in do kolt mér té kû
ka ma tot kell tar tal maz nia a vesz te ség fel me rü lé sé nek nap -
já tól a ki fi ze tés nap já ig ter je dõ idõ szak ra.

5. Cikk

Kisajátítás

Egyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó i nak be ru há zá sai vagy ho -
za mai sem ál la mo sít ha tók, sa já tít ha tók ki vagy vet he tõk
olyan in téz ke dé sek alá a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén, me -
lyek ha tá sa meg egye zik az ál la mo sí tás sal vagy ki sa já tí tás -
sal (a továb biak ban „ki sa já tí tás”), ki vé ve ha az köz ér dek -
bõl tör té nik. A ki sa já tí tást meg fe le lõ tör vényes el já rás ke -
re té ben kell vég re haj ta ni, hát rá nyos meg kü lön böz te té sek -
tõl men te sen, és egy ide jû leg ren del kez ni kell az azon na li,
meg fe le lõ és tény le ges kár ta la ní tás meg fi ze té sé rõl. A kár -
ta la ní tás nak egyen ér té kû nek kell len nie a be ru há zás nak a
ki sa já tí tást, il let ve a kö zel gõ ki sa já tí tás köz is mert té vá lá -
sát köz vet le nül meg elõ zõ idõ pont ban (ket tõ kö zül ame lyik 
a ko ráb bi) ér vé nyes pi a ci ér té ké vel, a ki sa já tí tás nap já tól
kez dõ dõ en a fi ze tés nap já ig ter je dõ idõ szak ra vonatko -
zóan ke res ke del mi leg in do kolt mér té kû ka ma to kat is kell

tar tal maz nia, ké se de lem nél kül tel je sí ten dõ nek, to váb bá
tény le ge sen hoz zá fér he tõ nek és sza ba don át vált ha tó pénz -
nem ben sza ba don át utal ha tó nak kell len nie.

6. Cikk

Átutalások

1. A Szer zõ dõ Fe lek le he tõ vé te szik a be ru há zá sok kal
és ho za mok kal kap cso la tos ki fi ze té sek sza bad át utal ha tó -
sá gát. Az át uta lá sok nak sza ba don át vált ha tó pénz nem ben
kell tör tén ni ük, össz hang ban an nak a Szer zõ dõ Fél nek tör -
vényeivel és jog sza bá lya i val, ahol a be ru há zást lét re hoz -
ták, bár mely kor lá to zás és in do ko lat lan ké se de lem nél kül.
Az ilyen át uta lá sok kü lö nö sen – de nem ki zá ró lag – a kö -
vet ke zõ ket fog lal ják ma guk ban:

a) a tõ két és a be ru há zás fenn tar tá sá ra vagy nö ve lé sé re
for dí tott pót ló la gos össze ge ket;

b) je len Meg ál la po dás 1. Cikk 3. be kez dé sé ben fog lal -
tak sze rin ti ho za mot;

c) olyan költ sé gek re ki fi ze tett össze ge ket, ame lyek a
be ru há zás mû kö dé se so rán me rül nek fel, mint jog dí jak és
en ge dé lye zé si dí jak vagy ha son ló költ sé gek;

d) szer zõ dé sek kel kap cso la tos ki fi ze té se ket, ide ért ve a
hi tel meg ál la po dá so kat;

e) a be ru há zás rész le ges vagy tel jes el adá sá ból vagy fel -
szá mo lá sá ból be fo lyó össze ge ket;

f) a be ru há zás hoz kap cso ló dó an kül föld rõl al kal ma zott
ter mé sze tes sze mé lyek nek azt a bé rét vagy egyéb ke re se -
tét, amely azon Szer zõ dõ Fél tör vényeinek és jogszabá -
lyainak ha tá lya alá tar to zik, ahol a be ru há zást lét re hoz ták;

g) je len Meg ál la po dás 4. és 5. Cik ke i nek meg fele lõen
járó kár ta la ní tást;

h) je len Meg ál la po dás 8. Cik ke sze rin ti vi ta ren de zé sé -
bõl szár ma zó ki fi ze té se ket.

2. Az át uta lá so kat azt köve tõen kell tel je sí te ni, hogy a
be ru há zó ele get tett va la mennyi, a be ru há zás he lye sze rin ti 
Szer zõ dõ Fél te rü le tén ha tály ban lévõ jog sza bá lyok ban
elõ írt pénz ügyi kö te le zett sé gé nek.

3. A je len Meg ál la po dás te kin te té ben ár fo lya mok -
nak – el té rõ meg egye zés hi á nyá ban – az át uta lást le bo nyo -
lí tó hi tel in té zet ál tal, a be ru há zást be fo ga dó Szer zõ dõ Fél
tör vényeivel és jog sza bá lya i val össz hang ban köz zé tett ár -
fo lya mok te kin ten dõk. Amennyi ben ilyen ár fo lyam nem
lé te zik – el té rõ meg egye zés hi á nyá ban – a hi va ta los ár fo -
lya mot kell al kal maz ni.

7. Cikk

Jogátruházás

1. Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél vagy an nak ki je -
lölt ügy nök sé ge a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén meg -
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valósult be ru há zá sá ra vo nat ko zó an nyúj tott ga ran cia vagy
biz to sí tás alap ján sa ját be ru há zó i nak ki fi ze tést tel je sít, az
utób bi Szer zõ dõ Fél el is me ri:

a) a be ru há zó bár mi lyen jo gá nak vagy kö ve te lé sé nek át -
szál lá sát az elõb bi Szer zõ dõ Fél re vagy an nak ki je lölt ügy -
nök sé gé re az an nak or szá gá ban ér vé nyes va la mely jog sza -
bály vagy jog ügy let út ján, va la mint,

b) hogy az elõb bi Szer zõ dõ Fél vagy an nak ki je lölt ügy -
nök sé ge a jog utód lás cí mén jo go sult a be ru há zó jo ga i nak
gya kor lá sá ra és kö ve te lé se i nek ér vé nye sí té sé re, és át vál -
lal ja a be ru há zás sal kap cso la tos kö te le zett sé ge ket.

2. Az át ru há zott jo gok és kö ve te lé sek nem ha lad hat ják
meg a be ru há zó ere de ti jo ga it és kö ve te lé se it.

8. Cikk

Az egyik Szerzõdõ Fél és a másik Szerzõdõ Fél
beruházója közötti beruházási viták rendezése

1. Az egyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó ja és a má sik Szer -
zõ dõ Fél kö zött fel me rü lõ, az utób bi Szer zõ dõ Fél te rü le -
tén lévõ be ru há zás sal kap cso la tos vi tá kat a vi tá ban álló fe -
lek nek tár gya lá sok út ján kell egy más közt ren dez ni ük.

2. Ha az egyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó ja és a má sik
Szer zõ dõ Fél kö zöt ti vita az ilyen tár gya lá sok ra vo nat ko zó 
igény írás be li be nyúj tá sa utá ni hat hó na pon be lül nem ren -
dez he tõ ily mó don, az érin tett be ru há zó nak jo gá ban áll a
vi tát be ter jesz te ni:

a) an nak a Szer zõ dõ Fél nek az ille té kes bí ró sá gá hoz,
amely ben a be ru há zás lé te sült; vagy

b) az Ál la mok és más ál la mok ter mé sze tes és jogi sze -
mé lyei kö zöt ti be ru há zá si vi ták ren de zé sé rõl  szóló, Wa -
shingtonban, 1965. már ci us 18-án kelt Egyez mény vo nat -
ko zó ren del ke zé sei sze rint a Be ru há zá si Vi ták Ren de zé sé -
nek Nem zet kö zi Köz pont já hoz (ICSID), amennyi ben
mind két Ál lam ré sze sé vé vált az Egyez mény nek; vagy

c) olyan nem zet kö zi ad hoc vá lasz tott bí ró ság hoz,
amely az Egye sült Nem ze tek Nem zet kö zi Ke res ke del mi
Jogi Bi zott sá gá nak (UNCITRAL) Vá lasz tott Bí ró sá gi
Sza bá lyai sze rint jött lét re. A vi tá ban lévõ fe lek írás ban
meg ál la pod hat nak ezen Sza bá lyok mó do sí tá sá ban.

3. Amennyi ben a vita a 2. be kez dés a)–c) pont ja i ban
fel so rolt bí ró sá gok egyi ké hez ke rült be ter jesz tés re, a be ru -
há zó nem for dul hat egyéb, a 2. be kez dés a)–c) pont ja i ban
fel so rolt vi ta ren de zé si fó rum hoz.

4. A be ru há zó az 1. be kez dés sze rin ti vi tát csak ak kor
ter jeszt he ti bí ró ság elé a 2. be kez dés sze rint, ha nem múlt
el több mint há rom év at tól az idõ pont tól kez dõ dõ en, hogy
a be ru há zó elõ ször szer zett vagy sze rez he tett vol na tu do -
mást ál lí tó la gos jog sér tés rõl és ar ról, hogy a be ru há zót
vesz te ség vagy kár érte.

5. A dön tés vég le ges és kö te le zõ ér vé nyû a vi tá ban
részt ve võ fe lek szá má ra és azt a dön tés nek meg fele lõen, a

dön tés ben fel tün te tett idõ pon tig an nak a Szer zõ dõ Fél nek
a jog sza bá lya i val össz hang ban kell vég re haj ta ni, amely -
nek te rü le tén a be ru há zást lé te sí tet ték.

9. Cikk

A Szerzõdõ Felek közötti viták rendezése

1. A Szer zõ dõ Fe lek kö zött je len Meg ál la po dás ér tel -
me zé sé vel vagy al kal ma zá sá val kap cso la to san fel me rült
vi tá kat le he tõ ség sze rint egyez te té sek, il let ve tár gya lá sok
út ján kell ren dez ni.

2. Ha a vita ily mó don hat hó na pon be lül nem ren dez -
he tõ, azt bár me lyik Szer zõ dõ Fél ké ré sé re a je len Cikk ren -
del ke zé sei sze rin ti, há rom ta gú vá lasz tott bí ró ság elé kell
ter jesz te ni.

3. A vá lasz tott bí ró sá got min den egyes eset ben a kö vet -
ke zõ mó don kell meg ala kí ta ni. A vá lasz tott bí ró sá gi el já -
rás irán ti ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott két hó na pon
be lül mind két Szer zõ dõ Fél ki je lö li a bí ró ság egy-egy tag -
ját. Ezen két tag nak az után egy har ma dik ál lam ál lam pol -
gá rát kell ki vá lasz ta nia, akit a bí ró ság el nö ké vé (a továb -
biak ban „el nök”) kell ki je löl ni. A bí ró ság el nö két a két
má sik tag ki je lö lé sé nek idõ pont já tól szá mí tott há rom hó -
na pon be lül ki kell je löl ni.

4. Amennyi ben a je len Cikk 3. be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõ kön be lül a szük sé ges ki je lö lé sek nem tör -
tén tek meg, úgy a Nem zet kö zi Bí ró ság el nö két le het fel -
kér ni a ki je lö lé sek meg té te lé re. Ha a Nem zet kö zi Bí ró ság
el nö ke va la me lyik Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá ra, vagy va la -
mi lyen más ok aka dá lyoz za az em lí tett tiszt ség el lá tá sá -
ban, az al el nö köt kell fel kér ni a szük sé ges ki je lö lé sek
meg té te lé re. Ha az al el nök va la me lyik Szer zõ dõ Fél ál -
lam pol gá ra, vagy õ is aka dá lyoz tat va van az em lí tett tiszt -
ség el lá tá sá ban, a Nem zet kö zi Bí ró ság nak azt a rang idõs
tag ját kell fel kér ni a ki je lö lé sek meg té te lé re, aki egyik
Szer zõ dõ Fél nek sem ál lam pol gá ra.

5. A vá lasz tott bí ró ság dön té sét sza va zat több ség gel
hoz za.

6. A vá lasz tott bí ró ság dön té sét a tör vények, ezen Meg -
ál la po dás ren del ke zé sei, va la mint a nem zet kö zi jog ál ta lá -
no san el fo ga dott el vei és sza bá lyai alap ján hoz za.

7. A Szer zõ dõ Fe lek egyéb ren del ke zé se it figye lembe
véve a bí ró ság el já rá si sza bá lya it maga ha tá roz za meg.

8. Mind két Szer zõ dõ Fél maga vi se li az ál ta la vá lasz -
tott bí ró nak, va la mint a bí ró sá gi el já rás ban  való kép vi se le -
té nek a költ sé ge it. Az el nök költ sé ge it és a fenn ma ra dó
költ sé ge ket a Szer zõ dõ Fe lek egyen lõ arány ban vi se lik. A
bí ró ság el té rõ ren del ke zést is hoz hat a költ sé gek te kin te té -
ben.
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9. A bí ró ság dön té sei vég le ge sek és kö te le zõ ek mind -
két Szer zõ dõ Fél szá má ra.

10. Cikk

Egyéb szabályok és különleges kötelezettségek
alkalmazása

Ezen Meg ál la po dás ren del ke zé sei nem te kint he tõk úgy, 
hogy kor lá toz zák a Szer zõ dõ Fe lek be ru há zó i nak azon jo -
ga it, hogy elõ nyö ket él vez ze nek bár mely ked ve zõbb el bá -
nás ból, amely olyan lé te zõ vagy jö võ ben lét re jö võ két ol -
da lú vagy több ol da lú meg ál la po dás ból szár ma zik, ame -
lyek nek tag jai.

11. Cikk

A Megállapodás alkalmazhatósága

A Meg ál la po dást az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén, an -
nak tör vényeivel és jog sza bá lya i val össz hang ban a má sik
Szer zõ dõ Fél be ru há zói ál tal a Meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé se elõtt vagy azt köve tõen meg valósított be ru há zá sok ra
kell al kal maz ni, de nem al kal maz ha tó olyan, be ru há zás sal
kap cso la tos vi tá ra, vagy kö ve te lés re, amely a ha tály ba lé -
pé se elõtt me rült fel, vagy ame lyet a ha tály ba lé pés elõtt
ren dez tek.

12. Cikk

Egyeztetések

Bár me lyik Szer zõ dõ Fél ké ré sé re a má sik Szer zõ dõ Fél
hoz zá já rul ah hoz, hogy a Meg ál la po dás ér tel me zé sé rõl
vagy al kal ma zá sá ról egyez tes se nek. Bár me lyik Szer zõ dõ
Fél ké ré sé re in for má ció cse rét kell tar ta ni ar ról, hogy a má -
sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai, ren del ke zé sei, ha tá ro za tai,
ad mi niszt ra tív gya kor la ta vagy el já rá sa vagy po li ti kái mi -
lyen ha tás sal le het nek a Meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó
be ru há zá sok ra. Az e Cikk ben elõ írt egyez te té sek ma guk -
ban fog lal ják az azok kal a lé pé sek kel kap cso la tos egyez te -
té se ket is, ame lye ket a Szer zõ dõ Fél szük sé ges nek te kint a
Meg ál la po dás és az EK Szer zõ dés kö zöt ti össze egyez tet -
he tõ ség biz to sí tá sa ér de ké ben.

13. Cikk

Általános kivételek

1. A Meg ál la po dás ban sem mi sem ér tel mez he tõ úgy,
hogy a Szer zõ dõ Fe let aka dá lyoz za ab ban, hogy pruden -

ciális okok ból olyan éssze rû in téz ke dé se ket fo gad jon el
vagy tart son ha tály ban, mint pél dá ul:

a) a pénz ügyi in téz mé nyek biz ton sá gá nak, hi tel ké pes -
sé gé nek, in teg ri tá sá nak vagy pénz ügyi fe le lõs sé gé nek
fenn tar tá sa; és

b) a Szer zõ dõ Fél pénz ügyi rend sze re in teg ri tá sá nak és
sta bi li tá sá nak biz to sí tá sa.

2. a) A Meg ál la po dás ban sem mi sem ér tel mez he tõ
úgy, hogy a Szer zõ dõ Fe let aka dá lyoz za olyan in téz ke dé -
sek el fo ga dá sá ban vagy ha tály ban tar tá sá ban, ame lyek
kor lá toz zák az át uta lá so kat, ami kor a Szer zõ dõ Fél sú lyos
fi ze té si mér leg ne héz sé gek kel küzd vagy en nek ve szé lye
fe nye ge ti, és ezek a kor lá to zá sok össz hang ban van nak a
b) pont tal.

b) Az a) pont ban em lí tett in téz ke dé sek mél tá nyo sak,
nem ön ké nye sek, nem iga zol ha tat lan mó don diszk ri mi na -
tív jel le gû ek, jó hi sze mû ek és kor lá to zott idõ tar ta mú ak, és
nem lép nek túl azon, ami a fi ze té si mér leg hely ze té nek
hely re ál lí tá sá hoz szük sé ges. Az e Cikk alap ján in téz ke dé -
se ket elõ író Szer zõ dõ Fél ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a má -
sik Szer zõ dõ Fe let és a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül is -
mer te ti az in téz ke dé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé re vo nat -
ko zó idõ be li üte me zés rõl. Eze ket az in téz ke dé se ket az
érin tett Szer zõ dõ Fél egyéb nem zet kö zi kö te le zett sé ge i -
nek meg fele lõen hoz zák meg, ide ért ve a WTO Meg ál la po -
dás és a Nem zet kö zi Va lu ta alap Alap ok má nya alap ján
 való kö te le zett sé ge ket.

3. A Meg ál la po dás ban sem mi sem ér tel mez he tõ úgy,
hogy:

a) a Szer zõ dõ Fe let olyan cse lek mé nyek meg té te lé ben
aka dá lyoz za, ame lyek vé le mé nye sze rint olyan alap ve tõ
biz ton sá gi ér de ke i nek vé del mé hez szük sé ge sek

(i) ame lyek a fegy ver-, lõ szer- és ha di anyag for ga lom -
mal kap cso la to sak, és más olyan áruk kal, anya gok kal,
szol gál ta tá sok kal és tech no ló gi ák for gal má val és adás-
 vételével kap cso la to sak, ame lye ket köz vet ve vagy köz vet -
le nül ka to nai vagy egyéb biz ton sá gi lé te sít mé nyek el lá tá sa 
ér de ké ben vé gez nek,

(ii) ame lye ket há bo rú vagy a nem zet kö zi kap cso la tok -
ban mu tat ko zó egyéb szük ség hely zet ide jé ben hoz nak,
vagy

(iii) ame lyek a nuk le á ris fegy ve rek vagy egyéb nuk le á -
ris rob ba nó szer ke ze tek el ter je dé sét aka dá lyo zó nem ze ti
po li ti kák vagy nem zet kö zi meg ál la po dá sok vég re haj tá sá -
val kap cso la to sak, vagy

b) meg aka dá lyoz za bár mely Szer zõ dõ Fe let ab ban,
hogy olyan cse lek ményt hajt son vég re, amely az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze té nek a nem zet kö zi béke és biz ton ság
fenn tar tá sá ra irá nyu ló char tá ja alap ján fenn ál ló kö te le zett -
ség bõl szár ma zik.

4. A Szer zõ dõ Fél meg ta gad hat ja a Meg ál la po dás ból
szár ma zó elõ nyö ket a má sik Szer zõ dõ Fél be ru há zó já tól
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(aki a má sik Szer zõ dõ Fél vál la la ta) vagy an nak be ru há zá -
sá tól, ha a vál la lat egy nem Szer zõ dõ Fél be ru há zó i nak a
tu laj do ná ban vagy el len õr zé se alatt van, és a vál la lat nem
fejt ki tény le ges üz le ti te vé keny sé get an nak a Szer zõ dõ
Fél nek a te rü le tén, amely nek jog sza bá lyai sze rint ke rült
be jegy zés re.

5. A Szer zõ dõ Fél meg ta gad hat ja a Meg ál la po dás ból
szár ma zó elõ nyö ket a má sik Szer zõ dõ Fél be ru há zó já tól
(aki a má sik Szer zõ dõ Fél be ru há zá sa) és an nak be ru há zá -
sá tól, ha a be ru há zás egy nem Szer zõ dõ Fél be ru há zó i nak
tu laj do ná ban vagy el len õr zé se alatt van és az a Szer zõ dõ
Fél, ame lyik meg ta gad ta a Meg ál la po dás ból szár ma zó elõ -
nyök nyúj tá sát, a nem Szer zõ dõ Fél irá nyá ban olyan in téz -
ke dé se ket fo ga na to sít vagy tart ha tály ban, ame lyek meg -
tilt ják a be ru há zás sal kap cso la tos ügy le te ket, vagy ame -
lye ket meg sér te né nek vagy ki ját sza ná nak, ha a be ru há zó
be ru há zá sa i nak nyúj ta nák a Meg ál la po dás ból szár ma zó
elõ nyö ket.

6. A Meg ál la po dás ban a Szer zõ dõ Fél in téz ke dé se i re
vo nat ko zó min den hi vat ko zás ma gá ban fog lal ja az EU
jog nak meg fele lõen az il le tõ Szer zõ dõ Fél te rü le tén az
 Európai Uni ó ban  való tag sá ga alap ján al kal ma zan dó in -
téz ke dé se ket. A „sú lyos fi ze té si mér leg ne héz sé gek, vagy
azok fe nye ge tõ ve szé lye” ki fe je zés re  való hi vat ko zá sok
ma guk ban fog lal ják az ab ban a gaz da sá gi vagy mo ne tá ris
uni ó ban  való sú lyos fi ze té si mér leg ne héz sé ge ket, vagy
azok fe nye ge tõ ve szé lyét, amely nek a Szer zõ dõ Fél tag ja.

7. A Szer zõ dõ Fél alap ve tõ biz ton sá gi ér de kei ma guk -
ban fog lal hat ják a vám unió, gaz da sá gi vagy mo ne tá ris
uni ó ban, kö zös pi a ci vagy sza bad ke res ke del mi öve zet ben
 való tag ság ból szár ma zó ér de ke ket és in téz ke dé se ket.

8. A 8. Cikk sze rin ti vi ta ren de zés nem ér tel mez he tõ
úgy, hogy az el bá nás, pre fe ren cia vagy ki vált ság.

14. Cikk

Hatálybalépés, idõbeli hatály, felmondás
 és módosítások

1. A je len Meg ál la po dás al kal ma zá sa nem be fo lyá sol ja 
azo kat a kö te le zett sé ge ket, ame lyek az Eu ró pai Uni ó ban
 való tag ság ból fa kad nak és ezek nek a kö te le zett sé gek nek
alá ren delt. Kö vet ke zés kép pen a je len Meg ál la po dás ren -
del ke zé sei sem együt te sen, sem ön ma guk ban nem idéz he -
tõk vagy ér tel mez he tõk úgy, mint ame lyek ér vény te le ní -
tik, mó do sít ják vagy bár mi lyen más mó don be fo lyá sol ják
a Ma gyar Köz tár sa ság nak az Eu ró pai Uni ót lét re ho zó
szer zõ dé se i bõl, va la mint az Eu ró pai Unió el sõd le ges és
má sod la gos jo gá ból szár ma zó kö te le zett sé ge it.

2. A Szer zõ dõ Fe lek tá jé koz tat ják egy mást ar ról, hogy
a je len Meg ál la po dás hatályba lépéséhez szük sé ges bel sõ
el já rá si kö ve tel mé nye ik nek ele get tet tek. A je len Meg -
állapodás a má so dik ér te sí tés után hat van nap pal lép
 hatályba.

3. A je len Meg ál la po dás tíz éves idõ tar tam ra ma rad ha -
tály ban, majd azt köve tõen újabb tíz éves pe ri ó du sok ra
 automatikusan meg hosszab bo dik, mind ad dig, amíg az
egyik Szer zõ dõ Fél az ak tu á lis tíz éves pe ri ó dus le jár ta
elõtt leg alább egy év vel írás ban nem tá jé koz tat ja a má sik
Szer zõ dõ Fe let a Meg ál la po dás fel mon dá sá ról.

4. A je len Meg ál la po dás fel mon dá sa elõt ti idõ szak ban
meg valósított be ru há zá sok te kin te té ben a Meg ál la po dás
ren del ke zé sei a fel mon dást kö ve tõ to váb bi tíz évig ér vény -
ben ma rad nak.

5. Je len Meg ál la po dás a Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti írás be -
li meg egye zés sel mó do sít ha tó. Bár mely mó do sí tás a Meg -
ál la po dás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi és a ha tály ba lé -
pé sé hez szük sé ges el já rás meg egye zik a je len Meg ál la po -
dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges el já rás sal.

En nek hi te lé ül az arra kel lõ fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ 
alul írot tak a Meg ál la po dást alá ír ták.

Ké szült két ere de ti pél dány ban Ba ku ban, 2007. má jus
18. nap ján, ma gyar, aze ri és an gol nyel ven. Mind há rom
szö veg egy aránt hi te les. Ér tel me zés be li el té ré sek ese tén az 
an gol szö veg az irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság Az Azer baj dzsán Köz tár sa ság

 ne vé ben ne vé ben”

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

(2) E tör vény 2–3.  §-a a meg ál la po dás 14. Cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A meg ál la po dás, il let ve e tör vény 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
an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben
 haladéktalanul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la to kért fe le lõs mi nisz -
ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2007. évi CIX.
tör vény

a Magyar Köztársaság és a Jordán Hasemita
Királyság között a beruházások ösztönzésérõl

 és kölcsönös védelmérõl  szóló,
Budapesten, 2007. június 14-én aláírt Megállapodás

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság és a Jor dán Ha se mi ta Ki rály ság kö -
zött a be ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé rõl
 szóló, Bu da pes ten, 2007. jú ni us 14-én alá írt Meg ál la po dás 
(a továb biak ban: meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is -
me ré sé re.

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

3.  § A meg ál la po dás hi te les an gol és ma gyar nyel vû
szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Agreement
between the Republic of Hungary 

and the Hashemite Kingdom of Jordan
for the promotion and reciprocal protection 

of investments

The Republic of Hungary and the Hashemite Kingdom
of Jordan (hereinafter referred to as the „Contracting
Parties”),

Desiring to intensify economic cooperation to the
mutual benefit of both Contracting Parties,

Intending to create and maintain favourable conditions
for investments of investors of one Contracting Party in the 
territory of the other Contracting Party, and

Being conscious that the promotion and reciprocal
protection of investments, according to the present
Agreement, stimulates the business initiatives in this field,
Have ag re ed as fol lows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:
1. The term „investment” shall comprise every kind of

asset invested in connection with economic activities by
an investor of one Contracting Party in the territory of the
other Contracting Party in accordance with the laws and
regulations of the latter and shall include, in particular,
though not exclusively:

a) movable and immovable property as well as any
other rights in rem such as mortgages, liens, pledges and
similar rights;

b) shares, stocks and debentures of companies or any
other form of participation in a company;

c) claims to money or to any performance having an
economic value associated with an investment;

d) intellectual and industrial property rights, including
copyrights, trade marks, patents, designs, rights of
breeders, technical processes, know-how, trade secrets,
geographical indications, trade names and goodwill
associated with an investment;

e) any right conferred by law or under contract and any
licenses and permits pursuant to law, including the
concessions to search for, extract, cultivate or exploit
natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested
shall not affect their character as investment on condition
that this alteration is made in accordance with the laws and
regulations of the Contracting Party in the territory of
which the investment has been made.

2. The term „investor” shall mean any natural or legal
person of one Contracting Party that has made an
investment in the territory of the other Contracting Party.

a) The term „natural person” shall mean any natural
person having the nationality of either Contracting Party in 
accordance with its laws.

b) The term „legal person” shall mean with respect to
either Contracting Party, any legal entity incorporated or
constituted in accordance with its laws having its central
administration or principal place of business in the
territory of one Contracting Party. In the case of the
Republic of Hungary, this term also includes any body of
persons having no legal personality but considered as a
company by its laws, i.e. unlimited (kkt) and limited
partnerships (bt).

3. The term „returns” shall mean amounts yielded by an 
investment and in particular, though not exclusively,
includes profits, interest, capital gains, dividends, royalties 
or fees.

4. The term „territory” shall mean:

a) in the case of the Republic of Hungary, the territory
over which the Republic of Hungary exercises, in
conformity with international law, sovereignty, sovereign
rights or jurisdiction;

b) in the case of the Hashemite Kingdom of Jordan: The 
territory of the Hashemite Kingdom of Jordan, as well as,
those maritime areas adjacent to the outer limit of the
territorial sea, including the seabed and subsoil, over
which the Hashemite Kingdom of Jordan exercises, in
accordance with the international law, sovereign rights
and jurisdiction.
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5. The term „freely convertible currency” means the
currency that is widely used to make payments for
international transactions and widely exchanged in
principal international exchange markets provided it is not
contrary to the regulations of either of the Contracting
Parties.

Article 2

Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage and create
favourable conditions for investors of the other
Contracting Party to make investments in its territory and,
shall admit such investments in accordance with its laws
and regulations.

2. Investments and returns of investors of either
Contracting Party shall at all times be accorded fair and
equitable treatment and shall enjoy full protection and
security in the territory of the other Contracting Party.

3. The Contracting Party shall not encourage
investment by lowering domestic environmental, labour or 
occupational health and safety legislation or by relaxing
core labour standards. Where a Contracting Party
considers that the other Contracting Party has offered such
an encouragement, it may request consultations with the
other Contracting Party and the two Contracting Parties
shall consult with a view to avoiding any such
encouragement.

Article 3

National and Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Contracting Party shall in its territory accord to
investments and returns of investors of the other
Contracting Party treatment which is fair and equitable and 
not less favourable than that which it accords to
investments and returns of its own investors or to
investments and returns of investors of any third State
whichever is more favourable.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord to
investors of the other Contracting Party, as regards
management, maintenance, use, enjoyment or disposal of
their investment, treatment which is fair and equitable and
not less favourable than that which it accords to its own
investors or investors of any third State, whichever is more 
favourable.

3. The National Treatment and Most-Favoured-Nation
Treatment provisions of this Agreement shall not apply to

advantages accorded by a Contracting Party pursuant to its 
obligations as a member of a customs, economic, or
monetary union, a common market or a free trade area.

4. The Contracting Parties understand the obligations
of a Contracting Party as a member of a customs,
economic, or monetary union, a common market or a free
trade area to include obligations arising out of an
international agreement or reciprocity arrangement of that
customs, economic, or monetary union, common market or 
free trade area.

5. The provisions of this Article shall not be construed
so as to oblige one Contracting Party to extend to the
investors of the other Contracting Party, or to the
investments or returns of such investors the benefit of any
treatment, preference or privilege, which may be extended
by the former Contracting Party by virtue of:

a) any forms of multilateral agreements on investments 
to which either of the Contracting Parties is or may become 
a party;

b) any international agreement or arrangement relating
to taxation.

Article 4

Compensation for Losses

1. When investments or returns of investors of either
Contracting Party suffer losses owing to war, armed
conflict, a state of national emergency, revolt,
insurrection, riot or other similar events in the territory of
the other Contracting Party, they shall be accorded by the
latter Contracting Party treatment, as regards restitution,
indemnification, compensation or other settlement, not
less favourable than that which the latter Contracting Party 
accords to its own investors or to investors of any third
State whichever is more favourable.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article,
investors of one Contracting Party who in any of the events 
referred to in that paragraph suffer losses in the territory of
the other Contracting Party resulting from:

a) requisitioning of their investment or a part thereof by 
its forces or authorities;

b) destruction of their investment or a part thereof by its 
forces or authorities which was not caused in combat
action or was not required by the necessity of the situation

shall be ac cor ded by the ot her Cont rac ting Party just, ade -
qu a te and ef fec ti ve res ti tu ti on or com pen sa ti on.

Compensation shall include interest at a commercially
reasonable rate from the date of occured losses until the
day of payment.
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Article 5

Expropriation

Investments or returns of investors of either Contracting 
Party shall not be nationalised, expropriated or subjected
to measures having effect equivalent to nationalisation or
expropriation (hereinafter referred to as „expropriation”)
in the territory of the other Contracting Party except for a
public purpose. The expropriation shall be carried out
under due process of law, on a non-discriminatory basis
and shall be accompanied by provisions for the payment of 
prompt, adequate and effective compensation. Such
compensation shall amount to the market value of the
investment expropriated immediately before expropriation 
or impending expropriation became public knowledge
(whichever is earlier), shall include interest at a
commercially reasonable rate from the date of
expropriation to the date of actual payment and shall be
made without delay, be effectively realizable and be freely
transferable in a freely convertible currency.

Article 6

Transfers

1. The Contracting Parties shall permit the free transfer
of payments related to investments and returns. The
transfers shall be made in a freely convertible currency and 
in accordance with the laws and regulations of the
Contracting Party where investments were made without
any restriction and undue delay. Such transfers shall
include in particular, though not exclusively:

a) capital and additional amounts to maintain or
increase the investment;

b) returns as defined in paragraph 3 of Article 1 of this
Agreement;

c) the amounts required for payment of expenses which 
arise from the operation of the investment, such as
payment of royalties and license fees or other similar
expenses;

d) payments in connection with contracts, including
loan agreements;

e) proceeds of the total or partial sale or liquidation of
the investment;

f) the wages or other similar earnings of natural persons 
engaged from abroad in connection with an investment
subject to the laws and regulations of the Contracting
Party, in which investments have been made;

g) compensations owed pursuant to Articles 4 and 5 of
this Agreement;

h) payments arising out of settlement of a dispute under 
Article 8 of this Agreement.

2. The transfers shall be made after fulfilment by the
investor of its all related financial obligations according to
laws in force of the Contracting Party in the territory of
which investment is made.

3. For the purpose of this Agreement, exchange rates
shall be the rate published – in accordance with the laws
and regulations of the Contracting Party, which has
admitted the investment – by the financial institution
effecting the transfer unless otherwise agreed. Should such 
rate not exist the official rate has to be applied unless
otherwise agreed.

Article 7

Subrogation

1. If a Contracting Party or its designated agency makes 
a payment to its own investors under a guarantee or
insurance it has accorded in respect of an investment in the
territory of the other Contracting Party, the latter
Contracting Party shall recognize:

a) the assignment, whether under the law or pursuant to 
a legal transaction in that country, of any right or claim by
the investor to the former Contracting Party or its
designated agency, as well as,

b) that the former Contracting Party or its designated
agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the
rights and enforce the claims of that investor and shall
assume the obligations related to the investment.

2. The subrogated rights or claims shall not exceed the
original rights or claims of the investor.

Article 8

Settlement of Investment Disputes between
a Contracting Party and an Investor of the other

Contracting Party

1. Any dispute which may arise between an investor of
one Contracting Party and the other Contracting Party in
connection with an investment on the territory of that other 
Contracting Party shall be subject to negotiations between
the parties in dispute.

2. If any dispute between an investor of one
Contracting Party and the other Contracting Party can not
be thus settled within a period of six months following the
date on which such negotiations were requested in written
notification, the investor shall be entitled to submit the
dispute either to:

a) the competent court of the Contracting Party in the
territory of which the investment has been made; or
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b) the International Centre for Settlement of
Investment Disputes (ICSID) having regard to the
applicable provisions of the Convention on the Settlement
of Investment Disputes between States and Nationals of
other States opened for signature at Washington D.C. on
18 March 1965, in the event both Contracting Parties shall
have become a party to this Convention; or

c) ad hoc arbitral tribunal established under the
Arbitration Rules of the United Nations Commission on
International Trade Law (UNCITRAL). The parties to the
dispute may agree in writing to modify these Rules.

3. Once a dispute has been submitted to one of the
tribunals mentioned in paragraph 2. a)–c) the investor
shall have no recourse to the other dispute settlement for a
listed in paragraph 2. a)–c).

4. An investor may submit a dispute as referred to in
paragraph 1 to arbitration in accordance with paragraph 2
only if not more than three years have elapsed from the
date on which the investor first acquired, or should have
first acquired, knowledge of the alleged breach and
knowledge that the investor has incurred loss or damage.

5. The award shall be final and binding on the parties to
the dispute and shall be executed in accordance with the
law of the Contracting Party in the territory of which the
investment has been made and the award is relied upon, by
the date indicated in the award.

Article 9

Settlement of Disputes between the Contracting
Parties

1. Disputes between the Contracting Parties
concerning the interpretation or application of this
Agreement shall, if possible, be settled through
consultation or negotiation.

2. If the dispute cannot be thus settled within six
months, it shall upon the request of either Contracting
Party, be submitted to an Arbitral Tribunal of three
members, in accordance with the provisions of this Article.

3. The Arbitral Tribunal shall be constituted for each
individual case in the following way. Within two months
from the date of the receipt of the request for arbitration,
each Contracting Party shall appoint one member of the
Tribunal. These two members shall then select a national
of a third State who shall be appointed the Chair of the
Tribunal (hereinafter referred to as the „Chair”). The Chair 
shall be appointed within three months from the date of
appointment of the other two members.

4. If within the periods specified in paragraph 3 of this
Article the necessary appointments have not been made, a
request may be made to the President of the International
Court of Justice to make the appointments. If the President
happens to be a national of either Contracting Party, or if
the President is otherwise prevented from discharging the
said function, the Vice-President shall be invited to make
the appointments. If the Vice-President also happens to be
a national of either Contracting Party or is prevented from
discharging the said function, the member of the
International Court of Justice next in seniority who is not a
national of either Contracting Party shall be invited to
make the appointments.

5. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a
majority of votes.

6. The Tribunal shall issue its decision on the basis of
respect for the law, the provisions of this Agreement, as
well as of the universally accepted principles of
international law.

7. Subject to other provisions made by the Contracting
Parties, the Tribunal shall determine its procedure.

8. Each Contracting Party shall bear the cost of its own
arbitrator and its representation in the arbitral proceedings; 
the cost of the Chair and the remaining costs shall be borne
in equal parts by both Contracting Parties. The Arbitral
Tribunal may make a different regulation concerning the
costs.

9. The decisions of the Tribunal are final and binding
for each Contracting Parties.

Article 10

Application of Other Rules and Special
 Commitments

Nothing in this Agreement shall be taken to limit the
rights of investors of the Contracting Parties from
benefiting from any more favourable treatment that may be 
provided for in any existing or future bilateral or
multilateral agreement to which they are parties.

Article 11

Applicability of this Agreement

This Agreement shall apply to investments made in the
territory of one of the Contracting Parties in accordance
with its laws and regulations by investors of the other
Contracting Party prior to as well as after the entry into
force of this Agreement, but shall not apply to any dispute
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or claim concerning an investment which arose, or which
was settled before its entry into force.

Article 12

Consultations

Upon request by either Contracting Party, the other
Contracting Party shall agree to consultations on the
interpretation or application of this Agreement. Upon
request by either Contracting Party, information shall be
exchanged on the impact that the laws, regulations,
decisions, administrative practices or procedures, or
policies of the other Contracting Party may have on
investments covered by this Agreement. The consultations 
provided for in this Article shall include consultations
concerning any steps that a Contracting Party may
consider are necessary to ensure compatibility between the 
Agreement and the EC Treaty.

Article 13

General Exceptions

1. Nothing in this Agreement shall be construed to
prevent a Contracting Party from adopting or maintaining
reasonable measures for prudential reasons, such as:

a) the maintenance of the safety, soundness, integrity
or financial responsibility of financial institutions; and

b) ensuring the integrity and stability of a Contracting
Party’s financial system.

2. a) Nothing in this Agreement shall be construed to
prevent a Contracting Party from adopting or maintaining
measures that restrict transfers where the Contracting
Party experiences serious balance of payments difficulties, 
or the threat thereof, and such restrictions are consistent
with paragraph b).

b) Me a su res re fer red to in pa rag raph a) shall be
equ i tab le, ne it her ar bit ra ry nor un jus ti fi ably
disc ri mi na to ry, in good fa ith, of li mi ted du ra ti on and may
not go be y ond what is ne ces sa ry to re me dy the ba lan ce of
pa y ments si tu a ti on. A Cont rac ting Party that im po ses
me a su res un der this Ar tic le shall in form the ot her
Cont rac ting Party forth with and pre sent as soon as
pos sib le a time sche du le for the ir re mo val. Such me a su res
shall be ta ken in ac cor dan ce with ot her in ter na ti o nal
ob li ga ti ons of the Cont rac ting Party con cer ned, inc lu ding
tho se un der the WTO Ag re e ment and the Ar tic les of
Ag re e ment of the In ter na ti o nal Mo ne ta ry Fund.

3. Not hing in this Ag re e ment shall be const ru ed:
a) to prevent any Contracting Party from taking any

actions that it considers necessary for the protection of its
essential security interests

(i) relating to the traffic in arms, ammunition and
implements of war and to such traffic and transactions in
other goods, materials, services and technology
undertaken directly or indirectly for the purpose of
supplying a military or other security establishment,

(ii) taken in time of war or other emergency in
international relations, or

(iii) relating to the implementation of national policies
or international agreements respecting the
non-proliferation of nuclear weapons or other nuclear
explosive devices; or

b) to prevent any Contracting Party from taking action
in pursuance of its obligations under the United Nations
Charter for the maintenance of international peace and
security.

4. A Contracting Party may deny the benefits of the
Agreement to an investor of the other Contracting Party
that is an enterprise of such Contracting Party and to
investments of such investors if investors of a
non-Contracting Party own or control the enterprise and
the enterprise has no substantial business activities in the
territory of the Contracting Party under whose law it is
constituted.

5. A Contracting Party may deny the benefits of the
Agreement to an investor of the other Contracting Party
that is an investment of such Contracting Party and to
investments of such investor if investors of a
non-Contracting Party own or control the investment and
the denying Contracting Party adopts or maintains
measures with respect to the non-Contracting Party that
prohibit transactions with the investment or that would be
violated or circumvented if the benefits of the Agreement
were accorded to the investments of investors.

6. All references in the Agreement to measures of a
Contracting Party shall include measures applicable in
accordance with EU law in the territory of that Contracting 
Party pursuant to its membership in the European Union.
References to „serious balance-of-payments difficulties,
or the threat thereof,” shall include serious
balance-of-payments difficulties, or the threat thereof, in
the economic or monetary union of which a Contracting
Party is a member.

7. A Contracting Party’s essential security interests
may include interests and measures deriving from its
membership in a customs, economic, or monetary union, a
common market or a free trade area.

8. The dispute settlement according to Article 8 shall
not be considered as treatment, preference or privilege.
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Article 14

Final Provisions, Entry into Force, Duration,
Termination and Amendments

1. This Agreement shall apply without prejudice to
the obligations deriving from the membership in the
European Union, and subject to those obligations.
Consequently the provisions of this Agreement may not
be invoked or interpreted neither in whole nor in part in
such a way as to invalidate, amend or otherwise affect
the obligations of the Republic of Hungary arising from
the Treaties on which the European Union is founded as
well as from the primary and secondary law of the
European Union.

2. The Contracting Parties shall notify each other that
their internal procedure requirements for the entry into
force of this Agreement have been complied with. This
Agreement shall enter into force sixty days after the date of 
the last notification.

3. This Agreement shall remain in force for a period of
ten years, afterwards automatically prolonged for
consecutive ten-years periods, until one of the Contracting
Parties notifies the other Contracting Party in writing
about the termination of the Agreement at least one year
before the end of the actual ten-year period.

4. In respect of investments made prior to the
termination of this Agreement, the provisions of this
Agreement shall continue to be effective for a period of ten 
years from the date of termination.

5. This Agreement may be amended by written
agreement between the Contracting Parties. Any
amendment shall be inalienable part of the Agreement and
enter into force under the same procedure required for
entering into force of the present Agreement.

In witness whereof, the undersigned duly authorized
have signed this Agreement.

Done in duplicate at Budapest, this 14 day of June 2007, 
in the Hungarian, Arabic and English languages, all texts
being equally authentic. In case of any divergence of
interpretation, the English text shall prevail.

For the Re pub lic For the Has he mi te King dom 
of Hun ga ry of Jor dan”

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság és a Jordán Hasemita
Királyság között a beruházások ösztönzésérõl

és kölcsönös védelmérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság és a Jor dán Ha se mi ta Ki rály ság
(a továb biak ban „Szer zõ dõ Fe lek”),

at tól az óhaj tól ve zet ve, hogy a gaz da sá gi együtt mû kö -
dést mind két Szer zõ dõ Fél ja vá ra erõ sít sék,

az zal a szán dék kal, hogy ked ve zõ fel té te le ket te remt se -
nek és tart sa nak fenn az egyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó i nak
be ru há zá sa i hoz a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén, és

an nak tu da tá ban, hogy a be ru há zá sok nak a je len Meg -
állapodással össz hang ban tör té nõ elõ moz dí tá sa és köl csö -
nös vé del me ösz tön zi az üz le ti kez de mé nye zé se ket ezen a
te rü le ten,

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

1. Cikk

Meghatározások

A Meg ál la po dás al kal ma zá sá ban:
1. A „be ru há zás” ki fe je zés ma gá ban fog lal min den faj ta 

olyan va gyo ni ér té ket, me lyet az egyik Szer zõ dõ Fél va la -
mely be ru há zó ja gaz da sá gi te vé keny ség gel össze füg gés -
ben fek te tett be a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén, ez utób bi
tör vényeivel és jog sza bá lya i val össz hang ban, és kü lö nö -
sen – de nem ki zá ró lag – a kö vet ke zõ ket je len ti:

a) az ingó és in gat lan tu laj dont, va la mint min den egyéb 
do lo gi jo got, mint pél dá ul min den fé le zá log jo got és ha -
son ló jo go kat;

b) a rész vé nye ket, üz let ré sze ket és vál la la ti köt vé nye -
ket, il let ve a tár sa sá gi ér de kelt ség egyéb for má it;

c) olyan pénz kö ve te lé se ket vagy gaz da sá gi ér ték kel
bíró tel je sí tés nyúj tá sá ra vo nat ko zó kö ve te lé se ket, ame -
lyek be ru há zás hoz kap cso lód nak;

d) a szel le mi és ipa ri tu laj don hoz fû zõ dõ jo go kat, ide -
ért ve a be ru há zás hoz kap cso ló dó szer zõi jo go kat, véd je -
gye ket, sza ba dal ma kat, min tá kat, nö vény faj ta ol ta lom hoz
való jo go kat, tech no ló gi á kat, know-how-t, ke res ke del mi
tit ko kat, föld raj zi ere det meg je lö lé se ket, ke res ke del mi ne -
ve ket és go od will-t épp úgy;

e) min den jog sza bály vagy szer zõ dés ál tal biz to sí tott
jo got és jog sza bá lyon ala pu ló min den faj ta en ge délyt és jó -
vá ha gyást, be le ért ve a ter mé sze ti erõ for rá sok ku ta tá sá ra,
ki ter me lé sé re, mû ve lé sé re vagy ki ak ná zá sá ra vo nat ko zó
kon cesszi ó kat.

A va gyo ni ér ték be ru há zá si for má já nak ké sõb bi meg -
vál to zá sa nem érin ti an nak be ru há zás jel le gét, fel té te lez ve, 
hogy ez a vál to zás an nak a Szer zõ dõ Fél nek a tör vényeivel 
és jog sza bá lya i val össz hang ban áll, amely nek te rü le tén a
be ru há zás lé te sült.
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2. A „be ru há zó” ki fe je zés az egyik Szer zõ dõ Fél min -
den olyan ter mé sze tes vagy jogi sze mé lyét je len ti, aki a
má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén be ru há zást lé te sí tett.

a) A „ter mé sze tes sze mély” ki fe je zés min den olyan ter -
mé sze tes sze mélyt je lent, aki bár me lyik Szer zõ dõ Fél ál -
lam pol gá ra an nak tör vényei ér tel mé ben.

b) A „jogi sze mély” ki fe je zés bár mely Szer zõ dõ Fél te -
kin te té ben azt a jog alanyt je len ti, amely a jog sza bá lya i val
össz hang ban jött lét re, il let ve ke rült be jegy zés re, to váb bá
köz pon ti irá nyí tá sa vagy üz let vi te lé nek meg ha tá ro zó he -
lye az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén van. A Ma gyar Köz tár -
sa ság te kin te té ben a ki fe je zés ki ter jed az olyan sze mé lyi
egye sü lé sek re is, ame lyek jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del kez nek, de tör vényei sze rint tár sa ság nak te kin ten dõk,
ne ve ze te sen a köz ke re se ti tár sa ság ra (kkt.) és a be té ti tár -
sa ság ra (bt.).

3. A „ho zam” ki fe je zés a be ru há zás ból szár ma zó ered -
ményt je len ti és ma gá ban fog lal ja – kü lö nö sen, de nem ki -
zá ró la go san – a nye re sé get, ka ma tot, tõ ke nye re sé get, osz -
ta lé kot, jog dí ja kat vagy egyéb dí ja kat.

4. A „te rü let” ki fe je zés je len ti:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben azt a te rü le tet,
amely fö lött a Ma gyar Köz tár sa ság a nem zet kö zi jog gal
össz hang ban szu ve re ni tást, fel ség jo go kat vagy jog ha tó sá -
got gya ko rol;

b) a Jor dán Ha se mi ta Ki rály ság te kin te té ben: a Jor dán
Ha se mi ta Ki rály ság te rü le tét, be le ért ve azo kat a par ti ten -
ger kül sõ ha tá rá val szom szé dos ten ge ri te rü le te ket, ide ért -
ve a ten ger fe ne ket és al ta lajt, amely fö lött a Jor dán Ha se -
mi ta Ki rály ság a nem zet kö zi jog gal össz hang ban szu ve re -
ni tást és jog ha tó sá got gya ko rol.

5. A „sza ba don át vált ha tó pénz nem” ki fe je zés azt a
pénz ne met je len ti, ame lyet szé les kör ben hasz nál nak fi ze -
tés re nem zet kö zi tranz ak ci ók so rán, és szé les kör ben
 forgalmaznak a ve ze tõ nem zet kö zi de vi za pi a co kon,
amennyi ben ez nem el len té tes egyik Szer zõ dõ Fél jog sza -
bá lya i val sem.

2. Cikk

A beruházások ösztönzése és védelme

1. Mind két Szer zõ dõ Fél ösz tön zi a má sik Szer zõ dõ Fél 
be ru há zó it, és ked ve zõ kö rül mé nye ket te remt szá muk ra
an nak ér de ké ben, hogy te rü le tén be ru há zá so kat lé te sít se -
nek, to váb bá tör vényeivel és jog sza bá lya i val össz hang ban 
le he tõ vé te szi az ilyen be ru há zá sok lét re ho zá sát.

2. Bár me lyik Szer zõ dõ Fél be ru há zói ál tal lé te sí tett be -
ru há zá sok és azok ho za mai a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén
min den kor igaz sá gos és mél tá nyos el bá nás ban ré sze sül -
nek, to váb bá tel jes körû vé del met és biz ton sá got él vez nek.

3. A Szer zõ dõ Fél nem ösz tön zi a be ru há zá so kat a ha -
zai kör nye zet vé del mi, mun ka ügyi, mun ka egész ség ügyi és
vé del mi sza bá lyo zás eny hí té sé vel, vagy az alap ve tõ fog -
lal koz ta tá si elõ írások el en ge dé sé vel. Ha a Szer zõ dõ Fél
úgy íté li meg, hogy a má sik Szer zõ dõ Fél ilyen ösz tön zést
aján lott, egyez te tést kez de mé nyez het a má sik Szer zõ dõ
Fél lel, és a két Szer zõ dõ Fél egyez te tést foly tat az ilyen jel -
le gû ösz tön zés el ke rü lé se ér de ké ben.

3. Cikk

Nemzeti és legnagyobb kedvezményes elbánás

1. Mind két Szer zõ dõ Fél a te rü le tén a má sik Szer zõ dõ
Fél be ru há zó i nak a be ru há zá sa it és ho za ma it olyan el bá -
nás ban ré sze sí ti, amely igaz sá gos és mél tá nyos és nem
ked ve zõt le nebb, mint a sa ját be ru há zói be ru há zá sa i nak és
ho za ma i nak, il let ve bár mely har ma dik ál lam be ru há zói
be ru há zá sa i nak és ho za ma i nak biz to sí tott el bá nás kö zül a
ked ve zõbb.

2. Mind két Szer zõ dõ Fél a te rü le tén a má sik Szer zõ dõ
Fél be ru há zó it olyan el bá nás ban ré sze sí ti be ru há zá sa ik
irá nyí tá sa, fenn tar tá sa, hasz ná la ta, él ve ze te vagy a ve lük
való ren del ke zés te kin te té ben, amely igaz sá gos és mél tá -
nyos és nem ked ve zõt le nebb, mint a sa ját be ru há zói vagy
bár me lyik har ma dik ál lam be ru há zói szá má ra biz to sí tott
el bá nás kö zül a ked ve zõbb.

3. E Meg ál la po dás nak a nem ze ti el bá nás ra és a leg na -
gyobb ked vez mé nyes el bá nás ra vo nat ko zó ren del ke zé sei
nem al kal ma zan dók a Szer zõ dõ Fél ál tal vám unió, gaz da -
sá gi vagy mo ne tá ris unió, kö zös piac vagy sza bad ke res ke -
del mi öve zet tag ja ként való kö te le zett sé gei alap ján nyúj -
tott elõ nyök re.

4. A Szer zõ dõ Fe lek tu do má sul ve szik, hogy a Szer zõ -
dõ Fél nek a vám unió, gaz da sá gi vagy mo ne tá ris unió, kö -
zös piac vagy sza bad ke res ke del mi öve zet tag ja ként való
kö te le zett sé gei ma guk ban fog lal ják azon nem zet kö zi szer -
zõ dés bõl vagy vi szo nos sá gi meg ál la po dás ból szár ma zó
kö te le zett sé ge ket, ame lye ket a vám unió, gaz da sá gi vagy
mo ne tá ris unió, kö zös piac vagy sza bad ke res ke del mi öve -
zet köt.

5. E Cikk ren del ke zé sei nem ér tel mez he tõk úgy, hogy
az egyik Szer zõ dõ Fe let arra kö te le zik, hogy ki ter jessze a
má sik Szer zõ dõ Fél be ru há zó i ra vagy az ilyen be ru há zó
be ru há zá sa i ra és ho za ma i ra bár mi lyen olyan el bá nás nak,
pre fe ren ci á nak vagy ki vált ság nak az elõ nye it, ame lyet az
elõb bi Szer zõ dõ Fél a kö vet ke zõk alap ján nyújt:

a) bár me lyik Szer zõ dõ Fél tag ja vagy tag já vá vá lik bár -
mely több ol da lú be ru há zá si meg ál la po dás nak;

b) bár mely nem zet kö zi meg ál la po dás vagy meg egye -
zés, amely adó zás sal kap cso la tos.
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4. Cikk

Kártalanítás veszteségekért

1. Ha bár me lyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó i nak be ru há zá -
sai vagy ho za mai há bo rú, fegy ve res össze üt kö zés, or szá -
gos szük ség ál la pot, fel ke lés, lá za dás, za var gás, vagy
egyéb ha son ló ese mény  miatt a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le -
tén vesz te sé get szen ved nek, az utób bi Szer zõ dõ Fél a hely -
re ál lí tás, kár ta la ní tás, kár pót lás vagy egyéb ren de zés te -
kin te té ben olyan el bá nás ban ré sze sí ti azo kat, amely nem
ked ve zõt le nebb, mint az utób bi Szer zõ dõ Fél ál tal a sa ját
be ru há zó i nak vagy bár me lyik har ma dik ál lam be ru há zó i -
nak biz to sí tott bá nás mód kö zül a ked ve zõbb.

2. Nem érint ve a je len Cikk 1. be kez dé sé ben fog lal ta -
kat, az egyik Szer zõ dõ Fél azon be ru há zói szá má ra, akik a
hi vat ko zott be kez dés ben fog lalt ese mé nyek bár me lyi ke
kap csán a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén vesz te sé ge ket
szen ved nek ab ból ki fo lyó lag, hogy

a) be ru há zá sa it vagy azok ré sze it a má sik Szer zõ dõ Fél
erõi, il let ve ha tó sá gai igény be vet ték;

b) be ru há zá sa it vagy azok ré sze it a má sik Szer zõ dõ Fél
erõi, il let ve ha tó sá gai meg sem mi sí tet ték, és erre nem har ci 
cse lek mé nyek foly tán vagy a hely zet szük ség sze rû sé ge
 miatt ke rült sor,
a má sik Szer zõ dõ Fél nek azon na li, meg fe le lõ és tény le ges
vissza té rí tést vagy kár ta la ní tást kell nyúj ta nia.

A kár ta la ní tás nak ke res ke del mi leg in do kolt mér té kû
ka ma tot kell tar tal maz nia a vesz te ség fel me rü lé sé nek nap -
já tól a ki fi ze tés nap já ig ter je dõ idõ szak ra.

5. Cikk

Kisajátítás

Egyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó i nak be ru há zá sai vagy ho -
za mai sem ál la mo sít ha tók, sa já tít ha tók ki vagy vet he tõk
olyan in téz ke dé sek alá a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén, me -
lyek ha tá sa meg egye zik az ál la mo sí tás sal vagy ki sa já tí tás -
sal (a továb biak ban „ki sa já tí tás”), ki vé ve ha az köz ér dek -
bõl tör té nik. A ki sa já tí tást meg fe le lõ tör vényes el já rás ke -
re té ben kell vég re haj ta ni, hát rá nyos meg kü lön böz te té sek -
tõl men te sen, és egy ide jû leg ren del kez ni kell az azon na li,
meg fe le lõ és tény le ges kár ta la ní tás meg fi ze té sé rõl. A kár -
ta la ní tás nak egyen ér té kû nek kell len nie a be ru há zás nak a
ki sa já tí tást, il let ve a kö zel gõ ki sa já tí tás köz is mert té vá lá -
sát köz vet le nül meg elõ zõ idõ pont ban (ket tõ kö zül ame lyik 
a ko ráb bi) ér vé nyes pi a ci ér té ké vel, a ki sa já tí tás nap já tól
kez dõ dõ en a tény le ges fi ze tés nap já ig ter je dõ idõ szak ra
vo nat ko zó an ke res ke del mi leg in do kolt mér té kû ka ma to -
kat is kell tar tal maz nia, ké se de lem nél kül tel je sí ten dõ nek,
to váb bá tény le ge sen hoz zá fér he tõ nek és sza ba don át vált -
ha tó pénz nem ben sza ba don át utal ha tó nak kell len nie.

6. Cikk

Átutalások

1. A Szer zõ dõ Fe lek le he tõ vé te szik a be ru há zá sok kal
és ho za mok kal kap cso la tos ki fi ze té sek sza bad át utal ha tó -
sá gát. Az át uta lá sok nak sza ba don át vált ha tó pénz nem ben
kell tör tén ni ük, össz hang ban an nak a Szer zõ dõ Fél nek tör -
vényeivel és jog sza bá lya i val, ahol a be ru há zást lét re hoz -
ták, bár mely kor lá to zás és in do ko lat lan ké se de lem nél kül.
Az ilyen át uta lá sok kü lö nö sen – de nem ki zá ró lag – a kö -
vet ke zõ ket fog lal ják ma guk ban:

a) a tõ két és a be ru há zás fenn tar tá sá ra vagy nö ve lé sé re
for dí tott pót ló la gos össze ge ket;

b) je len Meg ál la po dás 1. Cikk 3. be kez dé sé ben fog lal -
tak sze rin ti ho za mot;

c) olyan költ sé gek re ki fi ze tett össze ge ket, ame lyek a
be ru há zás mû kö dé se so rán me rül nek fel, mint jog dí jak és
en ge dé lye zé si dí jak vagy ha son ló költ sé gek;

d) szer zõ dé sek kel kap cso la tos ki fi ze té se ket, ide ért ve a
hi tel meg ál la po dá so kat;

e) a be ru há zás rész le ges vagy tel jes el adá sá ból vagy
fel szá mo lá sá ból be fo lyó össze ge ket;

f) a be ru há zás hoz kap cso ló dó an kül föld rõl al kal ma -
zott ter mé sze tes sze mé lyek nek azt a bé rét vagy egyéb
ke re se tét, amely azon Szer zõ dõ Fél tör vényeinek és
jogszabá lyainak ha tá lya alá tar to zik, ahol a be ru há zást
lét re hoz ták;

g) je len Meg ál la po dás 4. és 5. Cik ke i nek meg fele lõen
járó kár ta la ní tást;

h) je len Meg ál la po dás 8. Cik ke sze rin ti vi ta ren de zé sé -
bõl szár ma zó ki fi ze té se ket.

2. Az át uta lá so kat azt köve tõen kell tel je sí te ni, hogy a
be ru há zó ele get tett va la mennyi, a be ru há zás he lye sze rin ti 
Szer zõ dõ Fél te rü le tén ha tály ban lévõ jog sza bá lyok ban
elõ írt pénz ügyi kö te le zett sé gé nek.

3. A je len Meg ál la po dás te kin te té ben ár fo lya mok -
nak – el té rõ meg egye zés hi á nyá ban – az át uta lást le bo nyo -
lí tó hi tel in té zet ál tal, a be ru há zást be fo ga dó Szer zõ dõ Fél
tör vényeivel és jog sza bá lya i val össz hang ban köz zé tett ár -
fo lya mok te kin ten dõk. Amennyi ben ilyen ár fo lyam nem
lé te zik – el té rõ meg egye zés hi á nyá ban – a hi va ta los ár fo -
lya mot kell al kal maz ni.

7. Cikk

Jogátruházás

1. Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél vagy an nak ki je -
lölt ügy nök sé ge a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén meg va ló -
sult be ru há zá sá ra vo nat ko zó an nyúj tott ga ran cia vagy biz -
to sí tás alap ján sa ját be ru há zó i nak ki fi ze tést tel je sít, az
utób bi Szer zõ dõ Fél el is me ri:
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a) a be ru há zó bár mi lyen jo gá nak vagy kö ve te lé sé nek
át szál lá sát az elõb bi Szer zõ dõ Fél re vagy an nak ki je lölt
ügy nök sé gé re az an nak or szá gá ban ér vé nyes va la mely
jog sza bály vagy jog ügy let út ján, va la mint,

b) hogy az elõb bi Szer zõ dõ Fél vagy an nak ki je lölt
ügy nök sé ge a jog utód lás cí mén jo go sult a be ru há zó jo ga i -
nak gya kor lá sá ra és kö ve te lé se i nek ér vé nye sí té sé re, és át -
vál lal ja a be ru há zás sal kap cso la tos kö te le zett sé ge ket.

2. Az át ru há zott jo gok és kö ve te lé sek nem ha lad hat ják
meg a be ru há zó ere de ti jo ga it és kö ve te lé se it.

8. Cikk

Az egyik Szerzõdõ Fél és a másik Szerzõdõ Fél
beruházója közötti beruházási viták rendezése

1. Az egyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó ja és a má sik Szer -
zõ dõ Fél kö zött fel me rü lõ, az utób bi Szer zõ dõ Fél te rü le -
tén lévõ be ru há zás sal kap cso la tos vi tá kat a vi tá ban álló fe -
lek nek tár gya lá sok út ján kell egy más közt ren dez ni ük.

2. Ha az egyik Szer zõ dõ Fél be ru há zó ja és a má sik
Szer zõ dõ Fél kö zöt ti vita az ilyen tár gya lá sok ra vo nat ko zó 
igény írás be li be nyúj tá sa utá ni hat hó na pon be lül nem ren -
dez he tõ ily mó don, az érin tett be ru há zó nak jo gá ban áll a
vi tát be ter jesz te ni:

a) an nak a Szer zõ dõ Fél nek az ille té kes bí ró sá gá hoz,
amely ben a be ru há zás lé te sült; vagy

b) az Ál la mok és más ál la mok ter mé sze tes és jogi
sze mé lyei kö zöt ti be ru há zá si vi ták ren de zé sé rõl  szóló,
Was hing ton ban, 1965. már ci us 18-án kelt Egyez mény
vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint a Be ru há zá si Vi ták
Ren de zé sé nek Nem zet kö zi Köz pont já hoz (ICSID),
amennyi ben mind két Ál lam ré sze sé vé vált az Egyez -
mény nek; vagy

c) olyan nem zet kö zi ad hoc vá lasz tott bí ró ság hoz,
amely az Egye sült Nem ze tek Nem zet kö zi Ke res ke del mi
Jogi Bi zott sá gá nak (UNCITRAL) Vá lasz tott Bí ró sá gi
Sza bá lyai sze rint jött lét re. A vi tá ban lévõ fe lek írás ban
meg ál la pod hat nak ezen Sza bá lyok mó do sí tá sá ban.

3. Amennyi ben a vita a 2. be kez dés a)–c) pont ja i ban
fel so rolt bí ró sá gok egyi ké hez ke rült be ter jesz tés re, a be ru -
há zó nem for dul hat egyéb, a 2. be kez dés a)–c) pont ja i ban
fel so rolt vi ta ren de zé si fó rum hoz.

4. A be ru há zó az 1. be kez dés sze rin ti vi tát csak ak kor
ter jeszt he ti bí ró ság elé a 2. be kez dés sze rint, ha nem múlt
el több mint há rom év at tól az idõ pont tól kez dõ dõ en, hogy
a be ru há zó elõ ször szer zett vagy sze rez he tett vol na tu do -
mást ál lí tó la gos jog sér tés rõl és ar ról, hogy a be ru há zót
vesz te ség vagy kár érte.

5. A dön tés vég le ges és kö te le zõ ér vé nyû a vi tá ban
részt ve võ fe lek szá má ra és azt a dön tés nek meg fele lõen, a

dön tés ben fel tün te tett idõ pon tig an nak a Szer zõ dõ Fél nek
a jog sza bá lya i val össz hang ban kell vég re haj ta ni, amely -
nek te rü le tén a be ru há zást lé te sí tet ték.

9. Cikk

A Szerzõdõ Felek közötti viták rendezése

1. A Szer zõ dõ Fe lek kö zött je len Meg ál la po dás ér tel -
me zé sé vel vagy al kal ma zá sá val kap cso la to san fel me rült
vi tá kat le he tõ ség sze rint egyez te té sek, il let ve tár gya lá sok
út ján kell ren dez ni.

2. Ha a vita ily mó don hat hó na pon be lül nem ren dez -
he tõ, azt bár me lyik Szer zõ dõ Fél ké ré sé re a je len Cikk ren -
del ke zé sei sze rin ti, há rom ta gú vá lasz tott bí ró ság elé kell
ter jesz te ni.

3. A vá lasz tott bí ró sá got min den egyes eset ben a kö vet -
ke zõ mó don kell meg ala kí ta ni. A vá lasz tott bí ró sá gi el já -
rás irán ti ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott két hó na pon
be lül mind két Szer zõ dõ Fél ki je lö li a bí ró ság egy-egy tag -
ját. Ezen két tag nak az után egy har ma dik ál lam ál lam pol -
gá rát kell ki vá lasz ta nia, akit a bí ró ság el nö ké vé (a továb -
biak ban „el nök”) kell ki je löl ni. A bí ró ság el nö két a két
má sik tag ki je lö lé sé nek idõ pont já tól szá mí tott há rom hó -
na pon be lül ki kell je löl ni.

4. Amennyi ben a je len Cikk 3. be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõ kön be lül a szük sé ges ki je lö lé sek nem tör -
tén tek meg, úgy a Nem zet kö zi Bí ró ság el nö két le het fel -
kér ni a ki je lö lé sek meg té te lé re. Ha a Nem zet kö zi Bí ró ság
el nö ke va la me lyik Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá ra, vagy va la -
mi lyen más ok aka dá lyoz za az em lí tett tiszt ség el lá tá sá -
ban, az al el nö köt kell fel kér ni a szük sé ges ki je lö lé sek
meg té te lé re. Ha az al el nök va la me lyik Szer zõ dõ Fél ál -
lam pol gá ra, vagy õ is aka dá lyoz tat va van az em lí tett tiszt -
ség el lá tá sá ban, a Nem zet kö zi Bí ró ság nak azt a rang idõs
tag ját kell fel kér ni a ki je lö lé sek meg té te lé re, aki egyik
Szer zõ dõ Fél nek sem ál lam pol gá ra.

5. A vá lasz tott bí ró ság dön té sét sza va zat több ség gel
hoz za.

6. A vá lasz tott bí ró ság dön té sét a tör vények, ezen Meg -
ál la po dás ren del ke zé sei, va la mint a nem zet kö zi jog ál ta lá -
no san el fo ga dott el vei és sza bá lyai alap ján hoz za.

7. A Szer zõ dõ Fe lek egyéb ren del ke zé se it figye lembe
véve a bí ró ság el já rá si sza bá lya it maga ha tá roz za meg.

8. Mind két Szer zõ dõ Fél maga vi se li az ál ta la vá lasz -
tott bí ró nak, va la mint a bí ró sá gi el já rás ban való kép vi se le -
té nek a költ sé ge it. Az el nök költ sé ge it és a fenn ma ra dó
költ sé ge ket a Szer zõ dõ Fe lek egyen lõ arány ban vi se lik. A
bí ró ság el té rõ ren del ke zést is hoz hat a költ sé gek te kin te té -
ben.
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9. A bí ró ság dön té sei vég le ge sek és kö te le zõ ek mind -
két Szer zõ dõ Fél szá má ra.

10. Cikk

Egyéb szabályok és különleges kötelezettségek
alkalmazása

Ezen Meg ál la po dás ren del ke zé sei nem te kint he tõk úgy, 
hogy kor lá toz zák a Szer zõ dõ Fe lek be ru há zó i nak azon jo -
ga it, hogy elõ nyö ket él vez ze nek bár mely ked ve zõbb el bá -
nás ból, amely olyan lé te zõ vagy jö võ ben lét re jö võ két -
oldalú vagy több ol da lú meg ál la po dás ból szár ma zik, ame -
lyek nek tag jai.

11. Cikk

A Megállapodás alkalmazhatósága

A Meg ál la po dást az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén, an -
nak tör vényeivel és jog sza bá lya i val össz hang ban a má sik
Szer zõ dõ Fél be ru há zói ál tal a Meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé se elõtt vagy azt köve tõen meg va ló sí tott be ru há zá sok ra
kell al kal maz ni, de nem al kal maz ha tó olyan, be ru há zás sal
kap cso la tos vi tá ra, vagy kö ve te lés re, amely a ha tály ba lé -
pé se elõtt me rült fel, vagy ame lyet a ha tály ba lé pés elõtt
ren dez tek.

12. Cikk

Egyeztetések

Bár me lyik Szer zõ dõ Fél ké ré sé re a má sik Szer zõ dõ Fél
hoz zá já rul ah hoz, hogy a Meg ál la po dás ér tel me zé sé rõl
vagy al kal ma zá sá ról egyez tes se nek. Bár me lyik Szer zõ dõ
Fél ké ré sé re in for má ció cse rét kell tar ta ni ar ról, hogy a má -
sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai, ren del ke zé sei, ha tá ro za tai,
ad mi niszt ra tív gya kor la ta vagy el já rá sa vagy po li ti kái mi -
lyen ha tás sal le het nek a Meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó
be ru há zá sok ra. Az e Cikk ben elõ írt egyez te té sek ma guk -
ban fog lal ják az azok kal a lé pé sek kel kap cso la tos egyez te -
té se ket is, ame lye ket a Szer zõ dõ Fél szük sé ges nek te kint a
Meg ál la po dás és az EK Szer zõ dés kö zöt ti össze egyez tet -
he tõ ség biz to sí tá sa ér de ké ben.

13. Cikk

Általános kivételek

1. A Meg ál la po dás ban sem mi sem ér tel mez he tõ úgy,
hogy a Szer zõ dõ Fe let aka dá lyoz za ab ban, hogy pruden -

ciális okok ból olyan éssze rû in téz ke dé se ket fo gad jon el
vagy tart son ha tály ban, mint pél dá ul:

a) a pénz ügyi in téz mé nyek biz ton sá gá nak, hi tel ké pes -
sé gé nek, in teg ri tá sá nak vagy pénz ügyi fe le lõs sé gé nek
fenn tar tá sa; és

b) a Szer zõ dõ Fél pénz ügyi rend sze re in teg ri tá sá nak és
sta bi li tá sá nak biz to sí tá sa.

2. a) A Meg ál la po dás ban sem mi sem ér tel mez he tõ
úgy, hogy a Szer zõ dõ Fe let aka dá lyoz za olyan in téz ke -
dé sek el fo ga dá sá ban vagy ha tály ban tar tá sá ban, ame -
lyek kor lá toz zák az át uta lá so kat, ami kor a Szer zõ dõ Fél
sú lyos fi ze té si mér leg ne héz sé gek kel küzd vagy en nek
ve szé lye fe nye ge ti, és ezek a kor lá to zá sok össz hang ban
van nak a b) pont tal.

b) Az a) pont ban em lí tett in téz ke dé sek mél tá nyo sak,
nem ön ké nye sek, nem iga zol ha tat lan mó don diszk ri mi na -
tív jel le gû ek, jó hi sze mû ek és kor lá to zott idõ tar ta mú ak, és
nem lép nek túl azon, ami a fi ze té si mér leg hely ze té nek
hely re ál lí tá sá hoz szük sé ges. Az e Cikk alap ján in téz ke dé -
se ket elõ író Szer zõ dõ Fél ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a má -
sik Szer zõ dõ Fe let és a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül is -
mer te ti az in téz ke dé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé re vo nat -
ko zó idõ be li üte me zés rõl. Eze ket az in téz ke dé se ket az
érin tett Szer zõ dõ Fél egyéb nem zet kö zi kö te le zett sé ge i -
nek meg fele lõen hoz zák meg, ide ért ve a WTO Meg ál la po -
dás és a Nem zet kö zi Va lu ta alap Alap ok má nya alap ján
való kö te le zett sé ge ket.

3. A Meg ál la po dás ban sem mi sem ér tel mez he tõ úgy,
hogy:

a) a Szer zõ dõ Fe let olyan cse lek mé nyek meg té te lé ben
aka dá lyoz za, ame lyek vé le mé nye sze rint olyan alap ve tõ
biz ton sá gi ér de ke i nek vé del mé hez szük sé ge sek

(i) ame lyek a fegy ver-, lõ szer- és ha di anyag for ga lom -
mal kap cso la to sak, és más olyan áruk kal, anya gok kal,
szol gál ta tá sok kal és tech no ló gi ák for gal má val és adás-
 vételével kap cso la to sak, ame lye ket köz vet ve vagy köz vet -
le nül ka to nai vagy egyéb biz ton sá gi lé te sít mé nyek el lá tá sa 
ér de ké ben vé gez nek,

(ii) ame lye ket há bo rú vagy a nem zet kö zi kap cso la tok -
ban mu tat ko zó egyéb szük ség hely zet ide jé ben hoz nak,
vagy

(iii) ame lyek a nuk le á ris fegy ve rek vagy egyéb nuk le á -
ris rob ba nó szer ke ze tek el ter je dé sét aka dá lyo zó nem ze ti
po li ti kák vagy nem zet kö zi meg ál la po dá sok vég re haj tá sá -
val kap cso la to sak; vagy

b) meg aka dá lyoz za bár mely Szer zõ dõ Fe let ab ban,
hogy olyan cse lek ményt hajt son vég re, amely az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze té nek a nem zet kö zi béke és biz ton ság
fenn tar tá sá ra irá nyu ló char tá ja alap ján fenn ál ló kö te le zett -
ség bõl szár ma zik.
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4. A Szer zõ dõ Fél meg ta gad hat ja a Meg ál la po dás ból
szár ma zó elõ nyö ket a má sik Szer zõ dõ Fél be ru há zó já tól
(aki a má sik Szer zõ dõ Fél vál la la ta) vagy an nak be ru há zá -
sá tól, ha a vál la lat egy nem Szer zõ dõ Fél be ru há zó i nak a
tu laj do ná ban vagy el len õr zé se alatt van, és a vál la lat nem
fejt ki tény le ges üz le ti te vé keny sé get an nak a Szer zõ dõ
Fél nek a te rü le tén, amely nek jog sza bá lyai sze rint ke rült
be jegy zés re.

5. A Szer zõ dõ Fél meg ta gad hat ja a Meg ál la po dás ból
szár ma zó elõ nyö ket a má sik Szer zõ dõ Fél be ru há zó já tól
(aki a má sik Szer zõ dõ Fél be ru há zá sa) és an nak be ru há zá -
sá tól, ha a be ru há zás egy nem Szer zõ dõ Fél be ru há zó i nak
tu laj do ná ban vagy el len õr zé se alatt van és az a Szer zõ dõ
Fél, ame lyik meg ta gad ta a Meg ál la po dás ból szár ma zó elõ -
nyök nyúj tá sát, a nem Szer zõ dõ Fél irá nyá ban olyan in téz -
ke dé se ket fo ga na to sít vagy tart ha tály ban, ame lyek meg -
tilt ják a be ru há zás sal kap cso la tos ügy le te ket, vagy ame -
lye ket meg sér te né nek vagy ki ját sza ná nak, ha a be ru há zó
be ru há zá sa i nak nyúj ta nák a Meg ál la po dás ból szár ma zó
elõ nyö ket.

6. A Meg ál la po dás ban a Szer zõ dõ Fél in téz ke dé se i re 
vo nat ko zó min den hi vat ko zás ma gá ban fog lal ja az EU
jog nak meg fele lõen az il le tõ Szer zõ dõ Fél te rü le tén az
 Európai Uni ó ban való tag sá ga alap ján al kal ma zan dó in -
téz ke dé se ket. A „sú lyos fi ze té si mér leg ne héz sé gek,
vagy azok fe nye ge tõ ve szé lye” ki fe je zés re való hi vat ko -
zá sok ma guk ban fog lal ják az ab ban a gaz da sá gi vagy
mo ne tá ris uni ó ban való sú lyos fi ze té si mér leg ne héz sé -
ge ket, vagy azok fe nye ge tõ ve szé lyét, amely nek a Szer -
zõ dõ Fél tag ja.

7. A Szer zõ dõ Fél alap ve tõ biz ton sá gi ér de kei ma guk -
ban fog lal hat ják a vám unió, gaz da sá gi vagy mo ne tá ris
uni ó ban, kö zös pi a ci vagy sza bad ke res ke del mi öve zet ben
való tag ság ból szár ma zó ér de ke ket és in téz ke dé se ket.

8. A 8. Cikk sze rin ti vi ta ren de zés nem ér tel mez he tõ
úgy, hogy az el bá nás, pre fe ren cia vagy ki vált ság.

14. Cikk

Hatálybalépés, idõbeli hatály, felmondás
és módosítások

1. A je len Meg ál la po dás al kal ma zá sa nem be fo lyá -
sol ja azo kat a kö te le zett sé ge ket, ame lyek az Eu ró pai
Uni ó ban való tag ság ból fa kad nak és ezek nek a kö te le -
zett sé gek nek alá ren delt. Kö vet ke zés kép pen a je len
Meg ál la po dás ren del ke zé sei sem együt te sen, sem ön -
ma guk ban nem idéz he tõk vagy ér tel mez he tõk úgy, mint
ame lyek ér vény te le ní tik, mó do sít ják vagy bár mi lyen
más mó don be fo lyá sol ják a Ma gyar Köz tár sa ság nak az
Eu ró pai Uni ót lét re ho zó szer zõ dé se i bõl, va la mint az

Eu ró pai Unió el sõd le ges és má sod la gos jo gá ból szár ma -
zó kö te le zett sé ge it.

2. A Szer zõ dõ Fe lek tá jé koz tat ják egy mást ar ról,
hogy a je len Meg ál la po dás hatályba lépéséhez szük sé -
ges bel sõ el já rá si kö ve tel mé nye ik nek ele get tet tek. A je -
len Meg ál la po dás a má so dik ér te sí tés után hat van nap -
pal lép ha tály ba.

3. A je len Meg ál la po dás tíz éves idõ tar tam ra ma rad
 hatályban, majd azt köve tõen újabb tíz éves pe ri ó du sok ra
au to ma ti ku san meg hosszab bo dik, mind ad dig, amíg az
egyik Szer zõ dõ Fél az ak tu á lis tíz éves pe ri ó dus le jár ta
elõtt leg alább egy év vel írás ban nem tá jé koz tat ja a má sik
Szer zõ dõ Fe let a Meg ál la po dás fel mon dá sá ról.

4. A je len Meg ál la po dás fel mon dá sa elõt ti idõ szak ban
meg va ló sí tott be ru há zá sok te kin te té ben a Meg ál la po dás
ren del ke zé sei a fel mon dást kö ve tõ to váb bi tíz évig ér vény -
ben ma rad nak.

5. Je len Meg ál la po dás a Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti írás -
beli meg egye zés sel mó do sít ha tó. Bár mely mó do sí tás a
Meg ál la po dás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi és a ha tály -
ba lé pé sé hez szük sé ges el já rás meg egye zik a je len Meg -
állapodás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges el já rás sal.

En nek hi te lé ül az arra kel lõ fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ 
alul írot tak a Meg ál la po dást alá ír ták.

Ké szült két ere de ti pél dány ban, Bu da pes ten, 2007. jú ni -
us 14. nap ján, ma gyar, arab és an gol nyel ven. Mind há rom
szö veg egy aránt hi te les. Ér tel me zés be li el té ré sek ese tén az 
an gol szö veg az irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Jor dán Ha se mi ta Ki rály ság
ne vé ben ne vé ben”

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

(2) E tör vény 2–3.  §-a a meg ál la po dás 14. Cik ké nek
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha -
tályba.

(3) A meg ál la po dás, il let ve e tör vény 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 an nak 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 tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la to kért fe le lõs mi nisz -
ter gon dos ko dik.

Sólyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2007. évi CX.
tör vény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
 szóló 2001. évi C. tör vény módosításáról*

1.  § (1) 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 (a továb biak ban: Etv.)
1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) E tör vény ha tá lya a 4.  § sze rin ti el já ró ha tó ság ra, a
4/A.  § sze rin ti in for má ci ós szol gá lat ra, a 41.  § sze rin ti elõ -
ze tes el len õr zést vég zõ el já ró ha tó ság ra, to váb bá, ál lam -
pol gár ság ra való te kin tet nél kül, azon ter mé sze tes sze mé -
lyek re ter jed ki, akik kül föl dön vagy Ma gyar or szá gon mû -
kö dõ kül föl di köz ok ta tá si vagy fel sõ ok ta tá si in téz mény -
ben, vagy kép zést foly ta tó más in téz mény ben (a továb -
biak ban: kül föl di ok ta tá si in téz mény ben) bi zo nyít ványt
vagy ok le ve let sze rez tek.”

(2) Az Etv. 1.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Nem mi nõ sül kül föl di bi zo nyít vány nak, ok le vél nek,
il let ve szak mai ké pe sí tés nek a ha zai bi zo nyít vány, ok le -
vél, il let ve szak mai ké pe sí tés kül föl di el is me ré sé rõl  szóló,
kül föl di el já ró ha tó ság ál tal ho zott dön tés.”

2.  § Az Etv. a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé szül ki:
„4/A.  § (1) A Har ma dik rész ben fog lalt ren del ke zé sek

vég re haj tá sa ér de ké ben in for má ci ós szol gá lat mû kö dik,
mely fel ada tai:

a) a ma gyar ál lam pol gá rok nak, a tag ál la mok ál lam pol -
gá ra i nak, va la mint az az zal azo nos meg íté lés alá esõ sze -
mé lyek nek és más tag ál la mok in for má ci ós szol gá la ta i nak
a tá jé koz ta tá sa a Har ma dik rész ben fog lalt ren del ke zé sek
vég re haj tá sa ér de ké ben, így tá jé koz ta tás a szak má kat és
e szak mák gya kor lá sát sza bá lyo zó nem ze ti jog sza bá lyi
ren del ke zé sek rõl, kö zöt tük a szo ci á lis ren del ke zé sek rõl és 
adott eset ben az eti kai sza bá lyok ról, és

b) a ma gyar ál lam pol gá rok nak, a tag ál la mok ál lam pol -
gá ra i nak, va la mint az az zal azo nos meg íté lés alá esõ sze -
mé lyek nek a se gí té se a Har ma dik rész ben fog lalt jo gok ér -
vé nye sí té sé ben.

(2) Az Eu ró pai Bi zott ság meg ke re sé sé re az in for má ci ós
szol gá lat a meg ke re sés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott két hó -
na pon be lül tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got an nak a te -
vé keny sé gé nek az ered mé nyé rõl, ame lyet az (1) be kez dés
b) pont já nak ren del ke zé sei alap ján foly tat.”

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

„(3) A tag ál lam ál lam pol gá rá nak nem mi nõ sü lõ, va la -
mint az az zal azo nos meg íté lés alá nem esõ, ma gyar ál lam -
pol gár ság gal nem ren del ke zõ sze mély ak kor jo go sult bi -

zo nyít vá nya vagy ok le ve le el is mer te té sé re vagy ho no sít ta -
tá sá ra – ide nem ért ve a to vább ta nu lá si cél lal tör té nõ el is -
me rést – ha a (2) be kez dés ben fog lal tak tel je sí té sén túl me -
nõ en ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa vagy csa lá di együtt élés 
biz to sí tá sa cél já ból ki adott tar tóz ko dá si ví zum mal vagy
tar tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zik.”

4.  § Az Etv. 9.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Nem hosszab bít ha tó meg a IX. Fe je zet sze rin ti el já -
rás ha tár ide je.”

5.  § Az Etv. 11.  § (1) be kez dé sé nek a he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ok ta tá si in téz mény el já rá sa ese tén az el sõ fo kú dön tés
el len az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter hez le het fel leb bez ni.”

6.  § Az Etv. 21–42.  §-a, va la mint az azt meg elõ zõ cím
he lyé be az aláb bi ren del ke zé sek lép nek:

„HARMADIK RÉSZ

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG HATÁLYA ALÁ
TARTOZÓ ELISMERÉS

VI. Fejezet

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG HATÁLYA ALÁ
TARTOZÓ ELISMERÉS KÖZÖS SZABÁLYAI, 

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG ALAPJÁN TÖRTÉNÕ
ELISMERÉS JOGI HATÁLYA

21.  § (1) E rész ren del ke zé se it kell al kal maz ni, ha a ké -
rel me zõ

a) ma gyar ál lam pol gár, va la mely tag ál lam [28.  §
(1) be kez dés] ál lam pol gá ra vagy az zal azo nos meg íté lés
alá esõ sze mély [28.  § (2) be kez dés],

b) a kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira tát va la -
mely tag ál lam ban sze rez te, és

c) Ma gyar or szá gon sza bá lyo zott szak mát szán dé ko zik
gya ko rol ni, te kin tet nél kül arra, hogy a szak mát ön ál ló vál -
lal ko zó ként vagy fog lal koz ta tott ként kí ván ja-e gya ko rol -
ni, va la mint hogy a szak ma, il let ve a ké rel me zõ sza bad -
fog lal ko zá sú-e.

(2) A Má so dik rész ren del ke zé se it kell al kal maz ni, ha
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek kö zül va la -
me lyik nem áll fenn.

22.  § (1) A Har ma dik rész ren del ke zé se i nek al kal ma zá -
sá val el is mert kül föl di szak mai ké pe sí tés sel ren del ke zõ
sze mély meg kezd he ti an nak a szak má nak a ma gyar ál lam -
pol gá rok kal azo nos fel té te lek mel lett tör té nõ gya kor lá sát,
amely re a szár ma zá si tag ál lam ban fel ké szült, il let ve
amely nek gya kor lá sá ra a szár ma zá si tag ál lam ban jo go sult. 
A szak mai ké pe sí tés Har ma dik rész sze rin ti el is me ré se
nem je len ti a kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat vég -
zett sé gi szint jé nek el is me ré sét.

(2) A Har ma dik rész sze rin ti el is me rés ha tá lya nem ter -
jed ki a to vább ta nu lás ra.
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(3) A ké rel me zõ a sza bá lyo zott szak mát ak kor gya ko -
rol hat ja, ha ren del ke zik az adott szak ma gya kor lá sá hoz
Ma gyar or szá gon szük sé ges nyelv is me ret tel.

Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó
 elismerés különös eljárási szabályai

23.  § (1) Az el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló, az el já ró ha -
tó ság hoz be nyúj tan dó ké re lem hez a ké rel me zõ nek mel lé -
kel nie kell

a) az ál lam pol gár sá gát iga zo ló köz ok irat má so la tát,
b) az adott szak ma gya kor lá sá nak meg kez dé sé re jo go -

sí tó, kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira ta i nak, szak -
mai al kal mas sá gi bi zo nyít vá nya i nak, ok le ve le i nek hi te les
má so la ta it és hi te les for dí tá sa it,

c) a szak mai ta pasz ta la tá ról  szóló iga zo lást és en nek hi -
te les for dí tá sát, amennyi ben a szak mai ta pasz ta lat iga zo lá -
sát e tör vény elõ ír ja, to váb bá

d) az el já rá si díj meg fi ze té sét ta nú sí tó ok ira tot.
(2) A tag ál lam ál lam pol gá rá val azo nos meg íté lés alá

esõ ké rel me zõ nek – az (1) be kez dés ben fog lal ta kon
túl – ké rel mé hez mel lé kel nie kell

a) a tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok mány má so la tát,
b) a ku ta tá si célú tar tóz ko dá si ví zum, il let ve tar tóz ko -

dá si en ge dély má so la tát,
c) a be ván dor lá si en ge dély, il let ve a le te le pe dett jog -

állást iga zo ló ok mány má so la tát.
(3) Az el já ró ha tó ság elõ ír hat ja, hogy a ké rel me zõ a

szük sé ges mér ték ben szol gál tas son in for má ci ót ta nul má -
nya i ról az zal a cél lal, hogy meg le hes sen ál la pí ta ni, van-e
lé nye ges el té rés a ké rel me zõ kép zé se és az elõ írt ha zai
kép zés kö zött. Amennyi ben a ké rel me zõ nem ren del ke zik
ezek kel az in for má ci ók kal, az el já ró ha tó ság meg ke re si a
szár ma zá si tag ál lam in for má ci ós szol gá la tát, ille té kes ha -
tó sá gát vagy más ille té kes tes tü le tét.

24.  § (1) Ha a ké re lem a VIII. Fe je zet ha tá lya alá tar -
to zik, a ké rel me zõ nek be kell be nyúj ta nia a szak mai
 tapasztalatát és an nak idõ tar ta mát iga zo ló tag ál la mi iga -
zo lást is.

(2) Ha a ké re lem a IX. Fe je zet ha tá lya alá tar to zik, az el -
já ró ha tó ság elõ ír hat ja, hogy a ké rel me zõ nyújt son be
olyan tag ál la mi iga zo lást, amely azt ta nú sít ja, hogy a ké -
rel me zõ kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira ta a
IX. Fe je zet ha tá lya alá tar to zik.

25.  § Az el já ró ha tó ság a ké rel me zõt a ké re lem kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül tá jé koz tat ja a ké re lem
kéz hez vé te lé rõl.

Valamely tagállamban kiállított okiratok
felhasználása

26.  § (1) Ha az adott szak ma gya kor lá sá nak va la mely
kö rül mény iga zo lá sa a fel té te le, az el já ró ha tó ság en nek
iga zo lá sá ra a ké rel me zõt fel hív ja. Az el já ró ha tó ság a
szak ma gya kor lá sá hoz elõ írt kö rül mény meg fe le lõ iga zo -
lá sa ként fo gad ja el a szár ma zá si tag ál lam ille té kes ha tó sá -

ga ál tal e kö rül mény rõl ki ál lí tott iga zo lást, il let ve – ha
adott tag ál lam ban az adott tény rõl ilyen ha tó sá gi iga zo lás
nem ál lít ha tó ki – a szár ma zá si tag ál lam ban arra fel jo go sí -
tott más ha tó ság vagy szak mai szer ve zet ál tal hi te les ként
iga zolt nyi lat ko za tot vagy – ha a szár ma zá si tag ál lam jog -
rend je azt el is me ri – es küt.

(2) Ha az el já ró ha tó ság a ké rel me zõ szá má ra egész sé gi
ál la po tá ra vo nat ko zó iga zo lás be nyúj tá sát írja elõ, en nek a
ké rel me zõ a szár ma zá si tag ál lam ban ezek iga zo lá sá ra
szol gá ló ira tok be nyúj tá sá val is ele get te het.

(3) Ha a szár ma zá si tag ál lam nem írja elõ a szak mát
gya ko rol ni szán dé ko zó sze mély nek a (2) be kez dés sze rin ti 
kö ve tel mény tel je sí té sét, az el já ró ha tó ság el fo gad ja a
szár ma zá si tag ál lam ille té kes ha tó sá ga ál tal ki ál lí tott, a ké -
rel me zõ egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó, a Ma gyar or szá -
gon elõ írt tar tal mú iga zo lást.

(4) Az el já ró ha tó ság el fo gad ja a ké rel me zõ pénz ügyi
hely ze té re vo nat ko zó, a szár ma zá si tag ál lam pénz in té ze te
ál tal ki ál lí tott iga zo lást is.

(5) Ha va la mely sza bá lyo zott szak mát Ma gyar or szá gon
csak meg fe le lõ fe le lõs ség biz to sí tás sal le het gya ko rol ni, az 
el já ró ha tó ság en nek iga zo lá sa ként el fo gad ja a szár ma zá si
tag ál lam biz to sí tó in té ze té nek az iga zo lá sát is, amennyi ben 
az meg fe lel a ma gyar jog sza bá lyok ál tal elõ ír tak nak.

(6) Az e §-ban meg ha tá ro zott iga zo lá sok hi te les for dí tá -
sa és hi te les má so la ta az ere de ti iga zo lá sok ki ál lí tá sát kö -
ve tõ há rom hó na pon be lül hasz nál ha tó fel a Har ma dik
Rész sze rin ti el já rás ban.

(7) Az el já ró ha tó ság, il let ve az elõ ze tes el len õr zést vég -
zõ ha tó ság a bir to ká ba ke rült in for má ci ó kat zár tan ke ze li.

(8) Az el já ró ha tó ság, il let ve az elõ ze tes el len õr zést vég -
zõ ha tó ság meg ala po zott két ség ese tén a ké rel me zõ kép zés 
si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira tá nak és más ta nú sít vá -
nya i nak hi te les sé gét il le tõ en meg ke re sést in téz het a szár -
ma zá si tag ál lam ille té kes ha tó sá gá hoz. Az el já ró ha tó ság,
il let ve az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó ság ab ban az eset -
ben is meg ke res he ti a szár ma zá si tag ál lam ille té kes ha tó -
sá gát, ha az két sé ges, hogy a ké rel me zõ kép zé se meg fe -
lel-e a mi ni má lis kép zé si kö ve tel mé nyek nek.

(9) Ha a kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira tot va -
la mely tag ál lam ban ál lí tot ták ki, de a kép zés re egész ben
vagy rész ben va la mely más tag ál lam ban ke rült sor, az el já -
ró ha tó ság meg ke res he ti a szár ma zá si tag ál lam ille té kes
ha tó sá gát, amennyi ben meg ala po zott két ség me rül fel ab -
ban a te kin tet ben, hogy

a) a ki he lye zett kép zést foly ta tó ok ta tá si in téz mény el -
is mert ok ta tá si in téz mény nek mi nõ sül-e a szár ma zá si tag -
ál lam ban,

b) a ki he lye zett kép zést foly ta tó ok ta tá si in téz mény
ugyan olyan kép zést nyújt-e va la mely más tag ál lam ban,
mint ami lyet ez az ok ta tá si in téz mény a szár ma zá si tag ál -
lam ban nyújt,

c) a ki he lye zett kép zést foly ta tó ok ta tá si in téz mény ál -
tal ki ál lí tott, kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat
ugyan azo kat a szak mai jo go sult sá go kat ru ház za-e át, mint
ame lye ket a tel jes egé szé ben a szár ma zá si tag ál lam te rü le -
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tén foly ta tott kép zés si ke res el vég zé sé rõl ki ál lí tott ok irat
ré vén szer zett vol na a ké rel me zõ.

A szakmai cím és a képzés sikeres elvégzését tanúsító
okirat által tanúsított cím használata

27.  § (1) Ha a ké rel me zõ tel je sí ti a sza bá lyo zott szak ma
gya kor lá sá nak fel té te le it, ak kor az el já ró ha tó ság biz to sít ja 
szá má ra azt a jo got, hogy hasz nál has sa Ma gyar or szá gon a
szak má nak meg fe le lõ ma gyar szak mai meg ne ve zést, cí -
met. A ké rel me zõ a sza bá lyo zott szak mát ma gyar szak mai
meg ne ve zés, cím hasz ná la tá val gya ko rol ja.

(2) Ál lat or vos, ál ta lá nos or vos, fog or vos vagy jo gász
szak kép zett ség el is me ré se ese tén az el já ró ha tó ság a ké rel -
me zõt a dok to ri cím hasz ná la tá ra is fel jo go sít ja.

(3) Ha a ké rel me zõ tel je sí ti a sza bá lyo zott szak ma gya -
kor lá sá nak fel té te le it, ak kor az el já ró ha tó ság biz to sít ja
szá má ra azt a jo got, hogy az adott ide gen nyel ven hasz nál -
has sa a kül föl di kép zé se so rán meg szer zett tu do má nyos
vagy szak mai cí mét, il let ve an nak rö vi dí té sét. Ha a ké rel -
me zõ ide gen nyel vû tu do má nyos vagy szak mai címe, il let -
ve an nak rö vi dí té se össze té veszt he tõ va la mely olyan ma -
gyar tu do má nyos vagy szak mai cím mel, il let ve an nak rö -
vi dí té sé vel, amely nek meg szer zé se to váb bi ha zai kép zést
igé nyel, de ilyen kép zés ben a ké rel me zõ nem vett részt,
ak kor az el já ró ha tó ság elõ ír hat ja, hogy a ké rel me zõ ide -
gen nyel vû tu do má nyos vagy szak mai cí mét, il let ve an nak
rö vi dí té sét az el já ró ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott for má ban
hasz nál ja.

(4) Az el já ró ha tó ság ki köt he ti, hogy a (3) be kez dés sze -
rin ti cí met an nak az in téz mény nek vagy vizs gáz ta tó ha tó -
ság nak a neve kö ves se, amely a cí met oda ítél te.

Értelmezõ rendelkezések

28.  § E rész al kal ma zá sá ban a kö vet ke zõ fo gal mak ese -
tén az aláb bi meg ha tá ro zá so kat kell al kal maz ni.

(1) Tag ál lam nak mi nõ sül a Ma gyar Köz tár sa ság ki vé te -
lé vel az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam, to váb -
bá az az ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös -
ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség -
rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re -
jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol -
gá rá val azo nos jo go kat él vez.

(2) A tag ál lam ál lam pol gá rá val azo nos meg íté lés alá
esik

a) a tag ál lam ál lam pol gá rá nak, va la mint a ma gyar ál -
lam pol gár nak kü lön tör vény sze rint a sza bad moz gás és
tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ csa lád tag ja,

b) a ku ta tás cél já ból tar tóz ko dá si ví zum mal, il let ve tar -
tóz ko dá si en ge déllyel ren del ke zõ har ma dik or szág be li ál -
lam pol gár, va la mint

c) a be ván do rolt, il let ve le te le pe dett jog ál lá sú sze mély is.
(3) Sza bá lyo zott szak má nak mi nõ sül az olyan szak mai

te vé keny ség vagy szak mai te vé keny sé gek cso port ja,
amely nek a meg kez dé sét, foly ta tá sát vagy meg ha tá ro zott

mó don tör té nõ foly ta tá sát jog sza bály, köz vet le nül vagy
köz vet ve, meg ha tá ro zott szak mai ké pe sí tés bir tok lá sá hoz
köti, to váb bá, ame lyet kü lön jog sza bály sza bá lyo zott
szak má nak mi nõ sít. A szak ma meg ha tá ro zott mó don tör té -
nõ gya kor lá sá nak mi nõ sül kü lö nö sen az, ha jog sza bály
meg ha tá ro zott szak mai cím hasz ná la tát meg ha tá ro zott ké -
pe sí tés bir tok lá sá hoz köti.

(4) Az adott sza bá lyo zott szak ma gya kor lá sá hoz Ma -
gyar or szá gon elõ írt ok irat meg szer zé sé hez ve ze tõ kép zés
és a ké rel me zõ ál tal el vég zett kép zés kö zöt ti lé nye ges el té -
rés nek az mi nõ sül, ha a ké rel me zõ a ké pe sí té si kö ve tel mé -
nyek ben meg ha tá ro zott, és az adott szak ma ma gyar or szá gi 
gya kor lá sá hoz ok vet le nül szük sé ges is me ret anya got lé -
nye ge sen rö vi debb ide ig vagy je len tõ sen el té rõ tar ta lom -
mal ta nul ta kép zé se so rán.

(5) Kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat nak mi nõ -
sül az az ok irat, ame lyet va la mely tag ál lam ille té kes ha tó -
sá ga jog sze rû en bo csá tott ki olyan kép zés si ke res el vég zé -
sé rõl, amely túl nyo mó részt va la mely tag ál lam te rü le tén
folyt. A har ma dik or szág ál tal ki bo csá tott ok irat ak kor mi -
nõ sül kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat nak, ha bir -
to ko sa an nak a tag ál lam nak a te rü le tén, amely a szó ban
for gó ok ira tot el is mer te, há rom éves, az em lí tett tag ál lam
ál tal iga zolt szak mai ta pasz ta la tot szer zett.

(6) Kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira tok – az
alább meg ha tá ro zott sor rend sze rint – a kö vet ke zõk (a sor -
rend ben utóbb álló ok irat az azt köz vet le nül meg elõ zõ nél
egy szint tel ma ga sabb szin tû kép zést ta nú sít):

a) 1. szint
Kép zett sé gi ta nú sít vány nak mi nõ sül az a kép zés si ke res 

el vég zé sét ta nú sí tó ok irat, ame lyet va la mely tag ál lam ille -
té kes ha tó sá ga jog sze rû en bo csá tott ki, és

aa) olyan kép zést ta nú sít, amely nem mi nõ sül a 2., 3.,
4. és 5. szint sze rin ti kép zés nek,

ab) elõ ze tes kép zés nél kül le tett vizs gát ta nú sít,
ac) a szak má nak va la mely tag ál lam ban há rom egy mást 

kö ve tõ éven át tel jes mun ka idõ ben tör té nõ gya kor lá sát
vagy ez zel azo nos idõ tar tam ban a ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ tíz év fo lya mán rész mun ka idõ ben tör té nõ gya -
kor lá sát ta nú sít ja, vagy

ad) ál ta lá nos, il let ve kö zép is ko lai vég zett sé get ta nú sít.

b) 2. szint
Bi zo nyít vány nak mi nõ sül az a kö zép fo kú kép zés si ke -

res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat, amely
ba) ál ta lá nos jel le gû kép zést ta nú sít, és ame lyet a

3. szint sze rin ti kép zés tõl el té rõ szak mai jel le gû kép zés
egé szít ki, amennyi ben ez elõ írás volt, fel té ve, hogy a bi -
zo nyít vány azt is ta nú sít ja, hogy a bi zo nyít vány bir to ko sa
a kép zés mel lett a szak mai gya kor la tot is si ke re sen el vé -
gez te, amennyi ben ez elõ írás volt, vagy

bb) mû sza ki, il let ve egyéb szak mai jel le gû kép zést ta -
nú sít, és ame lyet a 3. szint sze rin ti kép zés tõl el té rõ szak -
mai jel le gû kép zés egé szít ki, amennyi ben ez elõ írás volt,
fel té ve, hogy a bi zo nyít vány azt is ta nú sít ja, hogy a bi zo -

9442 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/127. szám



nyít vány bir to ko sa a kép zés mel lett a szak mai gya kor la tot
is si ke re sen el vé gez te, amennyi ben ez elõ írás volt.

c) 3. szint
Vég bi zo nyít vány nak mi nõ sül az a kép zés si ke res el vég -

zé sét ta nú sí tó ok irat, amely
ca) a 4. és az 5. szint alá nem tar to zó olyan leg alább

egy éves vagy az zal egyen ér té kû idõ tar ta mú rész idõs kép -
zést ta nú sít, amely meg kez dé sé nek elõ fel té te le a fel sõ ok -
ta tás ban való to vább ta nu lás ra jo go sí tó kö zép fo kú vég zett -
ség meg lé te volt, vagy

cb) ez zel egyen ér té kû, a kö zép fo kú is ko lai kép zés má -
so dik cik lu sá nak be fe je zé sét, va la mint az e kö zép fo kú
vég zett ség re épü lõ kép zés mel lett adott eset ben meg kö ve -
telt szak mai kép zés el vég zé sét ta nú sít ja, vagy

cc) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kép zést ta nú sít.

d) 4. szint
Dip lo má nak mi nõ sül az a kép zés si ke res el vég zé sét ta -

nú sí tó ok irat, amely ta nú sít ja, hogy bir to ko sa si ke re sen el -
vé gez te a kö zép fo kú vég zett ség re épü lõ, leg alább há rom-,
de leg fel jebb négy éves vagy az zal egyen ér té kû idõ tar ta mú 
rész idõs kép zést egye te men, más fel sõ ok ta tá si in téz mény -
ben vagy azo nos kép zé si szin tet nyúj tó egyéb in téz mény -
ben, il let ve amely azt is ta nú sít ja, hogy a dip lo ma bir to ko -
sa a fel sõ fo kú kép zés mel lett a szak mai gya kor la tot is si ke -
re sen el vé gez te, amennyi ben ez elõ írás volt.

e) 5. szint
Ok le vél nek mi nõ sül az a kép zés si ke res el vég zé sét ta -

nú sí tó ok irat, amely ta nú sít ja, hogy bir to ko sa négy év nél
hosszabb vagy an nak meg fe le lõ idõ tar ta mú rész idõs fel sõ -
fo kú kép zést si ke re sen el vég zett va la mely egye te men, más 
fel sõ ok ta tá si in téz mény ben vagy azo nos kép zé si szin tet
nyúj tó egyéb in téz mény ben, il let ve amely azt is ta nú sít ja,
hogy az ok le vél bir to ko sa a fel sõ fo kú kép zés mel lett a
szak mai gya kor la tot is si ke re sen el vé gez te, amennyi ben ez 
elõ írás volt.

(7) Kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó és az zal azo nos
szin tû ok irat nak mi nõ sül to váb bá:

a) az az ok irat vagy ok ira tok összes sé ge, ame lyet va la -
mely tag ál lam ille té kes ha tó sá ga a tag ál lam ban vagy egy
más tag ál lam ban el fo ga dott kép zés si ke res be fe je zé sét
köve tõen ál lí tott ki, és ame lyet az adott tag ál lam ille té kes
ha tó sá ga vagy jog sza bá lya va la mely sza bá lyo zott szak ma
gya kor lá sa vagy a nem sza bá lyo zott szak ma gya kor lá sá ra
tör té nõ fel ké szí tés szem pont já ból a kép zés si ke res el vég -
zé sét ta nú sí tó ok irat tal egyen ér té kû nek is mert el, il let ve

b) az az ok irat, amely ön ma gá ban már nem fe lel ne meg
a szár ma zá si tag ál lam ban a sza bá lyo zott szak ma gya kor lá -
sá ra elõ írt kö ve tel mé nyek nek, de az ok irat bir to ko sa ko -
ráb ban szer zett jo gai ré vén a sza bá lyo zott szak ma gya kor -
lá sá ra jo go sult. A kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó és a
ma ga sabb szin tû ok irat tal egyen ér té kû nek mi nõ sül kü lö -
nö sen az a ko ráb ban szer zett és ala cso nyabb szin tû ok irat,
amely a szár ma zá si tag ál lam ban va la mely sza bá lyo zott
szak ma gya kor lá sát még ab ban az eset ben is le he tõ vé te szi
az ok irat bir to ko sa szá má ra, ha a szár ma zá si tag ál lam
utóbb ma ga sabb szin tû kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó

ok irat bir to ko lá sá hoz kö töt te a sza bá lyo zott szak ma gya -
kor lá sát.

(8) Szak mai ké pe sí tés nek mi nõ sül a kép zés si ke res el -
vég zé sét ta nú sí tó ok irat, a kép zett sé gi ta nú sít vány és a
szak mai ta pasz ta lat.

(9) A ké rel me zõ ál tal gya ko rol ni kí vánt ha zai sza bá lyo -
zott szak ma ak kor egye zik meg az zal a szak má val, amely -
nek a gya kor lá sá ra a ké rel me zõ fel ké szült a szár ma zá si
tag ál la má ban, ha a szak má hoz tar to zó szak mai te vé keny -
sé gek össze ha son lít ha tó ak.

(10) Szár ma zá si tag ál lam nak az a tag ál lam mi nõ sül,
amely ben a ké rel me zõ szak mai ké pe sí té sét meg sze rez te.

(11) Sza bá lyo zott kép zés nek mi nõ sül az olyan kép zés,
amely, ha ez az adott tag ál lam ban kö ve tel mény, gya kor la ti 
kép zés sel, gya kor no ki idõ vagy szak mai gya kor lat tel je sí -
té sé vel egé szül ki, és

a) amely nek kö ve tel mé nye it va la mely szak ma gya kor -
lá sá ra való fel ké szí tés cél já ból ha tá roz ták meg, vagy

b) amely nek rend jét va la mely tag ál lam jog sza bá lyai
vagy köz igaz ga tá si elõ írásai ha tá roz zák meg, vagy amely -
nek fel ügye le te, il let ve jó vá ha gyá sa az erre ki je lölt ille té -
kes ha tó ság fel ada ta.

(12) Szak mai ta pasz ta lat nak mi nõ sül va la mely szak má -
nak va la mely tag ál lam ban tör té nõ tény le ges és jog sze rû
gya kor lá sa.

(13) Al kal maz ko dá si idõ szak nak mi nõ sül va la mely sza -
bá lyo zott szak ma Ma gyar or szá gon tör té nõ gya kor lá sa az
adott szak ma ké pe sí tett szak em be ré nek fel ügye le té vel. Az 
el já ró ha tó ság elõ ír hat ja, hogy a ké rel me zõ a szak ma gya -
kor lá sa mel lett kép zés ben is ve gyen részt. Az al kal maz ko -
dá si idõ sza kot az el já ró ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott mó -
don ér té kel ni kell.

(14) Al kal mas sá gi vizs gá nak mi nõ sül az olyan, ma gyar
nyel vû el mé le ti, il let ve gya kor la ti vizs ga, ame lyet az el já -
ró ha tó ság ab ból a cél ból szer vez, hogy fel mér je a ké rel -
me zõ szak mai tu dá sát és ké pes sé gét a sza bá lyo zott szak -
ma Ma gyar or szá gon tör té nõ gya kor lá sa szem pont já ból.
Az el já ró ha tó ság össze ál lít ja azok nak a tan tár gyak nak a
jegy zé két, ame lyek ré szét ké pe zik a Ma gyar or szá gon elõ -
írt ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges kép zés nek, de a
ké rel me zõ kép zé sé nek nem vol tak ré szei. Fi gye lem mel
arra, hogy a ké rel me zõ va la mely tag ál lam ban ké pe sí tett
szak em ber, a vizs ga kö ve tel mé nyei csak olyan is me re tek
szá mon ké ré sé re vo nat koz hat nak, ame lyek a te vé keny ség
Ma gyar or szá gon tör té nõ foly ta tá sá hoz el en ged he tet le nek.

(15) Gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ jé nek mi nõ sül

a) a gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, az
ön ál ló te lep he lyû szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je,

b) a gaz dál ko dó szer ve zet tu laj do no sa és az a) pont
sze rin ti sze mély he lyet te se, ha jo gai és kö te le zett sé gei
egyéb ként meg fe lel nek a kép vi selt sze mé lyé nek, és

c) az olyan ke res ke del mi-mû sza ki jel le gû mun ka kört
be töl tõ sze mély, aki a gaz dál ko dó szer ve zet egy vagy több
szer ve ze ti egy sé gét irá nyít ja.
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(16) Mi ni má lis kép zé si kö ve tel mény nek mi nõ sül az
 európai kö zös sé gi jog ál tal va la mely kép zés re meg sza bott
ké pe sí té si elõ írás.

(17) Hi te les for dí tás nak mi nõ sül a 7.  § (4) be kez dé sé ben 
fog lal tak mel lett az a ma gyar for dí tás is, amely hi te les nek
mi nõ sül va la mely tag ál lam joga sze rint.

VII. Fejezet

A KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSÉT TANÚSÍTÓ
OKIRATOK ELISMERÉSÉNEK ÁLTALÁNOS

RENDSZERE

29.  § (1) E fe je zet ren del ke zé se it kell al kal maz ni, ha a
ké rel me zõ akár ön ál ló vál lal ko zó ként, akár fog lal koz ta -
tott ként, szak mai ké pe sí tés bir tok lá sá hoz kö tött sza bá lyo -
zott szak mát szán dé ko zik gya ko rol ni Ma gyar or szá gon, és
az el is me rés nem tar to zik e tör vény VIII., IX. vagy X. Fe -
je ze té nek ha tá lya alá.

(2) Ha a VIII., IX. vagy X. Fe je zet sza bá lyai azért nem al -
kal maz ha tók, mert a ké rel me zõ szak mai ké pe sí té se nem fe lel
meg az adott fe je zet ben fog lalt fel té te lek nek, ak kor az el is -
me rés re e fe je zet sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.

30.  § (1) Ha va la mely sza bá lyo zott szak ma gya kor lá sa
Ma gyar or szá gon szak mai ké pe sí tés bir tok lá sá hoz kö tött, a 
ké rel me zõ szak kép zett sé ge a sza bá lyo zott szak ma gya kor -
lá sá nak en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok ál tal
elõ írt szak kép zett ség gel ak kor mi nõ sül egyen ér té kû nek,
ha a ké rel me zõ a Ma gyar or szá gon elõ írt kép zés si ke res el -
vég zé sét ta nú sí tó ok irat szint jé nél leg fel jebb egy szint tel
ala cso nyabb szin tû kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó
olyan ok irat tal vagy kép zett sé gi ta nú sít vánnyal ren del ke -
zik, amely fel jo go sít ja ugyan azon szak ma gya kor lá sá ra a
szár ma zá si tag ál lam ban.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ok irat nak te kin ten dõ az
olyan, a (3) be kez dés nek meg fe le lõ kép zett sé gi ta nú sít -
vány vagy kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat is,
ame lyet egy olyan tag ál lam ille té kes ha tó sá ga ál lí tott ki,
amely az adott szak mát nem sza bá lyoz za, fel té ve, hogy a
ké rel me zõ az adott szak mát va la mely tag ál lam ban a ké re -
lem be nyúj tá sát meg elõ zõ tíz év ben leg alább két évig tel -
jes mun ka idõ ben gya ko rol ta.

(3) A kép zett sé gi ta nú sít vány vagy a kép zés si ke res el -
vég zé sét ta nú sí tó ok irat ak kor fe lel meg a (2) be kez dés ben
fog lal tak nak, ha

a) azt vagy azo kat va la mely tag ál lam ille té kes ha tó sá ga 
jog sze rû en ál lí tot ta ki,

b) a Ma gyar or szá gon elõ írt kép zés si ke res el vég zé sét
ta nú sí tó ok irat szint jé nél leg fel jebb egy szint tel ala cso -
nyabb szin tû kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat nak
vagy kép zett sé gi ta nú sít vány nak mi nõ sül, és

c) ta nú sít ja, hogy bir to ko sa fel ké szült az adott szak ma
gya kor lá sá ra.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti két éves szak mai ta pasz ta lat
nem kö ve tel he tõ meg, ha a kép zett sé gi ta nú sít vány vagy kép -
zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok irat sza bá lyo zott kép zést
vagy kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kép zést ta nú sít.

31.  § (1) Az el já ró ha tó ság há rom év nél nem hosszabb
al kal maz ko dá si idõ sza kot vagy al kal mas sá gi vizs gát ír hat
elõ,

a) ha a ké rel me zõ kép zé sé nek idõ tar ta ma leg alább egy
év vel rö vi debb az adott sza bá lyo zott szak ma gya kor lá sá -
hoz Ma gyar or szá gon elõ írt kép zés si ke res el vég zé sét ta nú -
sí tó ok irat meg szer zé sé hez szük sé ges idõ tar tam nál,

b) ha a ké rel me zõ kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok -
ira tá hoz ve ze tõ kép zés lé nye ge sen el tér az adott sza bá lyo zott
szak ma gya kor lá sá hoz Ma gyar or szá gon elõ írt kép zés si ke res 
el vég zé sét ta nú sí tó ok irat hoz ve ze tõ kép zés tõl, vagy

c) ha Ma gyar or szá gon a sza bá lyo zott szak ma egy vagy
több olyan sza bá lyo zott szak mai te vé keny sé get is ma gá -
ban fog lal, amely ab ban a tag ál lam ban, amely ben a kép zés
si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira tot vagy kép zett sé gi ta nú -
sít ványt ki ál lí tot ták, nem ré sze a szak má nak, fel té ve, hogy
az adott szak mai te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges el -
mé le ti és gya kor la ti is me ret meg szer zé se ki fe je zet ten ré -
sze a ha zai kép zés nek, a ké rel me zõ kép zé sé nek azon ban
nem volt.

(2) Az el já ró ha tó ság biz to sít ja, hogy a ké rel me zõ vá -
laszt has son az al kal maz ko dá si idõ szak és az al kal mas sá gi
vizs ga kö zött.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak tól az el já ró ha tó ság kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben tér het el. Az el -
já ró ha tó ság ak kor is el tér het a (2) be kez dés ben fog lal tak -
tól, ha olyan szak má ról van szó, amely nek gya kor lá sa
meg kö ve te li a ma gyar jog pon tos is me re tét, és amely nek
ál lan dó és lé nye ges ré sze a ma gyar jog ra vo nat ko zó ta -
nács adás. Eb ben az eset ben az el já ró ha tó ság dön ti el,
hogy a ké rel me zõt al kal maz ko dá si idõ szak vagy al kal mas -
sá gi vizs ga tel je sí té sé re kö te le zi.

(4) Az el já ró ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti dön té se
so rán figye lembe ve szi az ará nyos ság el vét, így az al kal -
maz ko dá si idõ szak vagy al kal mas sá gi vizs ga elõ írása elõtt 
meg vizs gál ja, hogy a ké rel me zõ va la mely tag ál lam ban
vagy más ál lam ban szer zett szak mai ta pasz ta la tá ból szár -
ma zó is me re tei rész ben vagy egész ben nem pó tol ják-e a
kép zés so rán a ta nul má nyi kö ve tel mé nyek lé nye ges el té ré -
se  miatt meg nem szer zett is me re te ket. Ha az el já ró ha tó -
ság al kal maz ko dá si idõ szak tel je sí té sét írja elõ, figye -
lembe ve szi a ké rel me zõ elõ zõ mon dat sze rin ti kész sé ge it
és szak tu dá sát is.

Az alkalmazkodási idõszak és az alkalmassági vizsga
mellõzése a közös követelményrendszer alapján

32.  § Ha va la mely Ma gyar or szá gon sza bá lyo zott szak -
ma kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö zös kö ve tel -
mény rend szer ha tá lya alá tar to zik, az el já ró ha tó ság nem
ír hat ja elõ al kal maz ko dá si idõ szak vagy al kal mas sá gi
vizs ga tel je sí té sét.

VIII. Fejezet

A SZAKMAI TAPASZTALAT ELISMERÉSE

33.  § E fe je zet ren del ke zé se it kell al kal maz ni, ha a ké -
rel me zõ akár ön ál ló vál lal ko zó ként, akár fog lal koz ta tott -
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ként kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get
szán dé ko zik foly tat ni Ma gyar or szá gon.

34.  § (1) Ha a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott te vé -
keny ség Ma gyar or szá gon sza bá lyo zott szak mai te vé keny -
ség, a ké rel me zõ a sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség foly -
ta tá sá ra ak kor jo go sult, ha a te vé keny sé get va la mely tag ál -
lam ban

a) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként hat egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta,

b) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként há rom egy mást kö ve tõ éven
ke resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en leg alább há rom éves, a te vé keny ség
foly ta tá sá ra fel ké szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak -
mai szer ve zet ál tal el fo ga dott kép zés ben ré sze sült,

c) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként négy egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en leg alább két éves, a te vé keny ség
foly ta tá sá ra fel ké szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak -
mai szer ve zet ál tal el fo ga dott kép zés ben ré sze sült,

d) ön ál ló vál lal ko zó ként há rom egy mást kö ve tõ éven
ke resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy fog lal koz ta tott ként
to váb bi öt éven ke resz tül foly tat ta az adott te vé keny sé get,
vagy

e) gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként öt
egy mást kö ve tõ éven ke resz tül foly tat ta, amely idõ tar tam -
ból leg alább há rom éven ke resz tül egy vagy több szer ve ze -
ti egy ség ve ze tõ je ként mû sza ki mun ka kört töl tött be, és bi -
zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg kez dé sét meg elõ zõ en
leg alább há rom éves, a te vé keny ség foly ta tá sá ra fel ké szí tõ, 
a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak mai szer ve zet ál tal el fo -
ga dott kép zés ben ré sze sült.

(2) A sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség foly ta tá sát az
(1) be kez dés a) és d) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben az
el já ró ha tó ság nem en ge dé lye zi, ha a ké rel me zõ a te vé -
keny sé get a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ tíz év ben nem
foly tat ta.

(3) Az (1) be kez dés e) pont ja nem al kal maz ha tó a fod rá -
sza tok ban vég zett te vé keny sé gek re.

35.  § (1) Ha a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott te vé -
keny ség Ma gyar or szá gon sza bá lyo zott szak mai te vé keny -
ség, a ké rel me zõ a sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség foly -
ta tá sá ra ak kor jo go sult, ha a te vé keny sé get va la mely tag ál -
lam ban

a) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként öt egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta,

b) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként há rom egy mást kö ve tõ éven
ke resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en leg alább há rom éves, a te vé keny ség

foly ta tá sá ra fel ké szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak -
mai szer ve zet ál tal el fo ga dott kép zés ben ré sze sült,

c) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként négy egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en leg alább két éves, a te vé keny ség
foly ta tá sá ra fel ké szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak -
mai szer ve zet ál tal el fo ga dott kép zés ben ré sze sült,

d) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként há rom egy mást kö ve tõ éven
ke resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy fog lal koz ta tott ként
to váb bi öt éven ke resz tül foly tat ta az adott te vé keny sé get,

e) fog lal koz ta tott ként öt egy mást kö ve tõ éven ke resz tül 
foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg kez dé sét
meg elõ zõ en leg alább há rom éves, a te vé keny ség foly ta tá -
sá ra fel ké szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak mai
szer ve zet ál tal el fo ga dott kép zés ben ré sze sült, vagy

f) fog lal koz ta tott ként hat egy mást kö ve tõ éven ke resz -
tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg kez dé -
sét meg elõ zõ en leg alább két éves, a te vé keny ség foly ta tá -
sá ra fel ké szí tõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak mai
szer ve zet ál tal el fo ga dott kép zés ben ré sze sült.

(2) A sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség foly ta tá sát az
(1) be kez dés a) és d) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben az
el já ró ha tó ság nem en ge dé lye zi, ha a ké rel me zõ a te vé -
keny sé get a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ tíz év ben nem
foly tat ta.

36.  § (1) Ha a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott te vé -
keny ség Ma gyar or szá gon sza bá lyo zott szak mai te vé keny -
ség, a ké rel me zõ a sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség foly -
ta tá sá ra ak kor jo go sult, ha a te vé keny sé get va la mely tag ál -
lam ban

a) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként há rom egy mást kö ve tõ éven
ke resz tül foly tat ta,

b) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként két egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en a te vé keny ség foly ta tá sá ra fel ké szí -
tõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak mai szer ve zet ál tal
el fo ga dott kép zés ben ré sze sült,

c) ön ál ló vál lal ko zó ként vagy gaz dál ko dó szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ként két egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy fog lal koz ta tott ként to -
váb bi há rom éven ke resz tül foly tat ta az adott te vé keny sé -
get, vagy

d) fog lal koz ta tott ként há rom egy mást kö ve tõ éven ke -
resz tül foly tat ta, és bi zo nyít ja, hogy a te vé keny ség meg -
kez dé sét meg elõ zõ en a te vé keny ség foly ta tá sá ra fel ké szí -
tõ, a tag ál lam ál tal el is mert vagy szak mai szer ve zet ál tal
el fo ga dott kép zés ben ré sze sült.

(2) A sza bá lyo zott szak mai te vé keny ség foly ta tá sát az
(1) be kez dés a) és c) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben az
el já ró ha tó ság nem en ge dé lye zi, ha a ké rel me zõ a te vé -
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keny sé get a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ tíz év ben nem
foly tat ta.

IX. Fejezet

A KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSÉT TANÚSÍTÓ EGYES
OKIRATOK FELTÉTEL NÉLKÜLI ELISMERÉSE

37.  § (1) Az el já ró ha tó ság e fe je zet ren del ke zé sei alap -
ján a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ál ta lá nos or -
vo si, szak or vo si, ápo lói, szü lész nõi, fog or vo si, fog szak or -
vo si, ál lat or vo si, gyógy sze ré szi, va la mint ok le ve les épí -
tész mér nö ki kép zés el vég zé sét ta nú sí tó, a mi ni má lis kö zös 
kép zé si kö ve tel mé nyek kel össz hang ban ki ál lí tott ok ira to -
kat az adott szak ma gya kor lá sá nak meg kez dé se szem pont -
já ból a meg fe le lõ ha zai szak kép zett ség gel egyen ér té kû -
ként fel té tel nél kül is me ri el.

(2) Ha kü lön jog sza bály elõ ír ja, hogy

a) az (1) be kez dés sze rin ti ok ira tot meg ha tá ro zott ille -
té kes ha tó ság nak kell ki ál lí ta nia, vagy

b) az (1) be kez dés sze rin ti ok irat csak kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott iga zo lás sal együtt tar to zik az
(1) be kez dés ha tá lya alá,

az el já ró ha tó ság csak ak kor is me ri el az (1) be kez dés sze -
rint a kép zés el vég zé sét ta nú sí tó ok ira tot, ha a ké rel me zõ
kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira ta e be kez dés
a) vagy b) pont já nak is meg fe lel.

X. Fejezet

A SZABAD SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

38.  § (1) E fe je zet ren del ke zé se i nek meg fele lõen a va la -
mely más tag ál lam ban (a továb biak ban: le te le pe dés sze -
rin ti tag ál lam) jog sze rû en le te le pe dett szol gál ta tás nyúj tó
jo go sult Ma gyar or szá gon is az ugyan azon szak ma kö ré be
tar to zó szol gál ta tást nyúj ta ni.

(2) Ha a szol gál ta tás nyúj tás a szol gál ta tás nyúj tó hely -
vál toz ta tá sá val jár, a szol gál ta tás nyúj tó ak kor jo go sult
Ma gyar or szá gon is az ugyan azon szak ma kö ré be tar to zó
szol gál ta tást nyúj ta ni,

a) ha a le te le pe dés sze rin ti tag ál lam ban is jo go sult az
adott sza bá lyo zott szak ma gya kor lá sá ra, vagy

b) ha a le te le pe dés sze rin ti tag ál lam ban az adott szak -
ma nem sza bá lyo zott szak ma, úgy a szol gál ta tás nyúj tást
meg elõ zõ tíz év fo lya mán leg alább két évig foly tat ta a te -
vé keny sé get.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti két éves szak mai ta pasz ta lat
nem kö ve tel he tõ meg a szol gál ta tás nyúj tó tól, ha a szak ma
sza bá lyo zott szak má nak vagy a szak ma gya kor lá sá ra fel -
ké szí tõ kép zés sza bá lyo zott kép zés nek mi nõ sül.

(4) A szol gál ta tás nyúj tó ak kor él het a sza bad szol gál ta -
tás nyúj tás jo gá val, ha a szol gál ta tás nyúj tó Ma gyar or szág -
ra a szak ma át me ne ti és al kal mi jel le gû gya kor lá sa cél já -
ból ér ke zik. A szol gál ta tás nyúj tás át me ne ti és al kal mi jel -
le gét ese ten ként kell meg ál la pí ta ni, el sõ sor ban a szol gál ta -
tás idõ tar ta mát, gya ko ri sá gát, rend sze res sé gét és foly to -
nos sá gát véve figye lembe.

(5) Ha a szol gál ta tás nyúj tás a szol gál ta tás nyúj tó Ma -
gyar or szá gon való tar tóz ko dá sá val jár, ak kor a szol gál ta -
tás nyúj tás ra a szak mai ké pe sí tés hez köz vet le nül kap cso ló -
dó ha zai szak mai, jogi, köz igaz ga tá si és szak mai ma ga tar -
tá si sza bá lyo kat kell al kal maz ni. A szak má hoz tar to zó te -
vé keny sé gi kör meg ha tá ro zá sa, a szak mai cí mek hasz ná la -
ta, a fo gyasz tó biz ton ság gal és a fo gyasz tó vé de lem mel
köz vet le nül és konk ré tan össze füg gõ sú lyos mu lasz tá sok -
ra vo nat ko zó fe gyel mi ren del ke zé sek te kin te té ben szin tén
a ma gyar jog sza bá lyo kat és eti kai sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni.

A szolgáltatásnyújtó mentességei

39.  § (1) A szol gál ta tás nyúj tó men te sül az aláb bi, más
jog sza bály ál tal elõ írt kö ve tel mé nyek tel je sí té se alól:

a) va la mely szak mai szer ve zet vagy tes tü let en ge dé -
lyé nek be szer zé se, szak mai szer ve zet vagy tes tü let ál ta li
nyil ván tar tás ba vé tel vagy szak mai szer ve zet ben vagy tes -
tü let ben tag ság be töl té se. A ha tá lyos ha zai fe gyel mi ren -
del ke zé sek al kal ma zá sá nak meg könnyí té se ér de ké ben
jog sza bály elõ ír hat ja a szol gál ta tás nyúj tó nak szak mai
szer ve zet vagy tes tü let ál ta li au to ma ti kus és ide ig le nes
nyil ván tar tás ba vé te lét vagy tag sá gát, fel té ve, hogy az
ilyen nyil ván tar tás ba vé tel, il let ve tag ság nem kés lel te ti és
nem ne he zí ti a szol gál ta tás nyúj tá sát, va la mint nem ró to -
váb bi költ sé get a szol gál ta tás nyúj tó ra;

b) tár sa da lom biz to sí tá si szerv nél tör té nõ nyil ván tar tás -
ba vé tel a biz to sí tott sze mé lyek ja vá ra vég zett te vé keny sé -
gek re vo nat ko zó el szá mo lás cél já ból.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben a szol gál -
ta tás nyúj tó a 40.  § (1) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko zat meg -
té te lé vel, il let ve an nak meg újí tá sá val, il let ve a 40.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a
nyi lat ko zat tal együtt be nyúj tan dó egyéb ira tok nak az el já -
ró ha tó ság ré szé re tör té nõ el jut ta tá sá val ele get tesz az
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott elõ írásoknak.

(3) A szol gál ta tás nyúj tó elõ ze tesen, il let ve sür gõs eset -
ben utó lag tá jé koz tat ja az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
tár sa da lom biz to sí tá si szer vet az ál ta la nyúj tott szol gál ta tá -
sok ról.

A szolgáltatásnyújtó helyváltoztatása esetén
benyújtandó nyilatkozat, a külföldi és a hazai szakmai

cím használata, a szolgáltatásnyújtó szakmai
képesítésének ellenõrzése

40.  § (1) Ha a szol gál ta tás nyúj tás Ma gyar or szá gon tör -
té nõ tar tóz ko dás sal jár, jog sza bály elõ ír hat ja, hogy a szol -
gál ta tás nyúj tó a szol gál ta tás nyúj tá sát meg elõ zõ en írás ban
nyi lat ko za tot te gyen.

(2) Kü lön jog sza bály ren del ke zé se it kell al kal maz ni a
szol gál ta tás nyúj tó nyi lat ko za tá nak tar tal ma, a nyi lat ko zat
eset le ges meg újí tá sa, va la mint a nyi lat ko zat tal együtt be -
nyúj tan dó ira tok te kin te té ben; a szol gál ta tás nyúj tó azon -
ban az elõ írt nyi lat ko za tot bár mi lyen for má ban meg te he ti.

(3) A szol gál ta tás nyúj tó te vé keny sé gét – a (4) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – ide gen nyel vû szak mai cí mé nek

9446 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/127. szám



hasz ná la tá val foly tat ja. Ha a szol gál ta tás nyúj tó szak mai
címe össze té veszt he tõ va la mely ma gyar szak mai cím mel,
a szol gál ta tás nyúj tó a te vé keny sé gét úgy foly tat ja, hogy a
kül föl di szak mai cí met oda íté lõ in téz mény vagy vizs gáz -
ta tó ha tó ság ne vé nek fel tün te té sé vel hasz nál ja a kül föl di
szak mai cí met. Ha a szol gál ta tás nyúj tó le te le pe dés sze rin ti 
tag ál la má ban az adott szak má hoz nem tar to zik szak mai
cím, a szol gál ta tás nyúj tó te vé keny sé gét a kép zés si ke res
el vég zé sét ta nú sí tó ok ira ta ál tal ta nú sí tott ide gen nyel vû
cí met hasz nál va foly tat ja.

(4) A szol gál ta tás nyúj tó a meg fe le lõ ha zai szak mai cí -
met hasz nál va foly tat ja te vé keny sé gét, ha az a IX. Fe je zet
ha tá lya alá tar to zik.

41.  § (1) Az olyan nép egész ség ügyi vagy köz biz ton sá gi
vo nat ko zá sú sza bá lyo zott szak mák ese té ben, ame lyek
nem a IX. Fe je zet ha tá lya alá tar toz nak, jog sza bály elõ ír -
hat ja a szol gál ta tás nyúj tó szak mai ké pe sí té sé nek az elsõ
szol gál ta tás nyúj tást meg elõ zõ el len õr zé sét. Az elõ ze tes el -
len õr zés csak arra irá nyul hat, hogy meg aka dá lyoz za a
szol gál ta tás igény be ve võ je egész sé gé nek, il let ve biz ton -
sá gá nak a szol gál ta tás nyúj tó nem meg fe le lõ szak mai fel -
ké szült sé gé bõl szár ma zó sú lyos ká ro so dá sát, il let ve sé rel -
mét, fel té ve, hogy az el len õr zés nem lépi túl a cél já nak el -
éré sé hez szük sé ges mér té ket.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ ze tes el len õr zést vég zõ
el já ró ha tó ság a nyi lat ko zat és a nyi lat ko zat tal együtt be -
nyúj tan dó ira tok be ér ke zé sét kö ve tõ har minc na pon be lül
ha tá ro zat ban dönt. Ha az el já ró ha tó ság a meg adott ha tár -
idõn be lül nem hoz za meg dön té sét, a szol gál ta tás nyúj tást
en ge dé lye zett nek kell te kin te ni.

(3) Az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó ság ha tá ro za tá ban

a) el te kint het az elõ ze tes el len õr zés tõl,

b) a szol gál ta tás nyúj tást en ge dé lye zi,

c) a szol gál ta tás nyúj tást az (5) be kez dés sze rin ti fel té -
tel lel en ge dé lye zi, vagy

d) a szol gál ta tás nyúj tá sát meg tilt ja, ha az en ge dély
meg adá sá nak jog sza bá lyi fel té te lei hi á nyoz nak.

(4) In do kolt eset ben az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó -
ság ve ze tõ je az el já rá si ha tár idõt har minc nap pal meg -
hosszab bít hat ja.

(5) Amennyi ben lé nye ges el té rés van a szol gál ta tás -
nyúj tó szak mai ké pe sí té se és a ha zai jog sza bály ál tal elõ írt
szak mai ké pe sí tés kö zött, és ez az el té rés olyan mér té kû,
hogy az ve szélyt je lent a köz egész ség re vagy a köz biz ton -
ság ra, az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó ság elõ ír hat ja a
szol gál ta tás nyúj tó ré szé re, hogy – el sõ sor ban al kal mas sá -
gi vizs ga le té te lé vel – bi zo nyít sa, hogy a hi ány zó is me re te -
ket vagy szak tu dást más mó don meg sze rez te.

(6) Az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó ság a szol gál ta tás
nyúj tá sát a (3) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti ha tá ro zat
meg ho za ta lá tól, il let ve a c) pont sze rin ti fel té tel be kö vet -
kez té tõl szá mí tott har minc na pon be lül en ge dé lye zi.

(7) Ha az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó ság el len õriz te
a kül föl di szak mai ké pe sí tést, a szol gál ta tás nyúj tó a meg -

fe le lõ ha zai szak mai cím hasz ná la tá val foly tat ja te vé keny -
sé gét.

A szolgáltatás igénybe vevõjének tájékoztatása

42.  § Ha a szol gál ta tás nyúj tás a le te le pe dés sze rin ti tag -
ál lam szak mai cí mé nek vagy a kép zés si ke res el vég zé sét
ta nú sí tó ok irat ál tal ta nú sí tott cím nek a hasz ná la tá val tör -
té nik, a ma gyar és az eu ró pai kö zös sé gi jog ban fog lalt
egyéb tá jé koz ta tá si kö ve tel mé nyek tel je sí té sén kí vül a
szol gál ta tás nyúj tó a szol gál ta tás igény be ve võ jét tá jé koz -
tat ja a kö vet ke zõ ada tok ról is:

a) ha a szol gál ta tás nyúj tó sze re pel cég nyil ván tar tás ban 
vagy ha son ló nyil vá nos jegy zék ben, an nak a nyil ván tar -
tás nak a neve, amely be be je gyez ték, a be jegy zés szá ma
vagy az adott nyil ván tar tás ban sze rep lõ azo no sí tó,

b) ha a szol gál ta tás nyúj tó te vé keny sé ge a le te le pe dés
sze rin ti tag ál lam ban en ge dély kö te les, az ille té kes fel ügye -
le ti ha tó ság neve és címe,

c) an nak a szak mai szö vet ség nek vagy ha son ló tes tü let -
nek a meg ne ve zé se, amely a szol gál ta tás nyúj tót nyil ván -
tar tás ba vet te,

d) a szol gál ta tás nyúj tó szak mai címe, vagy ha a le te le -
pe dés sze rin ti tag ál lam ban nem lé te zik ilyen cím, a szol -
gál ta tás nyúj tó kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira ta
ál tal ta nú sí tott címe és an nak a tag ál lam nak a meg ne ve zé -
se, amely ben azt meg sze rez te,

e) ha a szol gál ta tás nyúj tó hoz zá adott ér ték adó-kö te les
te vé keny sé get foly tat, az Eu ró pai Ta nács nak a tag ál la mok
for gal mi adó ra vo nat ko zó jog sza bá lya i nak össze han go lá -
sá ról  szóló irány el ve 22. cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott hoz zá adott ér ték adó-azo no sí tó szám és

f) a szol gál ta tás nyúj tó nak a szak mai fe le lõs sé gé re vo -
nat ko zó biz to sí tá si fe de zet tel, va la mint egyéb, egyé ni
vagy kol lek tív vé de lem mel kap cso la tos ada tai.”

7.  § Az Etv. 64.  § (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(10) Ha a nem tag ál la mi ál lam pol gár ké rel me zõ – ide
nem ért ve a ma gyar ál lam pol gárt, va la mint a tag ál la mi ál lam -
pol gár ral azo nos meg íté lés alá esõ sze mé lye ket – az el já rás -
ban költ ség men tes ség irán ti igényt ter jeszt elõ, az el já ró ha tó -
ság a ké re lem meg ala po zott sá gá nak el bí rá lá sa cél já ból – a
ké rel me zõ egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett – ke re se ti, jö ve del -
mi és va gyo ni vi szo nya i ra vo nat ko zó ada tok to váb bí tá sát
igé nyel he ti a köz pon ti ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tás ból.”

8.  § Az Etv. 67.  § (1)–(3) be kez dé sé nek a he lyé be az
aláb bi ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a kül föl di bi -
zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé ért, va la mint a ha zai
bi zo nyít vá nyok ról, ok le ve lek rõl és a ha zai szak mai gya -
kor lat ról  szóló ha tó sá gi bi zo nyít vány ki ál lí tá sá ért fe le lõs
szer vet vagy szer ve ket, az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó -
sá got vagy ha tó sá go kat, va la mint a 4/A.  §-ban meg ha tá ro -
zott in for má ci ós szol gá la tot vagy szol gá la to kat ren de let -
ben ki je löl je, to váb bá ren de let ben ál la pít sa meg azon szol -
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gál ta tás nyúj tá sok kö rét, ame lyek ese té ben a szol gál ta tás -
nyúj tó a szol gál ta tás nyúj tást meg elõ zõ en írás be li nyi lat -
ko zat té te lé re kö te le zett.

(2) Fel ha tal ma zást kap az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter,
hogy ren de let ben hir des se ki

a) a vég bi zo nyít vánnyal egyen ér té kû kép zé sek fel so ro -
lá sát,

b) azon ha zai szak mai ké pe sí té sek fel so ro lá sát, ame -
lyek ese té ben az el já ró ha tó ság maga dönt het ar ról, hogy a
ké rel me zõ nek al kal mas sá gi vizs gát vagy al kal maz ko dá si
idõ sza kot kell-e tel je sí te nie,

c) a kö zös kö ve tel mény rend szer ha tá lya alá tar to zó
szak mák fel so ro lá sát,

d) a 34.  §-ban, a 35.  §-ban és a 36.  §-ban meg ha tá ro -
zott, a szak mai ta pasz ta lat el is me ré sé nek sza bá lyai alá tar -
to zó egyes szak mai te vé keny sé gek fel so ro lá sát,

e) a ha tá ron át nyú ló szol gál ta tást nyúj tó nyi lat ko za tá nak
kö te le zõ tar tal mát, a nyi lat ko zat meg újí tá sá nak sza bá lya it,
va la mint a nyi lat ko zat tal együtt be nyúj tan dó ira tok kö rét,

f) azon szer ve ze tek fel so ro lá sát, amely tag jai ál tal gya -
ko rolt szak mák az eu ró pai kö zös sé gi jog alap ján sza bá lyo -
zott szak mák nak mi nõ sül nek.

(3) Fel ha tal ma zást kap
a) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let -

ben hir des se ki a kép zés si ke res el vég zé sét ta nú sí tó ok ira -
tok fel té tel nél kü li el is me ré sé nek sza bá lyai alá tar to zó ál -
ta lá nos or vo si, szak or vo si, ápo lói, szü lész nõi, fog or vo si,
fog szak or vo si és gyógy sze ré szi ok le ve lek és bi zo nyít vá -
nyok meg ne ve zé sét, az ezen ok ira tok bir to ko sa i val azo nos 
jog ál lá sú sze mé lyek kö rét, va la mint ren de let ben ál la pít sa
meg az el is me ré si el já rás rész le tes sza bá lya it,

b) az ál lat egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren -
de let ben hir des se ki az ál lat or vo si ok le ve lek meg ne ve zé -
sét, az ezen ok ira tok bir to ko sa i val azo nos jog ál lá sú sze -
mé lyek kö rét, va la mint ren de let ben ál la pít sa meg az el is -
me ré si el já rás rész le tes sza bá lya it,

c) az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben
hir des se ki az ok le ve les épí tész mér nö ki ok le ve lek meg ne -
ve zé sét, az elõ zõ ok irat bir to ko sa i val azo nos jog ál lás alá
tar to zó sze mé lyek kö rét, va la mint ren de let ben ál la pít sa
meg az el is me ré si el já rás rész le tes sza bá lya it.”

9.  § (1) Az Etv. 69.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

69.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 74/556/EGK irány el ve a to xi kus ter mé kek -
kel kap cso la tos te vé keny sé gek re, ke res ke de lem re és for -
gal ma zás ra vo nat ko zó át me ne ti in téz ke dé sek re, és az ilyen 
ter mé kek hi va tás sze rû hasz ná la tá val, be le ért ve a köz ve tí -
tõk te vé keny sé ge it is, kap cso la tos te vé keny sé gek re vo nat -
ko zó rész le tes ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról,

b) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány el ve (2003. no -
vem ber 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés c) pont és 21. cikk,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és családtag -
jaiknak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,
24. cikk,

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/36/EK irány -
el ve a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl, 1–20. cikk és
50–55. cikk, 57–64. cikk,

e) a Ta nács 2005/71/EK irány el ve (2005. ok tó ber 12.)
a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok nak az Eu ró pai Kö -
zös ség te rü le tén foly ta tott tu do má nyos ku ta tás cél já ból
való fo ga dá sá ra vo nat ko zó kü lön el já rás ról, 12. cikk
a) pont.”

(2) Az Etv. 53/A.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
„a 45–53.  §” szö veg rész he lyé be „a VIII. Fe je zet”, a
60/B.  § (1) be kez dé sé ben a „[30.  § (6) be kez dés]” szö veg -
rész he lyé be a „[28.  § (15) be kez dés]”, a 60/C.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben „a 4.  § (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott”
szö veg rész he lyé be „a Kor mány ál tal ki je lölt”, a 64.  §
(8) be kez dé sé ben a „IX. Fe je zet” szö veg rész he lyé be a
„X. Fe je zet” szö veg rész lép.

10.  § (1) Ez a tör vény 2007. ok tó ber 20-án lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen be nyúj tott ké -
rel mek re kell al kal maz ni.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Etv. 7.  § (5) be kez dé se, 43–53.  §-a, va la mint
54–60.  §-a, az zal, hogy e ren del ke zé se ket, va la mint az
Etv. e tör vény ha tály ba lé pé sé ig ha tá lyos 21–42.  §-át al kal -
maz ni kell, amennyi ben az nem zet kö zi szer zõ dés nek a
vég re haj tá sá hoz szük sé ges. E tör vény ha tály ba lé pé sé vel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti to váb bá az Etv. 67.  § (4) be kez -
dé se.

(3) A Ma gyar Köz tár sa sá got a schen ge ni vív má nyok
tel jes körû al kal ma zá sá ra fel ha tal ma zó ta ná csi ha tá ro zat -
ban meg ha tá ro zott na pon ha tá lyát vesz ti az e tör vény
3.  §-ával meg ál la pí tott Etv. 6.  §-ának (3) be kez dé sé bõl a
„tar tóz ko dá si ví zum mal, il let ve” szö veg rész, az e tör vény
6.  §-ával meg ál la pí tott Etv. 23.  § (2) be kez dés b) pont já -
ban a „tar tóz ko dá si ví zum, il let ve” szö veg rész, va la mint
az e tör vény 6.  §-ával meg ál la pí tott Etv. 28.  § (2) be kez dé -
sé nek b) pont já ban a „tar tóz ko dá si ví zum mal, il let ve” szö -
veg rész.

11.  § Ez a tör vény a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl
 szóló, az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/36/EK
irány el ve 1–20. cik ké nek és 50–55. cik ké nek, 57–64. cik -
ké nek való meg fe le lést szol gál ja.

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

A Kormány
246/2007. (IX. 26.) Korm.

rendelete

az összkormányzati projektrõl

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXIII. tör vény 78/A.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ren de let ha tá lya az össz kor mány za ti pro jekt mi nõ sí -
té sé nek, le bo nyo lí tá sá nak, to váb bá a pro jekt pré mi um
igény lé sé nek, ki fi ze té sé nek el já rá sá ra és az ab ban részt
vevõ sze mé lyek re ter jed ki.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

1. költ ség-elõ irány zat: a pro jekt cél já nak el éré sé hez a
pro jekt meg va ló sí tá sa so rán fel me rü lõ fej lesz té si, be ru há -
zá si, szak ér tõi, ta nács adói költ sé gek össze ge, amely nem
tar tal maz za a pro jekt fe le lõs és a pro jekt tag pré mi u má nak
össze gét,

2. pro jekt fe le lõs: az aki, a pro jek tet ope ra tív szin ten
irá nyít ja, be szá mo lót ké szít a pro jekt vég re haj tá sá ról, fe le -
lõs a pro jekt pénz ügyi ke re té nek fel hasz ná lá sá ért,

3. pro jekt tag: a pro jekt be be vont és a mi nisz ter el nök
ál tal ki je lölt köz tiszt vi se lõ, aki a kez de mé nye zés ben meg -
ha tá ro zott pro jekt fe la da to(ka)t lát ja el, az ott le írt ha tár idõ -
re és mi nõ ség ben,

4. pro jekt ve ze tõ: az a mi nisz ter, kor mány biz tos, akit a
mi nisz ter el nök meg bíz az össz kor mány za ti pro jekt ve ze té -
sé vel.

3.  §

(1) A stra té gi ai kor mány za ti cé lok el éré se ér de ké ben a
mi nisz ter, il let ve a kor mány biz tos össz kor mány za ti pro -
jekt in dí tá sát kez de mé nyez he ti.

(2) A kez de mé nye zõ mi nisz ter vagy kor mány biz tos az
össz kor mány za ti pro jekt in dí tá sá ra vo nat ko zó kez de mé -
nye zé sét meg kül di a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter nek.

(3) A kez de mé nye zés tar tal maz za:
a) a pro jekt meg ne ve zé sét,
b) a kez de mé nye zõ ne vét,
c) a pro jekt fe le lõs ne vét,
d) a pro jekt ben részt ve võ mi nisz té ri u mok meg ne ve -

zé sét,
e) a ja va solt pro jekt ta gok ne vét, be so ro lá sát,
f) a pro jekt fel adat meg ha tá ro zá sát,
g) a pro jekt cél já nak rö vid le írá sát,
h) a pro jekt meg va ló sí tá sá nak mód ját, fel té te le it,
i) a pro jekt meg va ló sí tá sá nak cél dá tu mát, üte me zé sét,
j) a pro jekt költ ség-elõ irány za tát (pénz ügyi ha tás, meg -

ta ka rí tá sok, több let ki adá sok) és a költ sé gek költ ség ve té si
fe de ze tét,

k) az érin tett, hu mán po li ti kai fel ada tot el lá tó ön ál ló
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek (a továb biak ban: hu mán po -
li ti kai ve ze tõ) ne vét és alá írá sát,

l) a kez de mé nye zõ és a részt ve võ mi nisz ter(ek), kor -
mány biz tos(ok) alá írá sát.

(4) Az érin tett hu mán po li ti kai ve ze tõ el len õr zi, hogy a
pro jekt tag ré szé re a tel je sít mény ér té ke lés so rán meg ál la pí tott 
fel adat azo nos-e az össz kor mány za ti pro jekt fel adat tal. Azo -
nos ság ese tén kez de mé nye zés sel for dul a pro jekt ta got fog lal -
koz ta tó mi nisz ter hez, kor mány biz tos hoz in téz ke dés meg té te -
le cél já ból. A hu mán po li ti kai ve ze tõ az in téz ke dés meg tör -
tén tét a kez de mé nye zé sen alá írá sá val iga zol ja.

4.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter meg -
vizs gál ja, hogy a kez de mé nye zés e ren de le te 3.  § (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel, és
szük ség ese tén fel hív ja a kez de mé nye zõt a hi á nyo san vagy 
hi bá san ki töl tött ada tok pót lá sá ra, ja ví tá sá ra a ha tár idõ
meg je lö lé sé vel. Ha a ha tár idõ ered mény te le nül el te lik, az
ki zár ja a pro jekt össz kor mány za ti pro jekt té mi nõ sí té sét.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a vizs -
gá la tot köve tõen a kez de mé nye zést a vé le mé nyé vel együtt 
jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a mi nisz ter el nök nek.

(3) Ha a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a
kez de mé nye zõ, a kez de mé nye zést köz vet le nül fel ter jesz ti
a mi nisz ter el nök nek.

(4) Az össz kor mány za ti pro jekt in dí tá sá ról, a pro jekt ve -
ze tõ ki je lö lé sé rõl és a pro jekt ta gok sze mé lyé rõl a mi nisz -
ter el nök dönt. A mi nisz ter el nök dön té sé rõl a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a dön tést köve tõen ha la dék -
ta la nul ér te sí ti a pro jekt ve ze tõt.

5.  §

Az össz kor mány za ti pro jekt in dí tá sá ra vo nat ko zó dön -
tést köve tõen a pro jekt fe le lõs gon dos ko dik ar ról, hogy a
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pro jekt vég re haj tá sa a meg ha tá ro zott üte me zés sze rint tör -
tén jen.

6.  §

(1) A pro jekt ve ze tõ az össz kor mány za ti pro jekt ben be -
kö vet ke zett, a kez de mé nye zés tar tal mát érin tõ vál to zást,
az ere de ti és mó do sult ál la po tot is fel tün tet ve, a vál to zás
be kö vet kez tét köve tõen ha la dék ta la nul meg kül di a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nek a vál to zás oká -
nak meg je lö lé sé vel.

(2) A vál to zás be je len té sé nek vizs gá la ta so rán e ren de -
let 4.  §-a sze rint kell el jár ni.

7.  §

(1) A pro jekt ve ze tõ az össz kor mány za ti pro jekt le zá rá -
sát köve tõen, de leg ké sõbb a tárgy év no vem ber 15-ig meg -
kül di az össz kor mány za ti pro jekt pré mi um igény lé sét a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nek. A pro jekt -
ve ze tõ egy ide jû leg nyi lat ko zik ar ról, hogy a pro jekt fel adat 
nem azo nos a pro jekt ta gok ré szé re a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról  szóló tör vény sze rint meg ha tá ro zott cél fel adat tal,
és a pro jekt tag a pro jekt ben vég zett mun ká já ért ju ta lom -
ban nem ré sze sült.

(2) Az igény lés tar tal maz za:
a) a pro jekt meg ne ve zé sét,
b) a pro jekt vég re haj tá sá nak be mu ta tá sá ról  szóló be -

szá mo lót,
c) a pro jekt si ke res sé gét alá tá masz tó mu ta tó kat, szám -

sze rû sít he tõ ered mé nye ket,
d) a pro jekt pré mi um ki fi ze tés re igé nyelt ke ret össze get,
e) a pro jekt fe le lõs és a pro jekt ta gok ne vét, a ja va solt

egyé ni pro jekt pré mi um össze gét és az egy ha vi il let mény
össze gét,

f) a pro jekt jó vá ha gyott költ ség-elõ irány za tát, va la mint 
an nak tény le ges tel je sü lé sét,

g) a pro jekt ve ze tõ és a részt ve võ mi nisz ter(ek), kor -
mány biz tos(ok) alá írá sát.

(3) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter meg -
vizs gál ja, hogy

a) az igény lés tar tal maz za a (2) be kez dés ben fog lal ta -
kat,

b) a pro jekt tag egyé ni pré mi u má nak együt tes össze ge a 
tárgy év ben nem ha lad ja meg a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról 
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott ma xi mum ér té ket.

(4) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter szük ség 
ese tén fel hív ja a pro jekt ve ze tõt a hi á nyo san vagy hi bá san
ki töl tött ada tok pót lá sá ra, ja ví tá sá ra, il let ve a pro jekt tag
egyé ni pré mi um össze gé nek mó do sí tá sá ra a ha tár idõ meg -
je lö lé sé vel. Ha a ha tár idõ ered mény te le nül el te lik, az ki -
zár ja az igény lés mi nisz ter el nök höz tör té nõ fel ter jesz té sét.

(5) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a vizs -
gá la tot köve tõen az igény lést a vé le mé nyé vel együtt jó vá -
ha gyás ra meg kül di a mi nisz ter el nök nek. Az össz kor mány -
za ti pro jekt re ki fi zet he tõ pré mi um ke ret össze gé rõl a mi -
nisz ter el nök dönt. A mi nisz ter el nök ál tal jó vá ha gyott pré -
mi um össze gé rõl a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter a dön tést köve tõen ha la dék ta la nul ér te sí ti a pro -
jekt ve ze tõt.

(6) Ha a mi nisz ter el nök ál tal jó vá ha gyott ke ret összeg
mér té ke el tér a pro jekt ve ze tõ ál tal igé nyelt projektpré -
mium össze gé tõl, a pro jekt ve ze tõ a mó do sí tott egyé ni pro -
jekt pré mi um össze gek rõl – mi nisz té ri u mon kén ti bon tás -
ban – tá jé koz tat ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz tert.

(7) Ha a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a
pro jekt ve ze tõ, az igényt köz vet le nül fel ter jesz ti a mi nisz -
ter el nök nek.

8.  §

Ha a pro jekt idõ tar ta ma meg ha lad ja a ti zen két hó na pot,
ak kor éven te a rész ered mé nyek alá tá masz tá sa mel lett a
pro jekt fe le lõs és a pro jekt ta gok ré szé re pro jekt pré mi um
fi zet he tõ. Az elsõ igény lés fel té te le, hogy a pro jekt in dí tá -
sá tól szá mí tott leg alább há rom hó nap el telt. Az igény lés
so rán e ren de let 7.  §-a sze rint kell el jár ni.

9.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a pro -
jekt pré mi u mok össze gé rõl – mi nisz té ri u mon kén ti bon tás -
ban – tá jé koz tat ja a pénz ügy mi nisz tert, aki gon dos ko dik
az össze gek át cso por to sí tá sá ról.

(2) A pro jekt fe le lõs és a pro jekt tag ré szé re az egyé ni
pro jekt pré mi um össze gek ki fi ze té sé rõl a részt ve võ mi -
nisz ter vagy a kor mány biz tos in téz ke dik tárgy év de cem -
ber 15-ig. A ki fi ze tés rõl tá jé koz tat ja a Mi nisz ter el nö ki
 Hivatalt ve ze tõ mi nisz tert.

10.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter éven te de -
cem ber 31-ig a hon la pon köz zé te szi a tárgy év ben in dult
össz kor mány za ti pro jek tek meg ne ve zé sét és a tárgy év ben
be fe je zõ dött pro jek tek ese té ben a mi nisz ter el nök ál tal jó -
vá ha gyott ke ret össze gek mér té két.

11.  §

Ez a ren de let 2007. ok tó ber 15-én lép ha tály ba.
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12.  §

A 2007. ja nu ár 1-jét köve tõen in dult és jú li us 15-én fo -
lya mat ban lévõ, to váb bá a jú li us 15-ét köve tõen in dult
stra té gi ai kor mány za ti cé lo kat szol gá ló pro jekt is össz kor -
mány za ti vá mi nõ sít he tõ, ha meg fe lel a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról  szóló tör vény ben és e ren de let ben fog lalt fel -
té te lek nek. Az össz kor mány za ti vá mi nõ sí tést 2007. ok tó -
ber 31-ig e ren de let 3.  §-a sze rint kell kez de mé nyez ni.

13.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 176/2007. (VII. 1.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék -
le té nek 2. pont ja a kö vet ke zõ n) al pont tal egé szül ki:

„n) el lát ja a stra té gi ai kor mány za ti cé lo kat szol gá ló
össz kor mány za ti pro jekt in dí tá sá val és a pro jekt pré mi um
igény lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat.”

(2) A ki emelt fõ tiszt vi se lõi és a köz pon ti tisz ti kar mû -
köd te té sé rõl  szóló 164/2001. (IX. 14.) Korm. ren de let és a
mó do sí tá sá ról  szóló 174/2002. (VIII. 12.) Korm. ren de let
ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
247/2007. (IX. 26.) Korm.

rendelete

az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 
87. cikkének (1) bekezdése szerinti 

állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképrõl  szóló 

85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 124.  § (2) be kez dé sé nek v) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

1.  §

(1) Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik -
ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap -
cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl

 szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
R.) 1.  §-ának 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„5. Cse kély össze gû tá mo ga tás: az EK Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a cse kély össze gû tá mo ga tá sok ra  való al kal -
ma zá sá ról  szóló 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi -
zott sá gi ren de let 2. cik ke sze rin ti tá mo ga tás.”

(2) Az R. 1.  §-ának 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„6. Cso port men tes sé gi ren de le tek: az Eu ró pai Kö zös sé -
get lét re ho zó Szer zõ dés 92. és 93. (je len leg 87. és 88. cikk) 
cik ké nek a ho ri zon tá lis tá mo ga tá sok bi zo nyos ka te gó ri á i -
ra  való al kal ma zá sá ról  szóló, 1998. má jus 7-i 994/98/ EK
ta ná csi ren de let 1. cik ke alap ján el fo ga dott bi zott sá gi ren -
de le tek, így kü lö nö sen az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kép zé si tá mo ga tá sok ra
 való al kal ma zá sá ról  szóló 2001. ja nu ár 12-i 68/2001/EK
bi zott sá gi ren de let, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer -
zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak
nyúj tott tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló 2001.
ja nu ár 12-i 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let, az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a fog -
lal koz ta tás ra nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra  való al kal ma -
zá sá ról  szóló 2002. de cem ber 5-i 2204/2002/EK bi zott sá gi 
ren de let, va la mint az EK Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a
nem ze ti re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tá sok ra  való al kal -
ma zá sá ról  szóló 2006. ok tó ber 24-i 1628/2006/EK bi zott -
sá gi ren de let.”

(3) Az R. 1.  §-ának 27. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„27. Tá mo ga tá si ter ve zet: a tá mo ga tá si prog ram, az
egye di tá mo ga tás, va la mint a be je len té si kö te le zett ség ha -
tá lya alá tar to zó lé te zõ tá mo ga tá si prog ra mok ból nyúj tott
tá mo ga tás ter ve ze te be le ért ve a 8.  § sze rint a Tá mo ga tá so -
kat Vizs gá ló Iro da ál tal már el bí rált, ám a hatályba lépés
elõtt ál la mi tá mo ga tá si szem pont ból mó do sult ter ve ze te -
ket is.”

2.  §

Az R. 15.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„15.  § (1) Va la mely cso port men tes sé gi ren de let ha tá lya
alá tar to zó tá mo ga tás ese té ben a tá mo ga tást nyúj tó a tá mo -
ga tást tar tal ma zó jog sza bály, il let ve tá mo ga tá si szer zõ dés
hatályba lépésétõl szá mí tott tíz mun ka na pon be lül ma gyar
nyel ven ki töl ti a Pénz ügy mi nisz té ri um hon lap ján köz zé -
tett we bol da lon a pénz ügy mi nisz ter ál tal biz to sí tott hoz zá -
fé rés (be je lent ke zé si név és jel szó) alap ján a vo nat ko zó
cso port men tes sé gi ren de let hez kap cso ló dó for ma nyom tat -
ványt.
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(2) A pénz ügy mi nisz ter a va la mely cso port men tes sé gi
ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal ma zó jog sza -
bály, il let ve a tá mo ga tá si szer zõ dés ha tály ba lé pé sé rõl a
ha tály ba lé pés tõl szá mí tott húsz mun ka na pon be lül a tá mo -
ga tás nyúj tó ál tal ki töl tött elekt ro ni kus for ma nyom tat vány
elekt ro ni kus to váb bí tá sá val ér te sí ti a Bi zott sá got.”

3.  §

Az R. 24.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tá mo ga tás ked vez mé nye zett je, il let ve a kö zös sé -
gi el já rá si ren de let 1. cik ké nek h) pont ja sze rin ti ér de kelt
fe lek kö te le sek együtt mû köd ni a tá mo ga tást nyúj tó szerv -
vel, a pénz ügy mi nisz ter rel, va la mint a Bi zott ság gal, en nek 
ke re té ben adat szol gál ta tás ra és nyi lat ko zat té tel re is kö te -
lez he tõk.”

4.  §

Az R. 28.  §-a az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Amennyi ben kö zös sé gi jog sza bály (ide ért ve a Bi -

zott ság egye di eset ben ho zott ha tá ro za ta it is) a Bi zott ság
ré szé re tör té nõ éves be szá mo lá si kö te le zett sé get ír elõ, a
tá mo ga tást nyúj tó a be szá mo lót a jog sza bály ban (illet ve az 
egye di ha tá ro zat ban) meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal,
elekt ro ni kus for má ban min den év áp ri lis 30-ig (egye di ha -
tá ro zat ese té ben a ha tá ro zat ban meg je lölt ha tár idõ le tel te
elõtt húsz mun ka nap pal) meg kül di a pénz ügy mi nisz ter ré -
szé re.”

5.  §

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

6.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel lék le -
te sze rint mó do sul.

7.  §

E ren de let hatályba lépésével ha tá lyát vesz ti az R. 7.  §
(2) be kez dés c) pont ja, 32.  §-át meg elõ zõ al cí me,
33–39.  §-a és 5. szá mú mel lék le te.

8.  §

(1) E ren de let hatályba lépésével ha tá lyát vesz ti
a) a me zõ gaz da sá gi, ha lá sza ti, er dé sze ti és vi dék fej -

lesz té si ál la mi tá mo ga tá sok Eu ró pai Bi zott ság ré szé re tör -

té nõ be je len té si rend jé rõl  szóló 46/2005. (III. 11.) Korm.
ren de let 7.  § (2) be kez dé se;

b) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik -
ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap -
cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl
 szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 66/2005. (IV. 13.) Korm. ren de let;

c) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 318/2005. (XII. 26.) Korm. ren de let 51.  § (2) be -
kez dé se;

d) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik -
ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap -
cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl
 szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 217/2006. (XI. 9.) Korm. ren de let.

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

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

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

1. számú melléklet
a 247/2007. (IX. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le te AA. pont ja a kö vet ke zõ
al pon tok kal egé szül ki:

„AAD. Mû sza ki meg valósíthatósági ta nul má nyok hoz
nyúj tott tá mo ga tás

AAE. KKV-k ipar jog vé del mi ol tal ma meg szer zé sé vel
kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé ge i hez nyúj tott tá mo ga tás

AAF. Fi a tal in no va tív vál lal ko zá sok tá mo ga tá sa
AAG. El já rá si és szer ve zé si in no vá ci ó hoz nyúj tott tá -

mo ga tás
AAH. In no vá ci ós ta nács adó és tá mo ga tó szol gál ta tá sok

tá mo ga tá sa
AAI. Ma ga san kép zett mun ka erõ köl csön zé sé hez nyúj -

tott tá mo ga tás
AAJ. In no vá ci ós klasz te rek be ru há zá si tá mo ga tá sa
AAK. In no vá ci ós klasz te rek mû kö dé si tá mo ga tá sa”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le te B. pont já nak BA. al pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„BA. Be ru há zás”

3. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek B. pont ja a kö vet ke zõ
BE. al pont tal egé szül ki:

„BE. Be ru há zás hoz nyúj tott tá mo ga tás az
1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let alap ján.”
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2. számú melléklet
a 247/2007. (IX. 26.) Korm. rendelethez

Az R. 2. szá mú mel lék le té nek E) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,E) Adó ked vez mény
Fo ga lom: a ked vez mé nye zett nek a tör vény ben meg ha -

tá ro zott ál ta lá no san ér vé nyes adó nál ke ve sebb adót kell fi -
zet nie az adó alap já nak, il let ve az adó mér té ké nek csök -
ken té se vagy el en ge dé se  miatt.

Tá mo ga tás tar ta lom: az adó ked vez mény tá mo ga tás tar -
tal má nak ki szá mí tá sa a vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás hoz 
ha son ló an tör té nik. A szá mí tás so rán a ka pott tá mo ga tás,
va gyis az adó ked vez mény tel jes össze gé nek je len ér té két
kell ki szá mí ta ni.

Az adó ked vez mény for má já ban adott tá mo ga tás je len -
ér té ké nek ki szá mí tá sa az aláb bi kép let tel tör té nik:

TT AJ X
X

1 r
...

X

(1 r ) ... (1 r )
1

2

2

n

2 n

= = +
+

+ +
+ ´ ´ +

ahol
TT = Aj: tá mo ga tás tar ta lom, az igény be ve he tõ /

az igény be vett összes adó ked vez mény je -
len ér té ken

X1: = a ké re lem, il let ve a be je len tés adó évé ben
igény be ve he tõ / igény be vett adó ked vez -
mény fo lyó áron (ha az adó ked vez mény
igény be vé te lé nek kez dõ éve ké re lem, il let ve
a be je len tés adó évét kö ve tõ adó év: X1=0).

Xn: = a ké re lem, il let ve a be je len tés adó évét kö ve -
tõ n. adó év ben igény be ve he tõ / igény be vett
adó ked vez mény fo lyó áron

r2: = a ké re lem, il let ve a be je len tés adó évét kö ve -
tõ adó év ben ér vé nyes re fe ren cia ráta

rn: = a ké re lem, il let ve a be je len tés adó évét kö ve -
tõ n. adó év ben ér vé nyes re fe ren cia ráta és
2£n£15

Az adó ked vez mény tá mo ga tás tar tal má nak ki szá mí tá sa
so rán az egyes adó évek utol só nap ján ha tá lyos re fe ren cia
rá tát kell figye lembe ven ni.”

A Kormány
248/2007. (IX. 26.) Korm.

rendelete

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
 1997. évi LXXXIII. tör vény végrehajtásáról  szóló

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ

finanszírozásának részletes szabályairól  szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé -

nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.) a kö vet ke -
zõ új 12/C.  §-sal egé szül ki:

„12/C.  § (1) Az in téz mé nyi vá ró lis tát ve ze tõ egész ség ügyi
szol gál ta tó ha von ta, leg ké sõbb a hó nap elsõ mun ka nap ját kö -
ve tõ 2. na pig elekt ro ni kus for má ban tá jé koz tat ja az Egész -
ség biz to sí tá si Fel ügye le tet (a továb biak ban: Fel ügye let)
 arról, hogy az in téz mé nyi vá ró lis ta alap ján nyúj tott el lá tá so -
kat mek ko ra idõ tar ta mon be lül tud ja el vé gez ni a hó nap elsõ
mun ka nap já tól szá mít va. Amennyi ben az egész ség ügyi szol -
gál ta tó nem ve zet in téz mé nyi vá ró lis tát, er rõl a tény rõl, va la -
mint ar ról, hogy az 1/A. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
el lá tá so kat mek ko ra idõ tar ta mon be lül tud ja el vé gez ni a hó -
nap elsõ mun ka nap já tól szá mít va, ér te sí ti a Fel ügye le tet.

(2) Amennyi ben a szol gál ta tó az (1) be kez dés sze rin ti
tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, a Fel ügye let
 errõl – a szol gál ta tók jegy zé ké nek meg kül dé sé vel – a hó -
nap 15. nap já ig ér te sí ti az OEP-et.”

2.  §

A Vhr. az e ren de let mel lék le te sze rin ti 1/A. szá mú mel -
lék let tel egé szül ki.

3.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
R.) a kö vet ke zõ új 4/B.  §-sal egé szül ki:

„4/B.  § Ha a szol gál ta tó a Vhr. 12/C.  §-a (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét nem tel je -
sí tet te, a tárgy hó nap ra vo nat ko zó fi nan szí ro zá si összeg
98%-ára jo go sult.”

4.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba az zal,
hogy

a) a Vhr. e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott
12/C.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le -
zett sé get elsõ íz ben 2007. ok tó ber 15. nap já ig,

b) a Vhr. e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott
12/C.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ér te sí té si kö te le zett sé -
get elsõ íz ben 2007. ok tó ber 25. nap já ig
kell tel je sí te ni.

2007/127. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9453



(2) 2007. de cem ber 31-én a ha tá lyát vesz ti
a) e ren de let; va la mint
b) a Vhr. e ren de let
ba) 1.  §-ával meg ál la pí tott 12/C.  §-a,
bb) 2.  §-ával és mel lék le té vel meg ál la pí tott 1/A. szá mú 

mel lék le te;
c) az R. e ren de let 3.  §-ával meg ál la pí tott 4/B.  §-a.

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

Melléklet
a 248/2007. (IX. 26.) Korm. rendelethez

„1/A. számú melléklet
 a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez

Szak ma El lá tás

Sze mé szet szür ke há lyog mû té tei

Ideg se bé szet, or to pé dia ge rinc sta bi li zá ló mû té tei

Or to pé dia (ge rinc se bé szet) ge rinc de for mi tás mû té tei

Or to pé dia – co xarth ro sis mû té ti
meg ol dá sa
(csí põp rot hé zis),

– térd ízü le ti arth ro sis
mû té ti meg ol dá sa
(térdprotézis)

Kar di o ló gia di ag nosz ti kus
ka té te re zé sek

Nõ gyó gyá szat elek tív mû té tek (a méh
jó in du la tú da ga na ta)

Fül-orr-gé ge gyó gyá szat elek tív mû té tek (orr sö vény
mû té tei)

Kép al ko tó di ag nosz ti ka CT, MRI vizs gá la tok
,,

A Kormány
249/2007. (IX. 26.) Korm.

rendelete

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
feladat- és hatáskörérõl  szóló

165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül
ki és az ere de ti f)–j) pont meg je lö lé se g)–k) pont ra vál to -
zik:

(2.  § A mi nisz ter e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
va la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében)

„f) jó vá hagy ja a szom szé dos ál la mok kal kö tött víz gaz -
dál ko dá si egyez mé nyek ren del ke zé se i bõl ere dõ kér dé sek
meg tár gya lá sá ra lét re ho zott bi zott sá gok, il let ve a kor -
mány meg ha tal ma zot tak ülé se i rõl ké szült jegy zõ köny ve -
ket, va la mint a bi zott sá gok és kor mány meg ha tal ma zot tak
ha tá ro za ta it,”

2.  §

Az R. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

[5.  § (1) A mi nisz ter a kör nye zet vé de le mért, ter mé szet -
vé de le mért és víz gaz dál ko dá sért való fe le lõs sé ge kö ré ben
irá nyít ja]

„c) a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó -
sá got,”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba 
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
250/2007. (IX. 26.) Korm.

rendelete

a minõségi és hatékony gyógyszerrendelés
ösztönzésérõl  szóló

17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és
gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for -
gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII.
tör vény (a továb biak ban: Gyftv.) 77.  §-ának (1) be kez dés
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az Al kot mány
35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel adat kör -
ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:
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1.  §

A mi nõ sé gi és ha té kony gyógy szer ren de lés ösz tön zé sé -
rõl  szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal egé szül ki:

„8/A.  § Az e ren de let 6.  §-ában fog lalt, a vissza té rí té si kö -
te le zett sé get meg ál la pí tó ren del ke zé se ket a 2008. már ci us
31-ét köve tõen ki vál tott vé nyek ese té ben kell al kal maz ni.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép
 hatályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
8.  §-ában az „az zal, hogy a vissza té rí té si kö te le zett sé get
meg ál la pí tó 6.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket az OEP elsõ
al ka lom mal – a 2007. utol só ne gyed évé ben ki ál lí tott és ki -
vál tott vé nyek ese té ben – 2008. ja nu ár 1-jé tõl al kal maz za” 
szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

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

A Kormány
251/2007. (IX. 26.) Korm.

rendelete

az állambiztonsági iratok átadása teljesítésének
értékelésérõl  szóló

 190/2007. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében, az Al kot -
mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ere de ti jog -
alkotói ha tás kö ré ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az ál lam biz ton sá gi ira tok át adá sa tel je sí té sé nek ér té ke -
lé sé rõl  szóló 190/2007. (VII. 23.) Korm. ren de let 4.  §
(2) be kez dé sé ben a „2007. ok tó ber 1-jén” szö veg rész
 helyébe a „2008. már ci us 31-én” szö veg lép.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

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

 III. rész HATÁROZATOK

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

Az Alkotmánybíróság
52/2007. (IX. 26.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak, il let ve az azon sze rep lõ kér dés hi te le -
sí té sé vel kap cso lat ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gás tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
153/2007. (VI. 11.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

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 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) 153/2007.
(VI. 11.) OVB ha tá ro za ta el len, 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.

A 153/2007. (VI. 11.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 74. szá má ban, 2007. jú ni us 13-án je lent meg. A ki fo -
gást 2007. jú ni us 26-án – a Ve. 130.  § (1) be kez dé sé ben
elõ írt ha tár idõn be lül – ter jesz tet ték elõ.

Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban meg ta gad ta an nak a
népi kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél -
dá nyá nak a hi te le sí té sét, ame lyen a kö vet ke zõ kér dés sze -
re pel:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés el fo gult sá -
ga és pár tos dön té sei  miatt ment se fel tiszt sé ge alól Szi ge ti
Pé tert, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö két?”
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Az OVB a hi te le sí tést meg ta ga dó ha tá ro za tát arra ala pí -
tot ta, hogy a kér dés nem fe lel meg az Al kot mány 28/B.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak nak, mely sze rint or szá gos népi 
kez de mé nye zés tár gya csak az Or szág gyû lés ha tás kö ré be
tar to zó kér dés le het. A Ve. té te le sen meg ha tá roz za a vá -
lasz tá si bi zott ság tag jai meg bí za tá sá nak meg szû né si ese -
teit, ezek kö zött a vá lasz tott tag fel men té se nem sze re pel.

Meg ál la pí tot ta az OVB azt is, hogy a kér dés nem fe lel
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 egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nyé nek sem, mert a kér dés bõl nem ál la pít ha tó meg, hogy a
kez de mé nye zõ az OVB je len le gi el nö két csak az el nö ki
tiszt sé gé bõl kí ván ja fel men tet ni, vagy a kez de mé nye zés -
sel tes tü le ti tag sá gát is meg kí ván ja-e szün tet ni.

A ki fo gás be nyúj tói sze rint az OVB ha tá ro za ta nem fe -
lel meg az Al kot mány és az or szá gos népi kez de mé nye zés -
re vo nat ko zó más jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek.

A Ve. 23.  § (4) be kez dé se alap ján az OVB 5 tag já nak
meg vá lasz tá sa az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zik. Eb -
bõl kö vet ke zõ en az OVB lét re ho za ta la or szág gyû lé si ha -
tás kör, en nél fog va akár egye di dön tés, akár a vo nat ko zó
sza bá lyok meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló tör vényi sza bály
meg al ko tá sá nak in dít vá nyo zá sa or szá gos népi kez de mé -
nye zés tár gya le het. Az in dít vá nyo zók sze rint az, hogy a
Ve. nem tar tal maz ren del ke zést az OVB tag ja i nak fel men -
té sé re, az Or szág gyû lés ha tás kö rét nem te szi kér dé ses sé,
és úgy sem ér tel mez he tõ, hogy a ha tá lyos tör vényi ren del -
ke zé se ket ne le het ne a népi kez de mé nye zés kö vet kez té ben 
mó do sí ta ni. En nek meg íté lé se az Or szág gyû lés ha tás kö ré -
be tar to zik.

A ki fo gást be nyúj tók ál lás pont ja sze rint az OVB ha -
tá ro za tá ban az or szá gos népi kez de mé nye zés tel je sít he -
tõ sé gé rõl dön tött, és ez zel el von ta az Or szág gyû lés ha -
tás kö rét.

Az in dít vá nyo zók ki fo gá sol ják az OVB-nek a kér dés
egy ér tel mû sé gé vel kap cso la tos ál lás pont ját is. Az OVB
az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se alap ján nem ta gad hat ta
vol na meg a kér dés hi te le sí té sét, mert az a ren del ke zés
ki zá ró lag a nép sza va zás ra vo nat ko zik. Ál lás pont juk
sze rint a kér dés pon tos és egy ér tel mû. „A kér dés ben a
‘fel men tés’ szó hasz ná la tá nak szak sze rû ér tel me zé sét
jog sza bály nem írja elõ, en nek kö vet kez té ben a szó tar -
tal má nak ér tel me zé sét a köz nyelv ben élõ tar tal ma sze -
rint kell meg ítél ni, amely azt fe je zi ki, hogy az in dít vá -
nyo zó a meg je lölt sze mély mû kö dé sét az OVB-ben sem -
mi lyen for má ban nem kí ván ja.”

II.

A ki fo gás el bí rá lá sa so rán az Al kot mány bí ró ság az
aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján hoz ta meg dön -
tését:

1. Az Al kot mány nak a ki fo gás ban érin tett ren del ke -
zé sei:

„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/D.  § Or szá gos népi kez de mé nye zést leg alább
50 000 vá lasz tó pol gár nyújt hat be. Az or szá gos népi kez -
de mé nye zés arra irá nyul hat, hogy az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó kér dést az Or szág gyû lés tûz ze a na pi rend jé -
re. Az or szá gos népi kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott
kér dést az Or szág gyû lés kö te les meg tár gyal ni.”

2. Az Nsztv.-nek a népi kez de mé nye zés re vo nat ko zó
sza bá lyai:

„17.  § A népi kez de mé nye zés nek pon to san és egy ér tel -
mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér dést.

18.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ak kor ta gad ja
meg 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 meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,

c) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

19.  § A népi kez de mé nye zést – az alá írás gyûj tés nek a
Ve. 118/A.  §-a sze rin ti szü ne te lé se ki vé te lé vel – az alá írás -
gyûj tõ ív hi te le sí té sét kö ve tõ két hó na pon be lül egy szer le -
het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké -
hez. A pót ló lag be nyúj tott, a kez de mé nye zést ki egé szí tõ
alá írá sok ér vény te le nek.

20.  § A népi kez de mé nye zés rõl a 6.  § sze rin ti be je len -
tést kö ve tõ há rom hó na pon be lül dön te ni kell.”

3. A Ve.-nek az or szá gos népi kez de mé nye zés re irá -
nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza bá -
lyai:

„131.  § Az or szá gos népi kez de mé nye zés so rán a
117–121.  § és a 130.  § (1) és (3) be kez dé sé nek ren del ke zé -
se it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

„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, il le 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, il le 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.”

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le 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.

(...)

9456 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/127. szám



(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál -
ja el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság, il le 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, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra
uta sít ja.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az Al -
kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  §-a h) pont ja alap ján a Ve.
130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb -
ben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint 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 Al kot mány bí ró 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.].

A ki fo gás alap ján az Al kot mány bí ró ság nak el sõ sor ban
azt kel lett vizs gál nia, hogy az Nsztv. 18.  § a) pont ja alap -
ján jog sze rû en ta gad ta-e meg az OVB a kér dés hi te le sí té -
sét arra hi vat ko zás sal, hogy az Al kot mány 28/B.  § (1) be -
kez dé se sze rint az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér -
dés ben nincs he lye or szá gos népi kez de mé nye zés nek.

Az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé se sze rint 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.

Az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés konk rét
sze mély, az OVB je len le gi el nö ké nek a fel men té sé re, azaz
egye di dön tés meg ho za ta lá ra irá nyul. Az OVB-nek te hát a
kér dés hi te le sí té se irán ti el já rás ban azt kel lett vizs gál nia,
hogy az Or szág gyû lés nek van-e ha tás kö re az OVB el nö ké -
nek fel men té sé re.

A vá lasz tá si bi zott sá gok jog ál lá sát – így az OVB jog ál -
lá sát is – a Ve. sza bá lyoz za. A Ve. 21.  § (1) be kez dé se sze -
rint a vá lasz tá si bi zott sá gok a vá lasz tó pol gá rok füg get len,
csak a tör vénynek alá ren delt szer vei. A vá lasz tá si bi zott sá -
gok e füg get len sé gé nek biz to sí té ka ként a tör vény pon to -
san sza bá lyoz za a vá lasz tá si bi zott sá gok tag jai meg bí za tá -
sá nak mód ját és a meg bí za tás meg szû né sé nek ese te it. E
sza bá lyok sze rint az OVB tag ja it rész ben az Or szág gyû lés
vá laszt ja, rész ben az Or szág gyû lés ben kép vi se lõ cso port tal 
ren del ke zõ pár tok de le gál ják. A Ve. 23.  § (4) be kez dé se
alap ján az OVB öt tag ját az Or szág gyû lés vá laszt ja meg,
el nö két a Ve. 28.  § (2) be kez dé se sze rint az OVB vá laszt ja
a vá lasz tott tag jai kö zül. A vá lasz tá si bi zott sá gok tag jai
meg bí za tá sa meg szû né sé nek – az OVB tag ja i ra is irány -

adó – ese te it a Ve. 26.  §-a ha tá roz za meg. A Ve. e ren del -
ke zé sei sze rint a vá lasz tá si bi zott sá gok vá lasz tott tag ja i -
nak a meg bí za tá sa ál ta lá nos sza bály ként ha tá ro zott ide ig, a 
kö vet ke zõ ál ta lá nos vá lasz tá sok ra lét re ho zott vá lasz tá si
bi zott ság ala ku ló ülé sé ig tart. E ha tá ro zott idõ tar ta mon be -
lül a vá lasz tá si bi zott ság vá lasz tott tag já nak meg bí za tá sa
csak a meg bí za tás tör vényes fel té te le i nek meg szû né sé vel,
az össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sá val és le mon dás sal
szûn het meg. A Ve. sza bá lyai nem ad nak fel ha tal ma zást az 
Or szág gyû lés nek arra, hogy az OVB vá lasz tott tag ját, il le -
tõ leg el nö két e tiszt sé gé bõl fel ment se, ezért meg ál la pít ha -
tó, hogy az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán sze re pe lõ kér -
dés olyan dön tés kez de mé nye zé sé re irá nyul, amely re az
Or szág gyû lés nek nincs ha tás kö re.

A ki fo gás be nyúj tó i nak ál lás pont ja sze rint a Ve. 23.  §
(4) be kez dé se, az, hogy az OVB lét re ho zá sa az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be tar to zik, meg ala poz za az Or szág gyû -
lés ha tás kö rét az OVB el nö ké nek fel men té se tár gyá ban is,
és az Or szág gyû lés ha tás kö rét nem te szi kér dé ses sé az
sem, hogy jogi sza bá lyo zás hi á nyá ban az OVB tag jai nem
ment he tõk fel, mert a tör vényi sza bá lyo zás mó do sí tá sa is
az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zik.

A Ve. 23.  § (4) be kez dé se az OVB tag ja i nak meg vá lasz -
tá sá ra jo go sít ja fel az Or szág gyû lést, e sza bály ból nem kö -
vet ke zik az, hogy az Or szág gyû lés nek ha tás kö re len ne az
OVB tag ja i nak fel men té sé re is. A Ve. 26.  §-a ta xa tí ve sza -
bá lyoz za az OVB tag jai meg bí za tá sá nak meg szû né sét,
ilyen sza bá lyo zá si mód mel lett az Or szág gyû lés ha tás kö re
csak té te les fel ha tal ma zás ese tén len ne meg ál la pít ha tó.

Az Nsztv. 17.  §-a sze rint a népi kez de mé nye zés nek egy -
ér tel mû en és pon to san tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra
ja va solt kér dést. Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán meg -
fo gal ma zott kér dés egy ér tel mû en az OVB je len le gi el nö -
ké nek fel men té sé re, te hát konk rét dön tés re irá nyul, nem
ér tel mez he tõ jog al ko tás ra, a Ve. sza bá lya i nak mó do sí tá sá -
ra irá nyu ló kez de mé nye zés ként.

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy az OVB jog sze rû en járt el, ami kor
meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán
sze rep lõ kér dés nem fe lel meg az Al kot mány 28/B.  §
(1) be kez dé sé ben a népi kez de mé nye zés sel szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nyek nek és az Nsztv. 18.  § a) pont ja
alap ján meg ta gad ta a kér dés hi te le sí té sét.

Ezért az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást el uta sí tot ta és a
153/2007. (VI. 11.) OVB ha tá ro za tot hely ben hagy ta.

Te kin tet tel arra, hogy az Al kot mány bí ró ság az Al kot -
mány 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mény sé rel -
me  miatt a hi te le sí tést meg ta ga dó OVB ha tá ro za tot hely -
ben hagy ta, – ki ala kult gya kor la tá nak meg fele lõen – nem
vizs gál ta, hogy a kér dés meg fe lel-e az egyéb al kot má nyi
és tör vényi kö ve tel mé nyek nek [44/2006. (X. 5.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2006, 553, 557; 57/2006. (X. 13.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2006, 652, 656; 17/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat,
ABK 2007. már ci us, 242, 246.].
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Az Al kot mány bí ró 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 Al kot mány bí ró ság el nö ke

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

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 728/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
53/2007. (IX. 26.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro za ta
el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
188/2007. (VII. 23.) OVB ha tá ro za ta el len el ké set ten be -
nyúj tott ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

A nép sza va zást kez de mé nye zõ ál lam pol gár 2007. jú li us 
15-i kel te zés sel or szá gos nép sza va zás ki írá sát kez de mé -
nyez te az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (a továb biak -
ban: OVB) az aláb bi kér dés ben:

„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 OVB a 2007. jú li us 23-án tar tott ülé sén az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak a hi te le sí té sét meg ta gad ta, ha -
tá ro za ta el len ki fo gást nyúj tot tak be.

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 ér tel mé ben:
„Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj tõ ív,
il le 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.”

Az OVB ha tá ro za tá nak a köz zé té te lé re a Ma gyar Köz -
löny 2007. jú li us 25-i szá má ban ke rült sor. A Ve. 4.  §
(3) be kez dé se ér tel mé ben – a tör vény ben sza bá lyo zott más 
ha tár idõk höz ha son ló an – az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo -
gás be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõ is „jog vesz tõ”, és 
„a ha tár idõ utol só nap ján 16 óra kor” jár le. A Ve. 4.  §
(4) be kez dé se sze rint to váb bá a „na pok ban meg ál la pí tott
ha tár idõ ket a nap tá ri na pok sze rint kell szá mí ta ni”. Ezen
túl me nõ en a Ve. 116.  §-ának és 77.  § (1) be kez dé sé nek
együt tes al kal ma zá sá val az is meg ál la pít ha tó, hogy a ki fo -
gás „meg ér ke zé se” szá mít a be nyúj tás idõ pont já nak.
Mind ezek alap ján az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo gás leg ké -
sõbb 2007. au gusz tus 9-én ér kez he tett vol na meg ha tár idõ -
ben az OVB-hez.

Az OVB a ha tá ro za tá ban tá jé koz tatást adott a jog or vos -
la ti le he tõ ség rõl, s an nak ha tár ide jé rõl. A 2007. au gusz tus
8-i kel te zé sû ki fo gás azon ban csak 2007. au gusz tus 14-én
ér ke zett az Or szá gos Vá lasz tá si Iro dá ba, ahon nan az 2007. 
au gusz tus 15-én ér ke zett az Al kot mány bí ró ság hoz. A je -
len ügy ben te hát a 188/2007. (VII. 23.) OVB ha tá ro zat el -
len be nyúj tott ki fo gás a tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ le jár ta után ér ke zett meg. Erre fi gye lem mel az Al kot -
mány bí ró ság az el ké sett ki fo gást – a ko ráb bi dön té se i vel
azo nos elvi ala pon el jár va – ér de mi vizs gá lat nél kül
vissza uta sí tot ta [28/1998. (VI. 16.) AB vég zés, ABH
1998, 523.; 2/1999. (III. 3.) AB vég zés, ABH 1999, 441.;
36/2004. (X. 6.) AB vég zés, ABH 2004, 1015–1016].

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak a Ma gyar Köz löny ben tör tént meg je le né sé re – el ren -
del te e vég zés nek a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét.

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

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

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1000/H/2007. 
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Az Alkotmánybíróság
54/2007. (IX. 26.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban ho zott hatá -
rozata el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet -
ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
189/2007. (VII. 23.) OVB ha tá ro za ta el len el ké set ten be -
nyúj tott ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

A nép sza va zást kez de mé nye zõ ál lam pol gár 2007. jú li us 
15-i kel te zés sel or szá gos nép sza va zás ki írá sát kez de mé -
nyez te az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (a továb biak -
ban: OVB) az aláb bi kér dés ben:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság nak
új al kot má nya le gyen?”

Az OVB a 2007. jú li us 23-i ülé sén az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak a hi te le sí té sét meg ta gad ta, a ha tá ro zat
el len ki fo gást nyúj tot tak be.

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 ér tel mé ben:
„Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj tõ ív,
il le 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.”

Az OVB ha tá ro za tá nak a köz zé té te lé re a Ma gyar Köz -
löny 2007. jú li us 25-i szá má ban ke rült sor. A Ve. 4.  §
(3) be kez dé se ér tel mé ben – a tör vény ben sza bá lyo zott más 
ha tár idõk höz ha son ló an – az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo -
gás be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõ is „jog vesz tõ”, és
„a ha tár idõ utol só nap ján 16 óra kor” jár le. A Ve. 4.  §
(4) be kez dé se sze rint to váb bá a „na pok ban meg ál la pí tott
ha tár idõ ket a nap tá ri na pok sze rint kell szá mí ta ni”. Ezen
túl me nõ en a Ve. 116.  §-ának és 77.  § (1) be kez dé sé nek
együt tes al kal ma zá sá val az is meg ál la pít ha tó, hogy a ki fo -
gás „meg ér ke zé se” szá mít a be nyúj tás idõ pont já nak.
Mind ezek alap ján az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo gás leg ké -
sõbb 2007. au gusz tus 9-én ér kez he tett vol na meg ha tár idõ -
ben az OVB-hez.

Az OVB a ha tá ro za tá ban tá jé koz ta tást adott a jog or vos -
la ti le he tõ ség rõl, s an nak ha tár ide jé rõl. A 2007. au gusz tus
8-i kel te zé sû ki fo gás azon ban csak 2007. au gusz tus 14-én

ér ke zett az Or szá gos Vá lasz tá si Iro dá ba, ahon nan az 2007. 
au gusz tus 15-én ér ke zett az Al kot mány bí ró ság hoz. A je -
len ügy ben te hát a 189/2007. (VII. 23.) OVB ha tá ro zat el -
len be nyúj tott ki fo gás a tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ le jár ta után ér ke zett meg. Erre fi gye lem mel az Al kot -
mány bí ró ság az el ké sett ki fo gást – a ko ráb bi dön té se i vel
azo nos elvi ala pon el jár va – ér de mi vizs gá lat nél kül
vissza uta sí tot ta [28/1998. (VI. 16.) AB vég zés ABH 1998,
523.; 2/1999. (III. 3.) AB vég zés ABH 1999, 441.;
36/2004. (X. 6.) AB vég zés ABH 2004, 1015–1016.].

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak a Ma gyar Köz löny ben tör tént meg je le né sé re – el ren -
del te e vég zé sé nek a Ma gyar Köz löny ben való közzété -
telét.

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

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

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1001/H/2007. 

Az Alkotmánybíróság
55/2007. (IX. 26.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Ka szó Köz ség
Kép vi se lõ-tes tü le té nek a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis
el lá tá sok he lyi sza bá lyo zá sá ról  szóló 2006. áp ri lis 1. nap já ig
ha tály ban volt 8/2004. (IV. 1.) szá mú ren de le te 7.  § (1) be -
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kez dés h) pont ja alkot mány elle nes volt, ezért az a So mogy
Me gyei Bí ró ság ál tal a 13.K. 21.104/2004/6. szá mú íté let tel
be fe je zett ügy ben nem al kal maz ha tó.

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

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó jogi kép vi se lõ je út ján be nyúj tott al kot -
mány jo gi pa na szá ban elõ ad ta, hogy az in dít vá nyo zó ré szé -
re Ka szó Köz ség Ön kor mány za ta a 302/2003. szá mú ha tá -
ro za tá val 2003. feb ru ár 8. nap já tól, mint ak tív korú nem
fog lal koz ta tott nak rend sze res szo ci á lis se gélyt ál la pí tott
meg. A se gélyt nem vet te fel, a köz ség pol gár mes te re az
1106/2004. szá mú ha tá ro za tá val a rend sze res szo ci á lis se -
gély re  való jo go sult sá gát 2004. má jus 1. nap já val meg -
szün tet te. E ha tá ro zat el len az in dít vá nyo zó fel leb be zést
nyúj tott be, ame lyet a kép vi se lõ-tes tü let a 18/2004.
(05. 25.) szá mú ha tá ro za tá val el uta sí tott. A kép vi se lõ-tes -
tü let dön té se el len az in dít vá nyo zó ke re se tet ter jesz tett elõ
a ha tá ro zat ha tá lyon kí vül he lye zé se iránt. Ke re se té ben
kér te a se gély to váb bi fo lyó sí tá sát, va la mint a le járt és ki
nem fi ze tett se gély össze ge utá ni ka mat meg ál la pí tá sát.

A So mogy Me gyei Bí ró ság (a továb biak ban: Bí ró ság) a
13.K.21.104/2004/6. szá mú íté le té vel a ke re se tet el uta sí -
tot ta. A Bí ró ság íté le te 2004. no vem ber 17-én kelt, az al -
kot mány jo gi pa nasz az Al kot mány bí ró ság hoz 2005. ja nu -
ár 18-án ér ke zett, az íté let meg szer kesz té sé hez és kéz be sí -
té sé hez szük sé ges idõ tar tam ra fi gye lem mel az Al kot -
mány bí ró ság az al kot mány jo gi pa naszt ha tár idõ ben be -
nyúj tott nak te kin tet te.

Ka szó Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le té nek a szo ci á lis igaz -
ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok he lyi sza bá lyo zá sá ról  szóló
8/2004. (IV. 1.) szá mú ren de le te (a továb biak ban: Ör.) 7.  §
(1) be kez dés h) pont ja alap ján meg kell szün tet ni a tá mo -
ga tás ra  való jo go sult sá gát – töb bek kö zött – an nak a Ka -
szó, Dar vas pusz tai jo go sult nak, aki az elõ re meg hír de tett
hely szí nen nem je le nik meg, aka dá lyoz ta tá sá nak oká ról
meg fe le lõ iga zo lást be mu tat ni nem tud.

Az al kot mány jo gi pa nasz sze rint az ön kor mány za ti ren -
de let és az ön kor mány za ti ren de let alap ján meg ho zott ön -
kor mány za ti és bí rói dön té sek alkot mány elle nesek, mert
el len té te sek az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel, a 7.  §
(1) be kez dé sé vel, a 8.  § (1) be kez dé sé vel, a 13.  § (1) be -
kez dé sé vel, az 54.  § (1) és (2) be kez dé sé vel, az 59.  §
(1) be kez dé sé vel, a 70/A.  § (1) be kez dé sé vel, a 70/E.  §
(1) be kez dé sé vel, § meg je lö lé se nél kül utal arra, hogy az
ön kor mány za ti ren de let nem le het el len té tes az Al kot -
mánnyal, a ma gyar jog ré szé vé vált nem ze kö zi szer zõ dés -
ben fog lal tak kal, a ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok ban elõ -
ír tak kal. En nek meg fele lõen utalt az em be ri jo gok, és az

alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló, Ró má ban, 1950.
no vem ber 4-én kelt Egyez mény és az ah hoz tar to zó nyolc
ki egé szí tõ jegy zõ könyv ki hír de té sé rõl  szóló 1993. évi
XXXI. tör vényre (a továb biak ban: Egyez mény), 1., 3. és
14. Cik ké re. El len té tet ál lí tott az egyen lõ bá nás mód ról és
az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXV. tör vény (a továb biak ban: Et.) 1., 2., 5., 8., 9. §-ai -
val, a 10.  § (1) be kez dé sé vel, a 24.  §-ával, 37.  §-ában fog -
lal tak kal; a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû
ada tok nyíl vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény
(a továb biak ban: Adat vé del mi tv.) 1.  § (1) és (2) be kez dé -
sé vel, a 2.  § 1., 11. és 19. pont ja i ban fog lal tak kal, a 3.  §
(1) be kez dés b) pont já val, a (2) és (4) be kez dé sé vel, a
4.  §-ával, a 10.  § (1) és (2) be kez dé sé vel; va la mint a jog al -
ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.)
1.  § (2) be kez dé sé vel, amely sze rint az ön kor mány zat ren -
de le te nem le het el len té tes ma ga sabb szin tû jog sza bállyal.

II.

1. Az Al kot mány nak az al kot mány jo gi pa nasszal érin -
tett ren del ke zé sei:

„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében
ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

„54.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek
ve le szü le tett joga van az élet hez és az em be ri mél tó ság hoz,
ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen meg fosz ta ni.

(2) Sen kit nem le het kín zás nak, ke gyet len, em ber te len,
meg alá zó el bá nás nak vagy bün te tés nek alá vet ni, és kü lö -
nö sen ti los em be ren a hoz zá já ru lá sa nél kül or vo si vagy tu -
do má nyos kí sér le tet vé gez ni.”

„59.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den kit meg il let a
jó hír név hez, a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez, va la mint a
ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez  való jog.”

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

„70/E.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam pol gá ra i nak
jo guk van a szo ci á lis biz ton ság hoz; öreg ség, be teg ség,
rok kant ság, öz vegy ség, ár va ság és ön hi bá ju kon kí vül be -
kö vet ke zett mun ka nél kü li ség ese tén a meg él he té sük höz
szük sé ges el lá tás ra jo go sul tak.”

2. Az Egyez mény in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„1. Cikk – Kötelezettség az emberi jogok tiszteletben
tartására

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a jog ha tó sá guk
alatt álló min den sze mély szá má ra a je len Egyez mény
I. fe je ze té ben meg ha tá ro zott jo go kat és sza bad sá go kat.”
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„3. Cikk – Kínzás tilalma

Sen kit sem le het kín zás nak, vagy em ber te len, meg alá zó
bá nás mód nak vagy bün te tés nek alá vet ni.”

„14. Cikk – Megkülönböztetés tilalma

A je len Egyez mény ben meg ha tá ro zott jo gok és sza bad -
sá gok él ve ze tét min den meg kü lön böz te tés, pél dá ul nem,
faj, szín, nyelv, val lás, po li ti kai vagy egyéb vé le mény,
nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, nem ze ti ki sebb ség hez 
tar to zás, va gyo ni hely zet, szü le tés sze rin ti vagy egyéb
hely zet alap ján tör té nõ meg kü lön böz te tés nél kül kell biz -
to sí ta ni.”

3. Az Et. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„1.  § Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye alap ján a

Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó ter mé sze tes sze -
mé lyek kel, ezek cso port ja i val, va la mint a jogi sze mé lyek -
kel és a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek -
kel szem ben e tör vény ren del ke zé sei sze rint azo nos tisz te -
let tel és kö rül te kin tés sel, az egyé ni szem pon tok azo nos
mér té kû figye lembe véte lével kell el jár ni.

2.  § Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé re vo nat ko zó,
kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ren del ke zé se ket
e tör vény ren del ke zé se i vel össz hang ban kell al kal maz ni.”

„5.  § Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét a 4.  §-ban
fog lal ta kon túl az adott jog vi szony te kin te té ben kö te les
meg tar ta ni,

a) aki elõ re meg nem ha tá ro zott sze mé lyek szá má ra
szer zõ dés kö té sé re aján la tot tesz vagy aján lat té tel re fel hív,

b) aki az ügy fél for ga lom szá má ra nyit va álló he lyi sé -
ge i ben szol gál ta tást nyújt vagy árut for gal maz,

(...)”
„8.  § Köz vet len hát rá nyos meg kü lön böz te tés nek mi nõ -

sül az olyan ren del ke zés, amely nek ered mé nye ként egy
sze mély vagy cso port  valós vagy vélt

(...)
t) egyéb hely ze te, tu laj don sá ga vagy jel lem zõ je

(a továb biak ban együtt: tu laj don sá ga)
 miatt ré sze sül ked ve zõt le nebb bá nás mód ban, mint amely -
ben más, össze ha son lít ha tó hely zet ben levõ sze mély vagy
cso port ré sze sül, ré sze sült vagy ré sze sül ne.”

„9.  § Köz ve tett hát rá nyos meg kü lön böz te tés nek mi nõ -
sül az a köz vet len hát rá nyos meg kü lön böz te tés nek nem
mi nõ sü lõ, lát szó lag az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé -
nek meg fe le lõ ren del ke zés, amely a 8.  §-ban meg ha tá ro -
zott tu laj don sá gok kal ren del ke zõ egyes sze mé lye ket vagy
cso por to kat lé nye ge sen na gyobb arány ban hát rá nyo sabb
hely zet be hoz, mint amely ben más, össze ha son lít ha tó
hely zet ben lévõ sze mély vagy cso port volt, van vagy len -
ne.”

„10.  § (1) Zak la tás nak mi nõ sül az az em be ri mél tó sá got
sér tõ, sze xu á lis vagy egyéb ter mé sze tû ma ga tar tás, amely
az érin tett sze mély nek a 8.  §-ban meg ha tá ro zott tu laj don -
sá gá val függ össze, és cél ja vagy ha tá sa va la mely sze -
méllyel szem ben meg fé lem lí tõ, el len sé ges, meg alá zó,
meg szé gye ní tõ vagy tá ma dó kör nye zet ki ala kí tá sa.”

„24.  § Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét a szo ci á lis
biz ton ság gal össze füg gés ben ér vé nye sí te ni kell kü lö nö sen

a) a tár sa da lom biz to sí tá si rend sze rek bõl fi nan szí ro -
zott, va la mint

b) a szo ci á lis, il let ve gyer mek vé del mi pénz be li és ter -
mé szet be ni, va la mint sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó el lá -
tá sok igény lé se és biz to sí tá sa so rán.”

4. Az Adat vé del mi tv. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé -
sei:

„2.  § E tör vény al kal ma zá sa so rán:
1. sze mé lyes adat: bár mely meg ha tá ro zott (azo no sí tott

vagy azo no sít ha tó) ter mé sze tes sze méllyel (a továb biak -
ban: érin tett) kap cso lat ba hoz ha tó adat, az adat ból le von -
ha tó, az érin tett re vo nat ko zó kö vet kez te tés. A sze mé lyes
adat az adat ke ze lés so rán mind ad dig meg õr zi e mi nõ sé gét,
amíg kap cso la ta az érin tet tel hely re ál lít ha tó. A sze mély
kü lö nö sen ak kor te kint he tõ azo no sít ha tó nak, ha õt – köz -
vet le nül vagy köz vet ve – név, azo no sí tó jel, ille tõ leg egy
vagy több, fi zi kai, fi zi o ló gi ai, men tá lis, gaz da sá gi, kul tu -
rá lis vagy szo ci á lis azo nos sá gá ra jel lem zõ té nye zõ alap ján 
azo no sí ta ni le het;

(...)
11. nyil vá nos ság ra ho za tal: ha az ada tot bár ki szá má ra

hoz zá fér he tõ vé te szik;
(...)”
„3.  § (1) Sze mé lyes adat ak kor ke zel he tõ, ha
a) ah hoz az érin tett hoz zá já rul, vagy
b) azt tör vény vagy – tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján,

az ab ban meg ha tá ro zott kör ben – he lyi ön kor mány zat ren -
de le te el ren de li.

(...)
(3) Kö te le zõ adat ke ze lés ese tén az adat ke ze lés cél ját és

fel té te le it, a ke ze len dõ ada tok kö rét és meg is mer he tõ sé -
gét, az adat ke ze lés idõ tar ta mát, va la mint az adat ke ze lõ
sze mé lyét az adat ke ze lést el ren de lõ tör vény vagy ön kor -
mány za ti ren de let ha tá roz za meg.

(4) Tör vény köz ér dek bõl – az ada tok kö ré nek ki fe je zett
meg je lö lé sé vel – el ren del he ti a sze mé lyes adat nyil vá nos -
ság ra ho za ta lát. Min den egyéb eset ben a nyil vá nos ság ra
ho za tal hoz az érin tett hoz zá já ru lá sa, kü lön le ges adat ese -
té ben írás be li hoz zá já ru lá sa szük sé ges. Két ség ese tén azt
kell vé lel mez ni, hogy az érin tett a hoz zá já ru lá sát nem adta
meg.

4.  § A sze mé lyes ada tok vé del mé hez fû zõ dõ jo got és az
érin tett sze mé lyi sé gi jo ga it – ha tör vény ki vé telt nem tesz –
az adat ke ze lés hez fû zõ dõ más ér de kek, ide ért ve a köz ér de kû
ada tok nyil vá nos sá gát (19.  §) is, nem sért he tik.”

„10.  § (1) Az adat ke ze lõ, ille tõ leg te vé keny sé gi kö ré ben
az adat fel dol go zó kö te les gon dos kod ni az ada tok biz ton sá gá -
ról, kö te les to váb bá meg ten ni azo kat a tech ni kai és szer ve zé -
si in téz ke dé se ket és ki ala kí ta ni azo kat az el já rá si sza bá lyo -
kat, ame lyek e tör vény, va la mint az egyéb adat- és ti tok vé -
del mi sza bá lyok ér vény re jut ta tá sá hoz szük sé ge sek.

(2) Az ada to kat vé de ni kell kü lö nö sen a jo go su lat lan
hoz zá fé rés, meg vál toz ta tás, to váb bí tás, nyil vá nos ság ra
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ho za tal, tör lés vagy meg sem mi sí tés, va la mint a vé let len
meg sem mi sü lés és sé rü lés el len. A sze mé lyes ada tok tech -
ni kai vé del mé nek biz to sí tá sa ér de ké ben kü lön vé del mi in -
téz ke dé se ket kell ten nie az adat ke ze lõ nek, az adat fel dol -
go zó nak, ille tõ leg a táv köz lé si vagy in for ma ti kai esz köz
üze mel te tõ jé nek, ha a sze mé lyes ada tok to váb bí tá sa há ló -
za ton vagy egyéb in for ma ti kai esz köz út ján tör té nik.”

5. A Jat. in dít vány ban érin tett ren del ke zé sei:
„1.  § (1) A jog al ko tó szer vek a kö vet ke zõ jog sza bá lyo -

kat al kot ják:
a) az Or szág gyû lés tör vényt,
b) 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.”

„10.  § A ta nács ren de le tet ad ki
a) tör vény, tör vényerejû ren de let fel ha tal ma zá sa alap -

ján a he lyi, te rü le ti sa já tos sá gok nak meg fe le lõ rész le tes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ra;

b) a ma ga sabb szin tû jog sza bály ban nem ren de zett tár -
sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re.”

„11.  § (1) A jog sza bály ha tá lya ki ter jed az or szág te rü le -
tén a ma gán sze mé lyek re és a jogi sze mé lyek re, va la mint a
kül föl dön tar tóz ko dó ma gyar ál lam pol gá rok ra.

(2) A ta nács ren de let ha tá lya a ta nács ille té kességi te rü -
le té re ter jed ki.”

6. A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tás ról  szóló
1993. évi III. tör vénynek (a továb biak ban: Szoc.tv.) a bí ró -
sá gi íté let idõ pont já ban ha tá lyos, az in dít vánnyal érin tett
ren del ke zé sei:

„25.  § (1) A jo go sult ré szé re jö ve del me ki egé szí té sé re,
pót lá sá ra pénz be li szo ci á lis el lá tás nyújt ha tó.

(...)
(3) A te le pü lé si ön kor mány zat szo ci á lis rá szo rult ság

ese tén – a szo ci á lis alap el lá tás ke re té ben – a jo go sult szá -
má ra idõs ko rú ak já ra dé kát, rend sze res szo ci á lis se gélyt,
la kás fenn tar tá si tá mo ga tást, ápo lá si dí jat, át me ne ti se gélyt
ál la pít meg e tör vény ben, va la mint az ön kor mány zat ren -
de le té ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint (a továb biak ban 
együtt: szo ci á lis rá szo rult ság tól füg gõ pénz be li el lá tá -
sok).”

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

a) a 18. élet évét be töl töt te és ak tív korú, to váb bá
aa) mun ka ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te,

vagy
ab) va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, ille tõ leg
ac) fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül,

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

fel té ve, hogy meg él he té se más mó don nem biz to sí tott.”

„37/D.  § (1) Az ak tív korú nem fog lal koz ta tott sze mély
a rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sá nak, fo lyó sí tá -
sá nak fel té te le ként a te le pü lé si ön kor mány zat tal, és/vagy
az ál ta la ki je lölt szerv vel együtt mû köd ni kö te les.

(2) Az (1) be kez dés ben elõ írt együtt mû kö dés azt je len ti, 
hogy az ak tív korú nem fog lal koz ta tott sze mély

a) a te le pü lé si ön kor mány zat nál nyil ván tar tás ba vé te ti
ma gát, és

b) a se gély re  való jo go sult ság fel té te le i nek fe lül vizs gá -
la tá ban együtt mû kö dik, to váb bá

c) a te le pü lé si ön kor mány zat, ille tõ leg a mun ka ügyi
köz pont ki ren delt sé ge ál tal fel aján lott és szá má ra meg fe le -
lõ mun ka le he tõ sé get el fo gad ja, vagy

d) a szo ci á lis hely ze té hez és men tá lis ál la po tá hoz iga -
zo dó, az ön kor mány zat ren de le té ben sza bá lyo zott prog -
ram ban részt vesz.

(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti nyil ván tar tás a
18.  §-ban fog lal ta kon túl az ak tív korú nem fog lal koz ta tott
sze mély is ko lai vég zett sé gét és szak kép zett sé gét tar tal -
maz za.

(4) A te le pü lé si ön kor mány zat az ak tív korú nem fog lal -
koz ta tott, rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ sze -
mély szá má ra ab ban az eset ben ír hat elõ a mun ka ügyi köz -
pont ki ren delt sé gé vel tör té nõ – a (2) be kez dés c) pont ja
sze rin ti – együtt mû kö dé si kö te le zett sé get, ha er rõl a te le -
pü lé si ön kor mány zat és a mun ka ügyi köz pont meg ál la po -
dott.

(5) Ha a te le pü lé si ön kor mány zat a rend sze res szo ci á lis
se gély ben ré sze sü lõ sze mélyt a mun ka ügyi köz pont ki ren -
delt sé gé vel tör té nõ együtt mû kö dés re kö te le zi, er rõl a se -
gélyt meg ál la pí tó ha tá ro zat ban vagy a se gély fe lül vizs gá -
la ta so rán ren del kez nie kell.

(6) A te le pü lé si ön kor mány zat ren de le te az ak tív korú
nem fog lal koz ta tott sze mély ese té ben a rend sze res szo ci á -
lis se gély meg ál la pí tá sá nak, fo lyó sí tá sá nak fel té te le ként

a) a csa lád se gí tõ szol gá lat tal, vagy

b) a ki je lölt szo ci á lis in téz ménnyel, vagy

c) a mun ka ügyi köz pont ki ren delt sé gé vel

 való – (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti – együtt mû kö dé si
kö te le zett sé get ír hat elõ, amennyi ben az ön kor mány zat
ren del ke zik az eh hez szük sé ges in téz mé nyi fel té te lek kel,
ille tõ leg a c) pont ban meg je lölt eset ben a te le pü lé si ön kor -
mány zat és a mun ka ügyi köz pont er rõl meg ál la po dást kö -
tött. Az együtt mû kö dés re ki je lölt csa lád se gí tõ szol gá lat,
szo ci á lis in téz mény vagy mun ka ügyi köz pont ki ren delt sé -
ge és a se gély ben ré sze sü lõ sze mély írás ban meg ál la po dik
az együtt mû kö dés tar tal má ról.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti együtt mû kö dé si prog ram nak 
a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ sze mély és csa -
lád ja ön fenn tar tó ké pes sé gé nek szin ten tar tá sá ra és fej -
lesz té sé re kell irá nyul nia. Együtt mû kö dé si prog ram kü lö -
nö sen az egyé ni ké pes sé ge ket fej lesz tõ vagy az élet mó dot
for má ló cso por tos fog lal koz ta tá son, ta nács adá son  való
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rész vé tel, a mun ka vég zés re tör té nõ fel ké szü lé si prog ra -
mo kon  való rész vé tel.

(8) A te le pü lé si ön kor mány zat ren de let ben sza bá lyoz za
a 37/D.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti együtt mû kö -
dés el já rá si sza bá lya it, to váb bá az együtt mû kö dé si prog ra -
mok tí pu sa it és az együtt mû kö dé si kö te le zett ség meg sze -
gé sé nek kö vet kez mé nye it.”

7. Az Ör.-nek a bí ró sá gi íté let ide jén ha tá lyos, az in dít -
vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„7.  § (1) Együtt mû kö dést nem vál la ló nak mi nõ sül a se -
gé lye zett, és a tá mo ga tás ra  való jo go sult sá gát meg kell
szün tet ni, ha:

(...)
h) a se gély ki fi ze té sé nek nap ján So mogy szob-Ka szó

Kör jegy zõ sé gé nek hi va ta lá ban (So mogy szob, Pe tõ fi u.
1.), il let ve az ön kor mány zat hi va ta los he lyi sé gé ben (Ka -
szó, Ka szó pusz ta), va la mint a Ka szó, Dar vas pusz tai jo go -
sul tak vo nat ko zá sá ban az elõ re meg hír de tett hely szí nen
nem je le nik meg, aka dá lyoz ta tá sá nak oká ról meg fe le lõ
iga zo lást be mu tat ni nem tud.

(2) Az együtt mû kö dé si kö te le zett ség meg sze gé sé nek
kö vet kez mé nye a meg ál la pí tott se gély meg szün te té se,
amely egy ben az zal jár, hogy is mé tel ten csak va la mennyi
jo go sult sá gi fel té tel új bó li tel je sí té se ese tén ré sze sül het
rend sze res szo ci á lis se gély ben az ak tív korú nem fog lal -
koz ta tott sze mély.”

III.

Az al kot mány jo gi pa nasz meg ala po zott.

1. Az Ör. 7.  § (1) be kez dés h) pont ja alap ján együtt mû -
kö dést nem vál la ló nak mi nõ sül a se gé lye zett és a tá mo ga -
tás ra  való jo go sult sá gát meg kell szün tet ni an nak, aki a ki -
fi ze tés nap ján az ön kor mány zat hi va ta los he lyi sé gé ben
nem je le nik meg, va la mint a Ka szó, Dar vas pusz tai jo go -
sult nak, ha az elõ re meg hír de tett hely szí nen nem je le nik
meg, aka dá lyoz ta tá sá nak oká ról meg fe le lõ iga zo lást be -
mu tat ni nem tud.

Az in dít vá nyo zó a kö vet ke zõ ket adta elõ an nak oka -
ként, hogy mi ért nem vet te át a rend sze res szo ci á lis se -
gélyt. „Nem vizs gál ta a Tisz telt Bí ró ság (...), hogy a 7.  §
h) pont ja sze rin ti, elõ re meg hír de tett hely nek mi mi nõ sül
Dar vas pusz tán. Ez az a bi zo nyos hely a ve gyes bolt-kocs -
ma elõt ti köz te rü let, ahol a kör jegy zõ ség köz tiszt vi se lõ je
az autó ülé sén ülve az ut cán mun den ki sze me lát tá ra irat ja
alá a se gé lye zet tek kel az át vé te li bi zony la tot és ossza ki a
se gély össze gét.

Ko ráb ban még en nél is rosszabb volt a hely zet, mert a
kocs má ros a kocs má ban fi zet te ki a se gé lye ket. Ilyen kor
egy ben mód ja is volt rög tön ren dez ni bi zo nyos tar to zá so -
kat is. Ha már azt nem le het meg ol da ni, hogy Dar vas pusz -
ta lét szám ban nem nagy se gé lye zett je i nek a la ká sá ra vi gye 
ki a köz tiszt vi se lõ a se gé lye ket, úgy ezt a faj ta meg ol dást
én em be ri leg el fo gad ni nem tu dom. Úgy gon do lom, hogy

van annyi mi ni má lis sze mé lyi sé gi jo gom és em be ri mél tó -
sá gom, hogy ne min den ki sze me lát tá ra kell jen köz tu do -
má sú ténnyé ten ni, hogy én, il let ve má sok ilyen hely zet be
ke rül tünk, hogy mun ka le he tõ ség hí ján erre a se gély re szo -
ru lunk.” Az in dít vá nyo zó en nek alap ján je löl te meg azo kat 
az al kot má nyi és más tör vényi ren del ke zé se ket, ame lyek -
kel el len té tes nek tart ja az Ör. tá ma dott ren del ke zé sét, az
ügy ben ho zott ön kor mány za ti és bí rói dön té se ket.

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy a
rend sze res szo ci á lis se gély fel té te le ként az ön kor mány zat
mi lyen együtt mû kö dé si kö te le zett sé get ír hat elõ. Az Al -
kot mány 44/A.  § (2) be kez dé se alap ján a kép vi se lõ-tes tü -
let a fel adat kör ében al kot hat ren de le tet, amely nem le het
el len té tes a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal. A he lyi ön kor -
mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 16.  § (1) be -
kez dé se sze rint a kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem
sza bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to -
váb bá tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá -
sá ra al kot hat ren de le tet.

A kép vi se lõ-tes tü let az Ör.-t a Szoc.tv. fel ha tal ma zá sa
alap ján al kot ta meg. Az Ör. meg al ko tá sa kor, az ön kor -
mány za ti dön té sek, a Bí ró ság íté le té nek meg ho za ta la kor a
Szoc.tv. 25.  § (3) be kez dé se ha tal maz ta fel a te le pü lé si ön -
kor mány za tot arra, hogy rá szo rult ság ese tén – a szo ci á lis
alap el lá tás ke re té ben – rend sze res szo ci á lis se gélyt ál la pít -
son meg e tör vény ben és az ön kor mány zat ren de le té ben
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint.

A Szoc.tv. 37/D.  § (1) be kez dé se írja azt elõ, hogy az ak -
tív korú nem fog la koz ta tott sze mély a rend sze res szo ci á lis
se gély meg ál la pí tá sá nak, fo lyó sí tá sá nak fel té te le ként a te -
le pü lé si ön kor mány zat tal és/vagy az ála tal ki je lölt szerv -
vel együtt mû köd ni kö te les. A Szoc.tv. 37/D.  § (6) be kez -
dé se sze rint a te le pü lé si ön kor mány zat ren de le te az ak tív
korú nem fog lal koz ta tott sze mély ese tén a rend sze res szo -
ci á lis se gély meg ál la pí tá sá nak, fo lyó sí tá sá nak fel té te le -
ként a csa lád se gí tõ szol gá lat tal, vagy a ki je lölt szo ci á lis in -
téz ménnyel, vagy a mun ka ügyi ki ren delt ség gel  való
együtt mû kö dés kö te le zett sé gét ír hat ta elõ meg ha tá ro zott
fel té te lek tel je sü lé sé vel.

A (7) be kez dés pe dig azt is meg ha tá roz za, hogy a (6) be -
kez dés sze rin ti együtt mû kö dé si prog ram nak a rend sze res
szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ sze mély és csa lád ja ön fenn tar tó 
ké pes sé gé nek szin ten tar tá sá ra és fej lesz té sé re kell irá nyul -
nia. Együtt mû kö dé si prog ram kü lö nö sen az egyé ni ké pes sé -
ge ket fej lesz tõ vagy az élet mó dot for má ló cso por tos fog lal -
koz ta tá son, ta nács adá son  való rész vé tel, a mun ka vég zés re
tör té nõ fel ké szü lé si prog ra mo kon  való rész vé tel.

A (8) be kez dés arra ha tal maz za fel a te le pü lé si ön kor -
mány za tot, hogy az ren de let ben sza bá lyoz za a 37/D.  §
(2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti együtt mû kö dés el já rá si 
sza bá lya it, to váb bá az együtt mû kö dé si prog ra mok tí pu sa it
és az együtt mû kö dé si kö te le zett ség meg sze gé sé nek kö vet -
kez mé nye it.

Az együtt mû kö dé si kö te le zett sé get te hát tör vény, a
Szoc.tv. írja elõ, meg ha tá roz va azt is, hogy az együtt mû -
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kö dés mely szer vek kel és mi lyen tar ta lom mal le het kö te le -
zõ. Ez a tör vény meg ha tá ro zott kér dé sek sza bá lyo zá sá ra
ha tal maz za fel a te le pü lé si ön kor mány za to kat, nem ad
azon ban fel ha tal ma zást arra, hogy az ön kor mány zat a jo -
go sult ság meg vo ná sá nak a kö vet kez mé nyét kap csol ja ah -
hoz, ha a jo go sult nem ve szi át a se gélyt az elõ írt he lyen és
idõ ben. Ez ugyan is nem tar to zik a tör vény ben elõ írt
együtt mû kö dé si kö te le zett ség kö ré be. Az Ör. 7.  § (1) be -
kez dés h) pont ja te hát el len té tes a Szoc.tv. 37/D.  § (8) be -
kez dé sé vel.

Az Al kot mány bí ró ság már a 280/B/1998. AB ha tá ro za -
tá ban meg ál la pí tot ta: „A he lyi ön kor mány zat jog al ko tó
ha tás kö re a rend sze res szo ci á lis se gé lyek meg ál la pí tá sá -
nak, ki fi ze té sé nek, fo lyó sí tá sá nak, va la mint el len õr zé sé -
nek sza bá lyo zá sá ra nem kor lát lan, csak tör vény fel ha tal -
ma zá sa alap ján ren del ke zik a se gély re vo nat ko zó sza bá -
lyo zá si jog kör rel.” (ABH 1999, 771, 775.)

Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki zá ró lag a fel ha tal ma zás
ke re tei kö zött sza bá lyoz hat a kép vi se lõ-tes tü let, a fel ha tal -
ma zás ke re te it túl lé põ, azt meg ha la dó ön kor mány za ti sza -
bá lyo zás el len té tes a tör vénnyel, ezért sér ti az Al kot mány
44/A.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat [3/1999. (III. 24.) AB 
ha tá ro zat, ABH 1999, 375, 377–378.; 39/2001. (X. 19.)
AB ha tá ro zat, ABH 2001, 691–697.; 18/2002. (IV. 25.)
AB ha tá ro zat, ABH 2002, 496, 499.; 23/2002. (VI. 21.)
AB ha tá ro zat, ABH 2002, 515, 517.; 28/2002. (VI. 28.)
AB ha tá ro zat, ABH 2002, 540, 541.; 56/2003. AB ha tá ro -
zat, ABH 2003, 867, 870.]. Az Ör. a tá ma dott ren del ke zés -
sel túl lép te a Szoc.tv.-ben ka pott fel ha tal ma zást, ezért ez a
ren del ke zés alkot mány elle nes volt.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta, hogy
Ka szó Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le té nek a pénz be li, a ter mé -
szet ben nyúj tott és a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á -
lis el lá tá sok ról  szóló 7/2006. (III. 31.) ren de le te az Ör. tá ma -
dott ren del ke zé sét 2006. áp ri lis 1. nap já val ha tá lyon kí vül he -
lyez te. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta azt is, hogy az új 
ön kor mány za ti ren de let [a kép vi se lõ-tes tü let nek a pénz be li, a 
ter mé szet ben nyúj tott és a sze mé lyes gon do ko dást nyúj tó
szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 7/2006. (III. 31.) ren de le te] a tá -
ma dott ren del ke zést nem tar tal maz za.

Az Al kot mány bí ró ság fõ sza bály ként ha tá lyos jog sza -
bály al kot má nyos sá gát vizs gál ja. A fõ sza bály alól az egyik 
ki vé tel az al kot mány jo gi pa nasz, amely nek el bí rá lá sa so -
rán az Al kot mány bí ró ság már nem ha tá lyos ren del ke zés
al kot má nyos sá gát vizs gál ja, mert an nak al kal maz ha tó sá ga 
a kér dés. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 48.  § (1) be kez dé se alap -
ján az Al kot mány ban biz to sí tott jo ga i nak meg sér té se  miatt 
al kot mány jo gi pa nasszal for dul hat az Al kot mány bí ró ság -
hoz az, aki nek a jog sé rel me az alkot mány elle nes jog sza -
bály al kal ma zá sa foly tán kö vet ke zett be, és egyéb jog or -
vos la ti le he tõ sé ge it már ki me rí tet te, ille tõ leg más jog or -
vos la ti le he tõ ség nincs szá má ra biz to sít va.

A Bí ró ság íté le te jog erõs. A Bí ró ság az Ör. ak kor ha tá -
lyos ren del ke zé sét al kal maz ni volt kö te les. Az al kal ma zott 

Ör. 7.  § (1) be kez dés h) pont ja azon ban alkot mány elle nes
volt. Ezért az Al kot mány bí ró ság az Abtv. 43.  § (4) be kez -
dé se alap ján az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos
ér de ke – a meg él he té sét szol gá ló rend sze res szo ci á lis se -
gély re  való jo go sult sá gá nak vissza ál lí tá sa – ér de ké ben
mond ta ki, hogy az alkot mány elle nes ren del ke zés a Bí ró -
ság ál tal a 13.K.21.104/2004/6. szá mú íté let tel be fe je zett
ügy ben nem al kal maz ha tó.

Az Al kot mány bí ró ság a vizs gált jog sza bállyal össze füg -
gés ben fel hív ja a fi gyel met arra, hogy a szo ci á lis se gély nek
köz te rü le ten tör té nõ ki fi ze té se sér ti az Al kot mány 54.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt em be ri mél tó ság hoz  való jo got, sér ti 
az Al kot mány 59.  § (1) be kez dé sé be fog lalt, a sze mé lyes ada -
tok vé del mé hez  való al kot má nyos jo got, az Adat vé del mi tv.
10.  §-ában meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek ön kor mány za ti
meg sér té sét ered mé nye zi, a vég re haj tás mód ja is meg kell fe -
lel jen az al kot má nyos kö ve tel mé nyek nek.

3. Az in dít vá nyo zó az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot
más al kot má nyos ti lal mak ra, más tör vények kü lön bö zõ
ren del ke zé se i vel  való el len té tek re hi vat ko zás sal is kér te.
Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint, ha az
adott ren del ke zés alkot mány elle nességét az Al kot mány
va la mely ren del ke zé se alap ján már meg ál la pí tot ta, ak kor
az in dít vány ban fel hí vott to váb bi al kot má nyi, tör vényi
ren del ke zé sek kel  való el len té tet már nem vizs gál ja
[61/1997. (XI. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.;
16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.;
56/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 478, 482.;
35/2002. (VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 199, 213.;
4/2004. (II. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 66, 72.; 9/2005. 
(III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 627, 636.]. Ezért az Al -
kot mány bí ró ság nem vizs gál ta az al kot mány jo gi pa nasz -
ban meg je lölt to váb bi ren del ke zé sek kel  való el len té tet: az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel, a 7.  § (1) be kez dé sé vel,
a 8.  § (1) be kez dé sé vel, a 13.  § (1) be kez dé sé vel, az 54.  §
(1) és (2) be kez dé sé vel, az 59.  § (1) be kez dé sé vel, a
70/A.  § (1) be kez dé sé vel, a 70/E.  § (1) be kez dé sé vel, az
Egyez mény), 1., 3. és 14. Cik ké vel; az Et. 1., 2., 5., 8.,
9. §-ai val, a 10.  § (1) be kez dé sé vel, a 24.  §-ával,
37.  §-ában fog lal tak kal; az Adat vé del mi tv. 1.  § (1) és
(2) be kez dé sé vel, a 2.  § 1., 11., és 19. pont ja i ban fog lal tak -
kal, a 3.  § (1) be kez dés b) pont já val, a (2) és (4) be kez dé sé -
vel, a 4.  §-ával, a 10.  § (1) és (2) be kez dé sé vel; va la mint a
Jat. 1.  § (2) be kez dé sé vel  való el len té tet.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny -
ben tör té nõ köz zé té te lét a tá ma dott ren del ke zés alkot mány -
elle nességének meg ál la pí tá sá ra fi gye lem mel ren del te el.

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 66/D/2005.
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1073/2007. (IX. 26.) Korm.

határozata

a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  §-ának (5) be kez dé sé re és az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap -
cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi
LXV. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 1.  §-ának (2) be kez -
dé sé re fi gye lem mel

a) ala pí tói jog kö ré ben mó do sít ja a Be teg jo gi, El lá tott -
jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát;

b) fel hív ja a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy az 
Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé -
te le ér de ké ben az Ala pí tó kép vi se le té ben a szük sé ges in -
téz ke dé se ket te gye meg;

Ha tár idõ: azon nal

c) el ren de li, hogy a Tv. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont -
ja vég re haj tá sa ér de ké ben az érin tett mi nisz te rek gon dos -
kod ja nak az Ala pí tó Ok irat mó do sí tás sal egy be szer kesz -
tett szö ve gé nek a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te -
lé rõl.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: a mó do sí tott Ala pí tó Ok irat bí ró sá gi 
 nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló ha tá ro zat
 jog erõ re emel ke dé sét köve tõen azon nal

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
6/2007. (MK 127.) MSZH

k ö z l e m é n y e
a 2007. évi „Szuvenír Design Workshop” kiállításon

bemutatásra kerülõ találmányok, védjegyek,
formatervezési és használati minták kiállítási

kedvezményérõl, illetve kiállítási elsõbbségérõl

Az 1995. évi XXXIII. tör vény 3.  § b) pont ja, az 1997.
évi XI. tör vény 53.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja, a 2001.

évi XLVIII. tör vény 40.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja és az
1991. évi XXXVIII. tör vény 36.  § (1) be kez dé se alap ján
köz zé te szem, hogy a 2007. szep tem ber hó 27. és ok tó ber
hó 7. nap jai kö zött Bu da pes ten meg ren de zen dõ „Szu ve nír
De sign Works hop” ki ál lí tá son be mu ta tás ra ke rü lõ ta lál -
má nyo kat, véd je gye ket, for ma ter ve zé si és hasz ná la ti min -
tá kat az em lí tett jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott kiállítási
kedvezmény, illetve kiállítási elsõbbség illeti meg.

Dr. Ben dzsel Mik lós s. k.,
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet elnökének
k ö z l e m é n y e

a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó
földterületek haszonbérbe adására irányuló

szabályzatának kiadásáról

I. Fejezet

A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te rü le -
tek ha szon bér le té re irá nyu ló ha szon bér le ti pá lyá za ti és bí -
rá la ti sza bály zat (a továb biak ban: Sza bály zat) cél ja, hogy
a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör vény ben
(a továb biak ban: NFA tv.) fog lal ta kat figye lembe véve
sza bá lyoz za a föld te rü le tek ha szon bér be adá sá nak elõ ké -
szí té sé hez és le bo nyo lí tá sá hoz kap cso ló dó fel ada to kat, a
ha szon bér le ti fel té te lek ki írá sa so rán az aján lat te võk szá -
má ra biz to sít sa az azo nos és egyen lõ fel té te le ket, va la mint
ér vé nye sít se az esély egyen lõ ség el vét.

A Sza bály zat ha tá lya ki ter jed:
a) a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet re (a továb biak -

ban: Ki író),
b) min den ter mé sze tes és jogi sze mély re, va la mint jogi

sze mé lyi ség nél kü li más szer ve zet re, akit/ame lyet a Ki író
szer zõ dés sel meg bíz a ha szon bér be adás ban tör té nõ köz re -
mû kö dés sel,

c) a Nem ze ti Föld alap ba tar to zó ter mõ föld, volt zárt -
ker ti in gat lan, va la mint azok hasz ná la tá hoz szük sé ges mû -
ve lés alól ki vett te rü let (a továb biak ban: föld te rü let) ha -
szon bér be adá sá ra irá nyu ló ha szon bér le ti pá lyá za ti és bí -
rá la ti el já rás ra,

d) az aján lat te võk re, be le ért ve az együtt mû kö dés ke re -
té ben aján la tot te võ ket is,

e) az elõ ha szon bér let re jo go sul tak ra.
Ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy a ha szon bér le ti

pá lyá za ton  való rész vé tel, il let ve a pá lyá za ti el já rás rész le -
tes fel té te le it az egyes hir det mé nyek ben, il let ve ki írá sok -
ban el té rõ mó don sza bá lyoz za.

2007/127. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9465



II. Fejezet

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. Az NFA tv. alap ján a Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö -
ré be tar to zó föld te rü le tek ha szon bér be adá sá ra – jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – nyil vá nos, egy for -
du lós ha szon bér le ti pá lyá zat ke re té ben ke rül het sor. A ha -
szon bér le ti pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra je len Sza bály zat ren -
del ke zé sei az irány adó ak.

2. A Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te -
rü le tek ha szon bér be adá sá ra irá nyu ló el já rás le foly ta tá sá ra 
a Ki író el nö ké nek jó vá ha gyá sa alap ján ke rül het sor.

3. A Ki író a ha szon bér le ti jog meg szer zé sé ért fi ze ten dõ 
egy össze gû egy sze ri dí jat és a ha szon bér let gya kor lás mi -
ni má lis dí ját az in gat lan pi a ci, il let ve a gaz dál ko dás sal kap -
cso la tos in for má ci ók, a he lyi ter mõ föld pi a ci bér le ti dí jak,
va la mint az ér té ke sí te ni ter ve zett ter mõ föld ter mõ ké pes sé -
gé nek és mû vel he tõ sé gé nek figye lembe véte lével ál la pít ja
meg.

III. Fejezet

RÉSZLETES FELTÉTELEK

1. A Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te -
rü le tek ha szon bér be adá sá ra vo nat ko zó ha szon bér le ti pá -
lyá za tot a Ki író írja ki.

2. A ha szon bér le ti pá lyá za ton  való rész vé tel fel té te le a
ha szon bér le ti pá lyá za ti re giszt rá ció, amely díj el le né ben
tör té nik. A re giszt rált ha szon bér le ti pá lyá zók a regisztrá -
ciós díj meg fi ze té se után, az er rõl  szóló iga zo lás el le né ben, 
a ha szon bér le ti pá lyá za ti hir det mény ben, il let ve ki írás ban
meg ha tá ro zott mó don és he lyen ha szon bér le ti pá lyá za ti
cso ma got kap nak.

A haszonbérleti pályázati hirdetmény és kiírás

3. A ha szon bér le ti pá lyá za ti hir det ményt és a ki írást a
Ki író el nö ke hagy ja jóvá.

4. A ha szon bér le ti pá lyá za ti hir det ményt, va la mint a
ha szon bér be adás ra ke rü lõ föld rész le tek ab ban fog lalt
jegy zé két a Ki író szék he lyén az ügy fél for ga lom elõtt nyit -
va álló he lyi ség ben, in ter ne tes hon lap ján, a föld te rü let fek -
vé se sze rin ti Te rü le ti Iro dá já nak ügy fél for ga lom elõtt
nyit va álló he lyi sé gé ben, az adott tér ség ben ter jesz tett
nyom ta tott saj tó ter mék ben/új ság ban, va la mint a föld te rü -
let fek vé se sze rin ti te le pü lé si (fõ vá ros ban a ke rü le ti) ön -
kor mány zat hir de tõ táb lá ján leg alább har minc (30) nap tá ri
nap ra hir det mény for má já ban kell köz zé ten ni. A ha szon -

bér le ti pá lyá zat meg hir de té sé nek kez dõ idõ pont ja az ön -
kor mány zat nál tör tént ki füg gesz tés nap ját kö ve tõ nap.

5. Ha szon bér le ti egy ség nek az egy ha szon bér le ti azo -
no sí tó szám alatt sze rep lõ föld rész le tek te kin ten dõk.

6. A ha szon bér le ti pá lyá za ti hir det mény nek tar tal maz -
nia kell:

a) a Ki író meg ne ve zé sét, szék he lyét,
b) a ha szon bér be adan dó föld rész let meg je lö lé sét (ha -

szon bér le ti azo no sí tó, te le pü lés, hely raj zi szám, al rész let
szin tû bon tás ban: mû ve lé si ág, tér mér ték, arany ko ro na ér -
ték, va la mint a ha szon bér be adás ra ke rü lõ tu laj do ni il le tõ -
ség), to váb bá a te rü le tet érin tõ, a Ki író ál tal is mert ter -
heket,

c) a ha szon bér be adan dó föld rész le tek össze sí tett tér -
mér té két és össze sí tett arany ko ro na ér té két,

d) a ha szon bér le ti jog vi szony idõ tar ta mát,
e) a Ki író ál tal meg hir de tett a ha szon bér let gya kor lás

mi ni má lis dí ját, amely nél ki sebb össze gû aján lat nem
 tehetõ,

f) az aján la ti biz to sí ték össze gét,
g) a ha szon bér le ti jog meg szer zé sé ért fi ze ten dõ egy -

össze gû egy sze ri dí jat,
h) azt, hogy pá lyáz ni csak tel jes ha szon bér le ti egy ség re 

le het,
i) a re giszt rá ció, a ha szon bér le ti pá lyá za ti cso mag át vé -

te lé nek he lyét, mód ját, ha tár ide jét,
j) a ha szon bér le ti pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lyét, mód -

ját, ha tár ide jét,
k) az elõ ha szon bér le ti jog gya kor lá sá nak alap ve tõ fel -

té te le it,
l) a ha szon bér le ti pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide jét,
m) a re giszt rá ci ós díj, az aján la ti biz to sí ték, a ha szon -

bér le ti jog meg szer zé sé ért fi ze ten dõ egy össze gû egy sze ri
díj, a ha szon bér let gya kor lás díja tel je sí té sé re vo nat ko zó
fel té te le ket,

n) arra  való uta lást, hogy a Ki író a ha szon bér le ti pá lyá -
za ti el já rást, in dok lás meg adá sá val, a szer zõ dés kö tés idõ -
pont já ig ér vény te len né nyil vá nít hat ja.

7. A ha szon bér le ti pá lyá za ti ki írás nak tar tal maz nia
kell:

a) a 9. pont a), h), j), k), l), m) al pont ja i ban fog lal ta kat,
to váb bá

b) a ha szon bér le ti pá lyá za ton  való rész vé tel re és a ha -
szon bér be adás ra vo nat ko zó rész le tes fel té te le ket,

c) a ha szon bér le ti pá lyá za ti aján lat ér vé nyes sé gé nek
fel té te le it,

d) az elõ ha szon bér le ti jog gya kor lá sá nak rész le tes fel -
té te le it,

e) an nak rög zí té sét, hogy a ha szon bér le ti pá lyá zat el ké -
szí té sé vel és a ha szon bér le ti pá lyá za ton  való rész vé tel lel
kap cso la tos költ sé gek az aján lat ér vé nyes sé gé tõl, il let ve a
ha szon bér le ti pá lyá zat ered mé nyes sé gé tõl füg get le nül az
aján lat te võt ter he lik,
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f) hogy a föld te rü let ha szon bér le té re kö tött szer zõ dés
tar tal má ból köz ér de kû adat nak mi nõ sül a sze mé lyes ada -
tok kö zül a ha szon bér lõ neve, szék he lye, ille tõ leg lak cí me; 
a föld te rü let hely raj zi szá ma, ha szon bér let idõ tar ta ma, a
ha szon bér le ti jog meg szer zé sé ért fi ze ten dõ egy össze gû
egy sze ri díj és a ha szon bér let gya kor lás díja.

8. A ha szon bér le ti pá lyá za ti nyom tat vány nak tar tal -
maz nia kell az elõ ha szon bér le ti jo go sult sá gok alá tá masz -
tá sá ra szol gá ló do ku men tu mok jegy zé két.

Az ajánlattételi határidõ, a haszonbérleti pályázati
hirdetmény visszavonása

9. A ha szon bér le ti pá lyá za ton tör té nõ aján lat té tel re
nyit va álló ha tár idõ leg alább har minc (30) nap tá ri nap. Az
aján lat té te li ha tár idõ kez dõ idõ pont ja az ön kor mány zat nál
tör tént ki füg gesz tés nap ját kö ve tõ nap.

10. A Ki író az aján lat té te li ha tár idõt egy al ka lom mal,
leg fel jebb har minc (30) nap tá ri nap pal meg hosszab bít hat -
ja. Ezt a tényt a ha szon bér le ti pá lyá za ti hir det mény köz lé -
sé vel meg egye zõ he lye ken, az ere de ti be nyúj tá si ha tár idõ
le jár ta elõtt leg alább öt (5) nap tá ri nap pal kö te les hir det -
mény ben meg je len tet ni.

11. A Ki író jo go sult a ha szon bér le ti pá lyá za ti hir det -
ményt az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt vissza von ni, er -
rõl a ha szon bér le ti pá lyá za ti hir det mény köz lé sé vel meg -
egye zõ he lye ken az aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt öt
(5) nap tá ri nap pal kö te les hir det ményt meg je len tet ni.

12. A ha szon bér le ti pá lyá za ti hir det mény vissza vo ná sa 
ese tén a Ki író kö te les a re giszt rá ci ós dí jat a vissza vo nás ról 
 szóló hir det mény köz zé té te lét kö ve tõ ti zen öt (15) nap tá ri
na pon be lül pos tai kész pénz-át uta lá si meg bí zás (csekk) út -
ján vissza fi zet ni. Ki író a re giszt rá ci ós díj után ka ma tot
nem fi zet.

Az ajánlati kötöttség, az ajánlati biztosíték

13. Az aján lat te võ kö te les leg alább száz húsz (120)
nap tá ri na pos aján la ti kö tött sé get vál lal ni.

14. Az aján la ti kö tött ség az aján lat té te li ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ na pon kez dõ dik.

15. A ha szon bér le ti pá lyá za ti hir det mény ben az el já -
rás ban  való rész vé telt aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé hez
kell köt ni, amely nek mér té ke nem le het ke ve sebb a ha -
szon bér let gya kor lás mi ni má lis díja 10%-ánál.

16. Ha az aján lat te võ az aján la ti kö tött sé gé nek ide je
alatt az aján la tát vissza von ja, vagy a szer zõ dés meg kö té se

a nyer tes aján lat te võ ér dek kö ré ben fel me rült ok ból hi ú sul
meg, az ál ta la be fi ze tett aján la ti biz to sí té kot el ve szí ti, az a
Ki írót il le ti meg.

17. A Ki író az aján la ti biz to sí ték után ka ma tot nem fi -
zet, ki vé ve, ha a ha szon bér le ti pá lyá za ti hir det mény ben
vagy ki írás ban meg ha tá ro zott vissza fi ze té si ha tár idõt el -
mu laszt ja, amely eset ben a ké se del mi ka mat a Ptk. 301.  §
és 301/A.  § sze rint ke rül meg ál la pí tás ra.

18. A Ki író az aján la ti biz to sí té kot a ha szon bér le ti pá -
lyá za ti egy ség re vo nat ko zó hir det mény vissza vo ná sa, az
el já rás ered mény te len sé gé nek vagy ér vény te len sé gé nek
meg ál la pí tá sa, il let ve a szer zõ dés kö tés re jo go sult sze mé -
lyé nek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó dön tés meg ho za ta lát
kö ve tõ ti zen öt (15) nap tá ri na pon be lül kö te les az ér de kel -
tek ré szé re át uta lás út ján vissza fi zet ni.

19. A nyer tes aján lat te võ ese té ben a be fi ze tett aján la ti
biz to sí té kot Ki író nem fi ze ti vissza, az a ha szon bér le ti jog
meg szer zé sé ért fi ze ten dõ egy össze gû egy sze ri díj ba ke rül
be szá mí tás ra.

A haszonbérleti jog megszerzése és a haszonbérlet
gyakorlás díja

20. A ha szon bér le ti jog meg szer zé sé ért egy össze gû
egy sze ri díj fi ze ten dõ, ami a ha szon bér let gya kor lás mi ni -
má lis dí já nak leg alább 20%-a, leg fel jebb 30%-a le het,
amit a Ki író a ha szon bér le ti egy ség re vo nat ko zó pá lyá za ti
hir det mény ben ha tá roz meg, és amely nek meg fi ze té sé rõl a 
ha szon bér le ti szer zõ dés ben kell ren del kez ni. Amennyi ben 
a ha szon bér le ti jog meg szer zé sé ért fi ze ten dõ egy össze gû
egy sze ri díj a ha szon bér le ti szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
idõ pon tig nem ke rül meg fi ze tés re, a ha szon bér be adó a
szer zõ dés tõl el áll.

21. Amennyi ben a ha szon bér le ti szer zõ dés kö zös meg -
egye zés sel ke rül meg szün te tés re, úgy a ha szon bér lõ ré szé -
re ki zá ró lag a ha szon bér le ti jog meg szer zé sé ért fi ze tett
egy össze gû egy sze ri díj aján la ti biz to sí ték kal csök ken tett,
idõ ará nyos össze ge té rít he tõ vissza az zal, hogy a ha szon -
bér let idõ tar ta má nak utol só 1/6 sza ka szá ban a vissza té rí tés 
nem al kal maz ha tó.

22. A ha szon bér let gya kor lás díja a ha szon bér let tel jes
idõ tar ta má ra a pá lyá zó ál tal a ha szon bér le ti pá lyá za tá ban
aján lott díj, ame lyet a ha szon bér le ti jog vi szony idõ tar ta ma 
alatt éven ként egyen lõ rész le tek ben, a tárgy év de cem ber
hó nap 31. nap já ig ki bo csá tott szám la alap ján kell meg fi -
zet ni.

23. A ha szon bér be adó fenn tart ja ma gá nak a jo got,
hogy a ha szon bér let gya kor lás éves dí ját öt (5) éven te fe -
lül vizs gál ja, és en nek alap ján a ha szon bér let még hát ra lé -
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võ idõ tar ta má ra a ha szon bér let gya kor lás éves dí ját írás -
ban, egy ol da lú an mó do sít sa.

24. A ha szon bér let gya kor lás éves dí ját a fe lül vizs gá lat
évét meg elõ zõ há rom (3) nap tá ri év hi te les for rás ból be -
sze rez he tõ in gat lan pi a ci, il let ve gaz dál ko dás sal kap cso la -
tos ada tai, va la mint a kö vet ke zõ két (2) nap tá ri év vá ra ko -
zá sai be mu ta tá sá val kell meg ál la pí ta ni, te kin tet tel a föld -
bir tok-po li ti kai irány el vek ben fog lal tak ra is.

25. Amennyi ben a ha szon bér lõ nem fo gad ja el a ha -
szon bér be adó ál tal a ha szon bér let még hát ra lé võ idõ tar ta -
má ra mó do sí tott ha szon bér let gya kor lás éves dí ját, az a ha -
szon bér lõ ré szé rõl a ha szon bér le ti szer zõ dés azon na li ha -
tá lyú fel mon dá sá nak mi nõ sül. A ha szon bér lõ ré szé re ki zá -
ró lag a ha szon bér le ti jog meg szer zé sé ért fi ze tett egy össze -
gû egy sze ri díj idõ ará nyos össze ge té rít he tõ vissza az zal,
hogy a ha szon bér let idõ tar ta má nak utol só 1/6 sza ka szá ban 
a vissza té rí tés nem al kal maz ha tó.

26. A ha szon bér le ti szer zõ dés kö zös meg egye zés sel
tör té nõ meg szün te té sét, il let ve a ha szon bér let gya kor lás
éves díja eme lé sé nek el uta sí tá sa  miatt tör té nõ ha szon bér -
le ti szer zõ dés fel mon dá sát, va la mint a kü lön jog sza bály -
ban rög zí tett ese te ket ki vé ve vissza té rí tés nem al kal maz -
ha tó.

27. Amennyi ben a ha szon bér be adó a ha szon bér le ti
szer zõ dés ben, il let ve mó do sí tá sa i ban meg ha tá ro zott ha -
szon bér let gya kor lás éves dí já nak mó do sí tá sát a ha szon -
bér lõ felé írás ban nem kez de mé nye zi, úgy a ha szon bér let
gya kor lás éves dí já nak to vább ra is a ko ráb ban meg ál la pí -
tott dí jat kell te kin te ni.

28. A ha szon bér be adott föld rész le tek ha szon bér le ti
szer zõ dés ben rög zí tett tér mér té ké nek, mû ve lé si ágá nak és
mi nõ sé gi osz tá lyá nak vál to zá sa ese tén a ha szon bér let gya -
kor lás éves dí ját a ha szon bér be adó, a ha szon bér let még
hát ra lé võ idõ tar ta má ra az in gat lan-nyil ván tar tá son át ve ze -
tett arany ko ro na ér ték nek meg fe le lõ ará nyo sí tás sal mó do -
sít ja.

Összeférhetetlenség

29. A ha szon bér le ti pá lyá zat el bí rá lá sá nál be kell tar ta -
ni az össze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat.

29.1. A Ki író köz tiszt vi se lõi, to váb bá a más jog vi szony -
ban fog lal koz ta tott mun ka vál la lói és meg bí zott jai a ha -
szon bér le ti pá lyá za ton pá lyá zó ként, il let ve meg ha tal ma -
zott ként nem ve het nek részt.

29.2. A ha szon bér le ti pá lyá zat el bí rá lá sá ban nem ve het
részt az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély és jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, il let ve azok kép vi se -
lõ je, aki maga az aján la tot be nyúj tó pá lyá zó, vagy an nak

a) kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont],

b) mun ka vi szony alap ján fe let te se vagy al kal ma zott ja,
c) más szer zõ dé ses jog vi szony ke re té ben fog lal koz ta -

tó ja vagy fog lal koz ta tott ja,
d) aki tõl az ügy el fo gu lat lan meg íté lé se egyéb ok ból

nem vár ha tó el.

29.3. A ha szon bér le ti pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt vevõ
kö te les ha la dék ta la nul be je len te ni, ha vele szem ben össze -
fér he tet len sé gi ok áll fenn.

29.4. Össze fér he tet len sé gi és el fo gult sá gi kér dés ben a
Ki író el nö ke vagy az ál ta la erre fel ha tal ma zott he lyet te se
dönt és je lö li ki a továb biak ban el já ró sze mélyt. A Ki író el -
nö ké nek sze mé lyé vel szem ben fel me rü lõ össze fér he tet -
len ség vagy el fo gult ság fenn ál lá sá ról a szak te rü le tért fe le -
lõs szak ál lam tit kár dönt és je lö li ki a szak te rü le tért fe le lõs
el nök he lyet test, mint a továb biak ban el já ró sze mélyt.

Az ajánlatok benyújtása

30. Az aján lat te võk vagy meg ha tal ma zás sal iga zolt
kép vi se lõ jük aján la ta i kat a ha szon bér le ti pá lyá za ti hir det -
mény ben, il let ve ki írás ban elõ írt for má ban, tar ta lom mal és 
mó don nyújt hat ják be.

A haszonbérleti pályázati ajánlatok felbontása

31. Az aján la tok fel bon tá sá ra az aján la tok be nyúj tá sá ra
nyit va álló ha tár idõ le jár tát köve tõen, a Ki író hi va ta los he -
lyi sé gé ben, leg alább két bí rá ló bi zott sá gi tag je len lé té ben
ke rül sor. Az aján la tok fel bon tá sá ról jegy zõ köny vet kell
ké szí te ni, me lyet a bon tás ban részt vevõ bí rá ló bi zott sá gi
ta gok alá írá suk kal hi te le sí te nek.

32. A Ki író hi ány pót lá si le he tõ sé get biz to sít hat a ha -
szon bér le ti pá lyá zat be nyúj tá sát köve tõen a ha szon bér le ti
pá lyá za ti ki írás ban meg je lölt mó don és fel té te lek kel.

33. Ér vény te len az aján lat:
a) Ame lyet olyan aján lat te võ nyúj tott be, aki a ter mõ -

föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény (a továb biak ban: Tft.)
alap ján a ha szon bér le ti pá lyá zat tár gyát ké pe zõ ter mõ föld
te rü let(ek) ha szon bér le ti jo gát nem sze rez he ti meg.

b) Ame lyet olyan aján lat te võ nyúj tott be, aki nek vagy
kö ze li hoz zá tar to zó já nak, il let ve az ér de kelt sé gi kö rük be
tar to zó gaz da sá gi tár sa ság nak a Ki író val szem ben le járt
tar to zá sa van.

c) Ame lyet olyan aján lat te võ nyúj tott be, aki a Ki író val
vagy jog elõd jé vel föld hasz ná lat tal össze füg gés ben per ben 
áll vagy a Nem ze ti Föld alap ba tar to zó ter mõ föld hasz ná la -
tá val kap cso la tos jog sér tõ ma ga tar tá sa  miatt a pá lyá zat be -
nyúj tá sát meg elõ zõ 2 év ben jog erõs ha tó sá gi el ma rasz ta ló, 
il let ve bír sá got ki sza bó ha tá ro za tot ka pott.

d) Amely nem tar tal maz za az aján lat te võ írá sos nyi lat -
ko za tát a Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te -
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rü le tek ha szon bér be adá sá ra irá nyu ló sza bály za tá ban fog -
lal tak el fo ga dá sá ról.

e) Amely nem tar tal maz za az aján lat te võ írá sos nyi lat -
ko za tát a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jé tõl szá mí tott
száz húsz (120) nap tá ri napi idõ tar tam ra vál lalt aján la ti kö -
tött ség rõl.

f) Amely nem tar tal maz za az aján lat te võ írá sos nyi lat -
ko za tát a hoz zá já ru lá sá ról ah hoz, hogy a ha szon bér le ti pá -
lyá za ti anya gát a he lyi bir tok hasz no sí tá si bi zott ság is meg -
is mer je vé le mé nye zés cél já ból.

g) Amely nem tar tal maz za az aján lat te võ írá sos nyi lat -
ko za tát ar ról, hogy köz tar to zá sa nincs (pl. adó-, vám-, tár -
sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb, az ál lam ház tar tás más 
al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló fi ze té si kö te le zett ség).

h) Amely ben az aján lat te võ nem fo gad ja el a Ki író ál tal
meg ha tá ro zott, a ha szon bér le ti jog meg szer zé sé ért fi ze ten -
dõ egy össze gû egy sze ri dí jat.

i) Amely nem ha tá roz za meg egy ér tel mû en a ha szon -
bér let gya kor lás dí ját, vagy több ha szon bér let gya kor lás
díj aján la tot tar tal maz, vagy az aján lat egy má sik pá lyá zó
aján la tá hoz kö tött, vagy a meg aján lott ha szon bér let gya -
kor lás díja a Ki író ál tal meg hir de tett ha szon bér let gya kor -
lás mi ni má lis dí já nál ki sebb.

j) Ame lyet nem a ki írás ban meg ha tá ro zott, il let ve a
sza bály sze rû en meg hosszab bí tott ha tár idõ ben, vagy nem
az ott meg je lölt he lyen nyúj tot tak be.

k) Ame lyet nem a ha szon bér le ti pá lyá za ti hir det mény -
ben, il let ve ki írás ban elõ írt for má ban, tar ta lom mal, mó don 
nyúj tot tak be.

l) Amely ben az aján lat te võ az aján la ti biz to sí té kot
nem, vagy nem az elõ ír tak nak meg fele lõen bo csá tot ta ren -
del ke zés re.

m) Amely ben a kö zölt té nyek, ada tok, in for má ci ók
rész ben vagy egész ben nem fe lel nek meg a  valóságnak.

n) Amely nem tar tal maz za az együtt mû kö dés ke re té -
ben pá lyá zók pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott együtt mû -
kö dé si meg ál la po dá sát.

A haszonbérleti pályázati ajánlatok elbírálása

34. Amennyi ben a ha szon bér le ti pá lyá zat tár gyát ké pe -
zõ föld te rü le tek fek vé se sze rin ti te le pü lé sen bir tok hasz no -
sí tá si bi zott ság mû kö dik, a ha szon bér le ti pá lyá zat el bí rá lá -
sá ba vé le mé nye zé si jog kör rel be kell von ni. A Ki író az ér -
vé nyes aján la tok egy pél dá nyát vé le mé nye zés re át ad ja a
bir tok hasz no sí tá si bi zott ság el nö ké nek. Az aján la tok ról
to váb bi má so lat nem ké szít he tõ. A meg is mert ada tok ra vo -
nat ko zó an a bir tok hasz no sí tá si bi zott ság tag ja it ti tok tar tá -
si kö te le zett ség ter he li. A bir tok hasz no sí tá si bi zott ság a
vé le mé nyé vel egy ide jû leg, de leg ké sõbb a vé le mé nye zé si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ na pon kö te les az aján la to kat do ku -
men tál tan vissza kül de ni a Ki író nak.

35. A bir tok hasz no sí tá si bi zott ság a ha szon bér le ti pá -
lyá zat kéz hez vé te lét kö ve tõ ti zen öt (15) nap tá ri na pon be -

lül jo go sult a be nyúj tott ha szon bér le ti pá lyá za tok kal kap -
cso lat ban vé le ményt nyil vá ní ta ni. A ha szon bér le ti pá lyá -
za tot csak a bir tok hasz no sí tá si bi zott ság ré szé re nyit va álló 
vé le mé nye zé si ha tár idõ le tel tét köve tõen le het el bí rál ni. A
ha szon bér le ti pá lyá zat el bí rá lá sá nak nem aka dá lya, ha az
adott te le pü lé sen bir tok hasz no sí tá si bi zott ság nem ala kult
meg, vagy ha tár idõn be lül nem nyi lat ko zott.

36. A Ki író a ha szon bér le ti pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá -
sá ra vo nat ko zó dön tés elõ ké szí té se ér de ké ben bí rá ló bi -
zott sá got hoz lét re. A bí rá ló bi zott ság tag ja it a Ki író el nö ke 
írás ban ne ve zi ki, a bí rá ló bi zott ság el nö ké nek és tit ká rá -
nak egy ide jû meg ne ve zé sé vel. A bí rá ló bi zott ság tag ja it,
a bí rá ló bi zott ság el nö két és tit ká rát ti tok tar tá si kö te le zett -
ség ter he li.

37. A ha szon bér le ti pá lyá za tok ér té ke lé sé rõl jegy zõ -
köny vet kell ké szí te ni, me lyet az ér té ke lés ben részt vevõ
leg alább há rom bí rá ló bi zott sá gi tag alá írá sá val hi te le sít.

38. A bí rá ló bi zott ság dön té sét a ha szon bér le ti pá lyá za -
tok be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ le jár tát kö ve tõ negy -
ven öt (45) nap tá ri na pon be lül hoz za meg, ame lyet Ki író
egy al ka lom mal to váb bi har minc (30) nap tá ri nap pal meg -
hosszab bít hat.

39. A Ki író a ha szon bér le ti pá lyá za ti ki írás ban, il let ve
nyom tat vány ban meg ha tá ro zott ér té ke lé si szem pon tok
alap ján ér té ke li és rang so rol ja a ha szon bér le ti pá lyá za to -
kat.

40. A ha szon bér le ti pá lyá zat nyer te se az, aki a ha szon -
bér le ti pá lyá za ti hir det mény ben, il let ve ki írás ban rög zí tett
fel té te lek tel je sí té se mel lett a leg jobb aján la tot tet te.

41. Több, azo nos, ér vé nyes aján la tot be nyúj tó kö zül Ki -
író az aláb bi sor rend sze rint vá laszt ja ki a ha szon bér le ti pá -
lyá zat nyer te sét:

a) a föld te rü let fek vé se sze rin ti te le pü lés bir tok hasz no -
sí tá si bi zott sá ga vé le mé nyé nek figye lembe véte lével,

b) en nek hi á nyá ban a sor so lás sal ki vá lasz tott sze mély.
A sor so lás a Ki író hi va ta los he lyi sé gé ben, a Ki író el nö ke
ál tal ki je lölt leg alább 3 tagú sor so lá si bi zott ság je len lé té -
ben tör té nik.

42. A Ki író a nyer tes vissza lé pé se ese tén jo go sult a ha -
szon bér le ti pá lyá zat so ron kö vet ke zõ he lye zett jét, a nyer -
tes aján la tá ban vál lalt fel té te lek kel, szer zõ dés kö tés re fel -
hív ni.

43. Ered mény te len a ha szon bér le ti pá lyá za ti el já rás, ha
a) nem ér ke zett aján lat,
b) ki zá ró lag ér vény te len aján la tok ér kez tek,
c) egyik aján lat te võ sem tett a ha szon bér le ti pá lyá za ti

hir det mény ben, il let ve ki írás ban fog lal tak nak meg fe le lõ
aján la tot.
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44. Ér vény te len a ha szon bér le ti pá lyá za ti el já rás, ha
a) a ha szon bér le ti pá lyá za ti el já rás jog sza bályt vagy je -

len ha szon bér le ti pá lyá za ti sza bály zat elõ írásait sér ti,
b) a ha szon bér le ti pá lyá zat el bí rá lá sa kor az össze fér he -

tet len sé gi sza bá lyo kat meg sér tet ték.

45. Az ér vény te len ség rõl  szóló dön tést a ha szon bér le ti
pá lyá za ti ki írás köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken és mó -
don, hir det mény for má já ban kell köz zé ten ni. Ki író a ha -
szon bér le ti pá lyá za ti el já rást, in dok lás meg adá sá val, a
szer zõ dés kö tés idõ pont já ig ér vény te len né nyil vá nít hat ja.

Elõvásárlási jog gyakorlása

46. A 16/2002. (II. 18.) Korm. ren de let 1.  § (5) be kez dé -
sé be és a 254/2002. (XII. 13.) Korm. ren de let 8.  § (1) be -
kez dé sé be fog lalt ren del ke zé sek bõl kö vet ke zõ en a Nem -
ze ti Föld alap ba tar to zó in gat la nok ha szon bér le ti pá lyá zat
út ján tör té nõ hasz no sí tá sa so rán elõ ha szon bér le ti jog nyi -
lat ko za tot, il let ve e jog ról  való le mon dó nyi lat ko za tot a
ha szon bér le ti pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak nak meg fele -
lõen le het ten ni.

47. Az elõ ha szon bér let re jo go sult jog nyi lat ko za tot ak -
kor te het, ha a pá lyá zók ra vo nat ko zó sza bá lyok nak meg -
fele lõen a re giszt rá ci ós dí jat és az aján la ti biz to sí té kot be -
fi zet te, to váb bá a pá lyá za ti cso mag ban meg ha tá ro zott
 módon és idõ ben nyi lat ko zik elõ ha szon bér le ti jo go sult sá -
gá ról.

48. A Ki író az el fo ga dott ha szon bér le ti aján la tot jog nyi -
lat ko zat té tel cél já ból a 47. pont ban meg ha tá ro zott jo go sul -
tak nak tér ti ve vé nyes le vél ben kül di meg. Az elõ ha szon -
bér let re jo go sult jog nyi lat ko za tát a ha szon bér le ti aján lat
kéz hez vé tel tõl szá mí tott ti zen öt (15) nap tá ri na pos ha tár -
idõ vel, ügy véd ál tal el len jegy zett vagy köz ok irat ba fog lalt
ok irat ban te he ti meg. Az elõ ha szon bér le ti jog nyi lat ko zat
csak a ko ráb ban, nyi lat ko zat ban meg adott stá tusz ra hi vat -
ko zás sal te he tõ meg.

49. A meg je lölt ha tár idõ ben be ér ke zett jog nyi lat ko za to -
kat a Ki író a kéz hez vé tel tõl szá mí tott tíz (10) nap tá ri na -
pon be lül ér té ke li, és az ered mény rõl ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja a jog nyi lat ko za tot tevõ sze mé lye ket, a ha szon bér -
le ti pá lyá zat nyer te sét, egy út tal fel szó lít ja a szer zõ dés kö -
tés re jo go sul tat a ha szon bér le ti szer zõ dés meg kö té sé re.

50. Több, azo nos he lyen álló elõ ha szon bér let re jo go sult 
kö zül Ki író az aláb bi sor rend sze rint vá laszt ja ki, hogy ki -
vel köt szer zõ dést:

a) a nyer tes pá lyá zó,
b) az ér vé nyes aján la tot tett pá lyá zó, a föld te rü let fek -

vé se sze rin ti te le pü lés bir tok hasz no sí tá si bi zott sá ga vé le -
mé nyé nek figye lembe véte lével,

c) en nek hi á nyá ban a sor so lás sal ki vá lasz tott sze mély.
A sor so lás a Ki író hi va ta los he lyi sé gé ben, a Ki író el nö ke
ál tal ki je lölt leg alább 3 tagú sor so lá si bi zott ság je len lé té -
ben tör té nik.

51. A je len Sza bály zat III. fe je zet „Az aján la ti kö tött ség, 
az aján la ti biz to sí ték” al cím alat ti ren del ke zé se ket az elõ -
ha szon bér le ti jo go sult sá guk ról nyi lat ko zók ra is meg fele -
lõen al kal maz ni kell.

52. Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás ke re té ben be -
nyúj tott elõ ha szon bér le ti jog nyi lat ko za tok ese tén a Ki író
az egyes elõ ha szon bér le ti jo go sult sá go kat, ide ért ve a pá -
lyá zat nyer te sé nek elõ ha szon bér le ti jo go sult sá gát is, a pá -
lyá za ti cso mag ban kö zölt ér ték szá mok kal lát ja el. A ha -
szon bér le ti pá lyá zat nyer te sé vel, il let ve más jog nyi lat ko -
za tot te võk kel szem ben ak kor tesz az együtt mû kö dõ cso -
port meg elõ zõ jog nyi lat ko za tot, ha az át la gos elõ ha szon -
bér le ti pont ér té ke elõb bi ek át la gos elõ ha szon bér le ti pont -
ér té két meg ha lad ja.

A haszonbérleti pályázati eljárás eredményének 
közlése és a szerzõdés megkötése

53. A Ki író a pá lyá zat ered mé nyé rõl a dön tést köve tõen
tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, és a szer zõ dés kö tés re jo go sul tat
fel hív ja szer zõ dés kö tés re.

54. A ha szon bér le ti szer zõ dést a szer zõ dés kö tés re jo go -
sult tal a ha szon bér be adó ké szí ti el.

55. A bir tok ba adás ról a ha szon bér le ti szer zõ dés ben
ren del kez nek a fe lek.

56. Ha szon bér lõ a ha szon bér be adó kü lön hoz zá já ru ló
nyi lat ko za ta alap ján, a Tft. 25/A.  § (2) be kez dé se sze rint
kö te les a föld ha szon bér le ti szer zõ dés föld hasz ná la ti nyil -
ván tar tás ba vé te lé rõl gon dos kod ni. A hoz zá já ru ló nyi lat -
ko zat ki bo csá tá sá nak fel té te le a ha szon bér le ti jog meg -
szer zé sé ért fi ze ten dõ egy össze gû egy sze ri díj tel je sí té sé -
nek iga zo lá sa. A bir tok ba adás ról a ha szon bér le ti szer zõ -
dés ben ren del kez nek a fe lek.

57. A Ki író a ha szon bér le ti pá lyá za ti el já rás so rán ké szí -
tett jegy zõ köny ve ket, do ku men tu mo kat kö te les öt (5) évig 
meg õriz ni, to váb bá el len õr zés ese tén az el len õr zést vég zõ
szerv(ek), sze mély(ek) ren del ke zé sé re bo csá ta ni. Más,
har ma dik sze mély szá má ra a be te kin tés nem en ge dé lyez -
he tõ.

58. Az aján lat te võ a ha szon bér le ti pá lyá zat ered mé nyé -
rõl  szóló ér te sí tés idõ pont já ig kö te les a Ki író ál tal a rész le -
tes do ku men tá ci ó ban vagy bár mely mó don ren del ke zé sé re 
bo csá tott min den tényt, in for má ci ót, ada tot bi zal ma san ke -
zel ni, ar ról tá jé koz ta tást har ma dik sze mély nek nem ad hat.
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Ez a ti la lom nem ter jed ki a fi nan szí ro zó bank kal  való kap -
cso lat tar tás ra.

59. A Ki író az aján la tok tar tal mát a pá lyá zat le zá rá sá ig
tit ko san ke ze li, tar tal muk ról fel vi lá go sí tást sem kívül -
állóknak, sem a ha szon bér le ti pá lyá za ton részt ve võk nek
nem ad. Ez alól ki vé telt ké pez nek a ha szon bér le ti pá lyá za ti 
el já rás ke re te in be lül meg tar tott, a bir tok hasz no sí tá si
bizott ságok ré szé re ren del ke zés re bo csá tott in for má ci ók.

Értelmezõ rendelkezések

60. Je len sza bály zat al kal ma zá sá ban:

a) Aján la ti biz to sí ték: amely nek meg fi ze té se a ha szon -
bér le ti pá lyá za ti el já rás ban  való rész vé tel egyik el en ged -
he tet len fel té te le, mér té ke nem le het ke ve sebb a ha szon -
bér let gya kor lás mi ni má lis dí já nak 10%-ánál.

b) Aján la ti kö tött ség: a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár -
ide jét kö ve tõ nap tól szá mí tott száz húsz (120) nap tá ri na -
pos kö tött ség, amely alatt a pá lyá zó aján la tát nem von hat ja 
vissza.

c) Aján lat té te li ha tár idõ: a Ki író ál tal az aján la tok be -
nyúj tá sá ra vo nat ko zó an meg ál la pí tott ha tár idõ, amely nek
kez dõ idõ pont ja az ön kor mány zat nál tör tént ki füg gesz tés
nap ját kö ve tõ nap.

d) Együtt mû kö dõ pá lyá zók: a kö ze li hoz zá tar to zók ból
(a há zas társ, az egye nes ág be li ro kon, az örök be fo ga dott, a
mos to ha- és ne velt gyer mek, az örök be fo ga dó-, a mos to -
ha- és a ne ve lõ szü lõ, va la mint a test vér) álló aján lat te võ
cso port.

e) Együtt mû kö dé si meg ál la po dás: az együtt mû kö dõ
pá lyá zók köz ok irat ba vagy ügy véd ál tal el len jegy zett tel -
jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog lalt meg ál la po dá sa,
amely nek Ki író ál tal elõ írt kö te le zõ ele me it a ha szon bér le -
ti pá lyá za ti ki írás tar tal maz za.

f) Ha szon bér le ti egy ség: az egy ha szon bér le ti azo no sí -
tó val ren del ke zõ föld rész le tek együt te se.

g) Ha szon bér le ti jog meg szer zé sé ért fi ze ten dõ egy -
össze gû egy sze ri díj: a ha szon bér le ti jog meg szer zé sé ért
fi ze ten dõ, a Ki író ál tal meg ha tá ro zott, egy össze gû egy sze -
ri pénz összeg.

h) Ha szon bér let gya kor lás mi ni má lis díja: a Ki író ál tal
a ha szon bér let tel jes idõ tar ta má ra meg ha tá ro zott mi ni má -
lis díj, amely nél ki sebb össze gû aján lat nem te he tõ.

i) Ha szon bér let gya kor lás mi ni má lis éves díja: a Ki író
ál tal meg ha tá ro zott, a ha szon bér let gya kor lás mi ni má lis
dí já nak tárgy év re esõ ré sze, amely nél ki sebb össze gû aján -
lat nem te he tõ.

j) Ha szon bér let gya kor lás díja: a Pá lyá zó ál tal a ha -
szon bér let tel jes idõ tar ta má ra a ha szon bér le ti pá lyá za tá -
ban aján lott díj, ame lyet a ha szon bér le ti jog vi szony idõ tar -
ta ma alatt éven ként egyen lõ rész le tek ben, a tárgy év de -
cem ber hó nap 31. nap já ig ki bo csá tott szám la alap ján kell
meg fi zet ni.

k) Ha szon bér let gya kor lás éves díja: a Pá lyá zó ál tal, a
ha szon bér let gya kor lás dí já nak tárgy év re esõ ré sze, ame -
lyet a tárgy év de cem ber hó nap 31. nap já ig ki bo csá tott
szám la alap ján kell meg fi zet ni.

l) Ha szon bér le ti jog vi szony idõ tar ta ma: az az idõ tar -
tam, amely re Ki író a nyer tes pá lyá zó val me zõ gaz da sá gi
föld ha szon bér le ti szer zõ dést köt, s amely nem le het
hosszabb a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény ben
meg ha tá ro zott nál.

m) Ha tó sá gi el ma rasz ta ló ha tá ro zat: a pá lyá zót, il let ve 
a ha szon bér lõt a ter mõ föld hasz ná la tá val kap cso la tos, jog -
sér tõ ma ga tar tás  miatt, az ille té kes ha tó sá gok ál tal ho zott
jog erõs, el ma rasz ta ló ha tá ro zat.

n) Kap cso lat tar tó: az a ter mé sze tes sze mély pá lyá zó,
aki az együtt mû kö dõ pá lyá zók kép vi se le té ben a Ki író, il -
let ve a ha szon bér be adó felé el jár.

o) Le járt tar to zás: a Ki író val vagy jog elõd jé vel szem -
ben fenn ál ló, az ese dé kes sé gig meg nem fi ze tett tar to zás.

p) Pá lyá za ti hir det mény: a ha szon bér let re meg hir de tett
föld rész le tek jel lem zõ it tar tal ma zó, az NFA tv. 14.  § (2) be -
kez dé se sze rint köz zé tett nyil vá nos aján lat té te li fel hí vás.

q) Pá lyá za ti ki írás: a Ki író ál tal a ha szon bér le ti pá lyá -
zat be nyúj tá sá ra elõ írt, jel lem zõ en tar tal mi kö ve tel mény -
rend szer.

r) Pá lyá za ti nyom tat vány: a Ki író ál tal a ha szon bér le ti
pá lyá zat be nyúj tá sá ra elõ írt, jel lem zõ en for mai kö ve tel -
mény rend szer.

s) Pá lyá za ti re giszt rá ció: a ha szon bér le ti pá lyá za ton
tör té nõ rész vé te li szán dék díj fi ze tés (re giszt rá ci ós díj) el -
le né ben tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te le.

IV. Fejezet

ZÁRÓ REN DEL KE ZÉ SEK

1. Je len Sza bály zat ren del ke zé se it a Ma gyar Köz löny -
ben tör té nõ köz zé té telt köve tõen meg hir de tett föld rész le -
tek ha szon bér be adá si el já rá sa so rán kell al kal maz ni.

2. Ez zel egy ide jû leg a Ma gyar Köz löny 2007/110. szá -
má ban meg je lent ha szon bér le ti pá lyá za ti és bí rá la ti
 szabályzatot vissza vo nom.

Tö mör Lász ló s. k.,
a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet el nö ke

A Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te rü le -
tek ha szon bér be adá sá ra irá nyu ló sza bály za tát a 2001. évi
CXVI. tör vény 15.  § fel ha tal ma zá sa alap ján jó vá ha gyom.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet elnökének
k ö z l e m é n y e

a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó
földterületek értékesítési szabályzatának

kibocsátásáról

I. Fejezet

A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te rü le -
tek ér té ke sí té sé re irá nyu ló sza bály zat (a to váb bi ak ban:
Sza bály zat) cél ja, hogy a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001.
évi CXVI. tör vény ben (a továb biak ban: NFA tv.) fog lal ta -
kat figye lembe véve sza bá lyoz za a föld te rü le tek ér té ke sí -
té sé nek mód ját, az ér té ke sí tés elõ ké szí té sé hez és le bo nyo -
lí tá sá hoz kap cso ló dó fel ada to kat, biz to sít sa az aján lat te -
võk szá má ra az ér té ke sí té si fel té te lek ki írá sa so rán az azo -
nos és egyen lõ fel té te le ket, to váb bá ér vé nye sít se az esély -
egyen lõ ség el vét.

A Sza bály zat ha tá lya ki ter jed:

a) a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet re (a továb biak -
ban: Ki író),

b) min den ter mé sze tes és jogi sze mély re, va la mint jogi
sze mé lyi ség nél kü li más szer ve zet re, akit/ame lyet a Ki író
szer zõ dés sel meg bíz az ér té ke sí tés ben tör té nõ köz re mû kö -
dés sel,

c) a Nem ze ti Föld alap ba tar to zó ter mõ föld, volt zárt -
ker ti in gat lan, va la mint azok hasz ná la tá hoz szük sé ges mû -
ve lés alól ki vett te rü let (a továb biak ban: föld te rü let) ér té -
ke sí té sé re irá nyu ló el já rás ra,

d) a Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó egyéb
mû ve lés alól ki vett te rü le tek ér té ke sí té sé re, amennyi ben a
te rü let nagy sá ga, ér té ke és a fel hasz ná lás cél ja ezt indo -
kolja,

e) az aján lat te võk re, be le ért ve az együtt mû kö dés ke re -
té ben aján la tot te võ ket is,

f) az elõ vá sár lás ra jo go sul tak ra.

A Ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy az ér té ke sí tés
rész le tes fel té te le it az egyes hir det mé nyek ben, il let ve ki -
írá sok ban el té rõ mó don sza bá lyoz za.

II. Fejezet

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. Az NFA tv. alap ján a Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö -
ré be tar to zó föld te rü le te ket – jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ki vé te lek kel – nyil vá nos, egy for du lós pá lyá zat ke re té -
ben vagy nyil vá nos ár ve rés út ján kell ér té ke sí te ni. A pá -
lyá zat le bo nyo lí tá sá ra je len Sza bály zat III. fe je ze té nek, az
ár ve rés le bo nyo lí tá sá ra je len Sza bály zat IV. fe je ze té nek
ren del ke zé sei irány adó ak.

2. A Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te -
rü le tek ér té ke sí té sé re irá nyu ló el já rás le foly ta tá sá ra a Ki -
író el nö ké nek jó vá ha gyá sa alap ján ke rül het sor.

3. A Ki író a meg hir de tett mi ni má lis és ki ki ál tá si árat a
Nem ze ti Föld alap va gyon nyil ván tar tá sá nak, va gyon ke ze -
lé sé nek és hasz no sí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
254/2002. (XII. 13.) Korm. ren de let 1. és 2. szá mú mel lék -
le té ben fog lal tak, a he lyi ter mõ föld pi a ci árak, va la mint az
ér té ke sí te ni ter ve zett ter mõ föld ter mõ ké pes sé gé nek és
mû vel he tõ sé gé nek figye lembe véte lével ál la pít ja meg.

III. Fejezet

ÉRTÉKESÍTÉS PÁLYÁZTATÁSSAL

1. A Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te -
rü le tek ér té ke sí té sé re vo nat ko zó pá lyá za tot a Ki író írja ki.

2. A pá lyá za ton való rész vé tel fel té te le a pá lyá za ti re -
giszt rá ció, amely díj el le né ben tör té nik. A re giszt rált pá -
lyá zók a re giszt rá ci ós díj meg fi ze té se után, az er rõl  szóló
iga zo lás el le né ben, a pá lyá za ti hir det mény ben, il let ve ki -
írás ban meg ha tá ro zott mó don és he lyen pá lyá za ti cso ma -
got kap nak.

A pályázati hirdetmény és kiírás

3. A pá lyá za ti hir det ményt és a ki írást a Ki író el nö ke
hagy ja jóvá.

4. A pá lyá za ti hir det ményt, va la mint az ér té ke sí tés re
ke rü lõ föld rész le tek ab ban fog lalt jegy zé két a Ki író szék -
he lyén az ügy fél for ga lom elõtt nyit va álló he lyi ség ben, in -
ter ne tes hon lap ján, a föld te rü let fek vé se sze rin ti Te rü le ti
Iro dá já nak ügy fél for ga lom elõtt nyit va álló he lyi sé gé ben,
az adott tér ség ben ter jesz tett nyom ta tott saj tó ter mék -
ben/új ság ban, va la mint a föld te rü let fek vé se sze rin ti te le -
pü lé si (fõ vá ros ban a ke rü le ti) ön kor mány zat hir de tõ táb lá -
ján leg alább har minc (30) nap tá ri nap ra, hir det mény for -
má já ban kell köz zé ten ni. A pá lyá zat meg hir de té sé nek kez -
dõ idõ pont ja a ter mõ föld fek vé se sze rin ti ön kor mány zat -
nál tör tént ki füg gesz tés nap ját kö ve tõ nap.

5. Ér té ke sí té si egy ség nek az egy pá lyá za ti azo no sí tó
szám alatt sze rep lõ föld rész le tek te kin ten dõk.

6. A pá lyá za ti hir det mény nek tar tal maz nia kell:
a) a Ki író meg ne ve zé sét, szék he lyét,
b) az ér té ke sí ten dõ föld rész let meg je lö lé sét (pá lyá za ti

azo no sí tó, te le pü lés, hely raj zi szám, al rész let szin tû bon -
tás ban: mû ve lé si ág, tér mér ték, arany ko ro na ér ték, va la -
mint az ér té ke sí tés re ke rü lõ tu laj do ni il le tõ ség), to váb bá a
te rü le tet érin tõ, a Ki író ál tal is mert ter he ket,
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c) a Ki író ál tal meg hir de tett mi ni má lis aján la ti árat, al -
rész let szín tû bon tás ban és össze sít ve, amely nél ki sebb
össze gû aján lat nem te he tõ,

d) azt, hogy pá lyáz ni csak tel jes ér té ke sí té si egy ség re
le het,

e) a re giszt rá ció, a pá lyá za ti cso mag át vé te lé nek, va la -
mint a pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lyét, mód ját, ha tár ide jét,

f) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide jét,
g) az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá nak alap ve tõ fel té te le it,
h) arra való uta lást, hogy a Ki író a pá lyá za ti el já rást, in -

dok lás meg adá sá val, a szer zõ dés kö tés idõ pont já ig ér vény -
te len né nyil vá nít hat ja.

7. A pá lyá za ti ki írás nak tar tal maz nia kell:
a) a Ki író meg ne ve zé sét, szék he lyét,
b) a re giszt rá ció, a pá lyá za ti cso mag át vé te lé nek, va la -

mint a pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lyét, mód ját, ha tár ide jét,
c) a pá lyá za ton való rész vé tel re és az ér té ke sí tés re vo -

nat ko zó rész le tes fel té te le ket,
d) a pá lyá za ti aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le it,
e) az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá nak rész le tes fel té te le it,
f) a szer zõ dés kö tés re vo nat ko zó lé nye ges fel té te le ket,

kö te le zett sé ge ket és jo go kat,
g) an nak rög zí té sét, hogy a pá lyá zat el ké szí té sé vel és a

pá lyá za ton való rész vé tel lel kap cso la tos költ sé gek az aján -
lat ér vé nyes sé gé tõl, il let ve a pá lyá zat ered mé nyes sé gé tõl
füg get le nül az aján lat te võt ter he lik,

h) hogy a föld te rü let adás vé te lé re kö tött szer zõ dés tar -
tal má ból köz ér de kû adat nak mi nõ sül a sze mé lyes ada tok
kö zül a vevõ neve, lak cí me; a föld te rü let hely raj zi szá ma
és a vé tel ár össze ge.

8. A pá lyá za ti nyom tat vány nak tar tal maz nia kell a bí -
rá la ti pont rend szer ben meg je lölt, a Ki író ál tal pont tal ér té -
kelt egyes mi nõ sé gek, to váb bá az elõ vá sár lá si jo go sult sá -
gok alá tá masz tá sá ra szol gá ló do ku men tu mok jegy zé két.

Az ajánlattételi határidõ, a pályázati hirdetmény
visszavonása

9. A pá lyá za ton tör té nõ aján lat té tel re nyit va álló ha tár -
idõ leg alább har minc (30) nap tá ri nap. Az aján lat té te li ha -
tár idõ kez dõ idõ pont ja az ön kor mány zat nál tör tént ki füg -
gesz tés nap ját kö ve tõ nap.

10. A Ki író az aján lat té te li ha tár idõt egy al ka lom mal,
leg fel jebb har minc (30) nap tá ri nap pal meg hosszab bít hat -
ja. Ezt a tényt – az in dok meg je lö lé sé vel – a pá lyá za ti hir -
det mény köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken, az ere de ti be -
nyúj tá si ha tár idõ le jár ta elõtt leg alább öt (5) nap tá ri nap pal 
kö te les hir det mény ben meg je len tet ni.

11. A Ki író jo go sult a pá lyá za ti hir det ményt az aján lat -
té te li ha tár idõ le jár ta elõtt vissza von ni, er rõl a pá lyá za ti
hir det mény köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken az aján lat té -

te li ha tár idõ le jár ta elõtt öt (5) nap tá ri nap pal kö te les hir -
det ményt meg je len tet ni.

12. A pá lyá za ti hir det mény vissza vo ná sa ese tén a Ki író 
kö te les a re giszt rá ci ós dí jat a vissza vo nás ról  szóló hir det -
mény köz zé té te lét kö ve tõ ti zen öt (15) nap tá ri na pon be lül
pos tai kész pénz át uta lá si meg bí zás (csekk) út ján vissza fi -
zet ni. Ki író a re giszt rá ci ós díj után ka ma tot nem fi zet.

Az ajánlati kötöttség, az ajánlati biztosíték

13. Az aján lat te võ kö te les leg alább száz húsz (120)
nap tá ri na pos aján la ti kö tött sé get vál lal ni.

14. Az aján la ti kö tött ség az aján lat té te li ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ na pon kez dõ dik.

15. Ha az aján lat te võ az aján la ti kö tött sé gé nek ide je
alatt az aján la tát vissza von ja, vagy a szer zõ dés meg kö té se
a nyer tes aján lat te võ ér dek kö ré ben fel me rült ok ból hi ú sul
meg, az ál ta la be fi ze tett aján la ti biz to sí té kot el ve szí ti, az a
Ki írót il le ti meg.

16. A pá lyá za ti hir det mény ben az el já rás ban való rész -
vé telt aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé hez kell köt ni. Az
aján la ti biz to sí ték össze ge a Ki író ál tal meg hir de tett mi ni -
má lis aján la ti ár – ezer fo rint ra ke re kí tett – tíz (10) száza -
léka, de leg alább tíz ezer (10 000) Ft.

17. A Ki író az aján la ti biz to sí ték után ka ma tot nem
 fizet, ki vé ve ha a pá lyá za ti hir det mény ben vagy ki írás ban
meg ha tá ro zott vissza fi ze té si ha tár idõt el mu laszt ja, amely
eset ben a ké se del mi ka mat a Ptk. 301.  § sze rint ke rül meg -
ál la pí tás ra.

18. A Ki író az aján la ti biz to sí té kot a pá lyá za ti egy ség re 
vo nat ko zó hir det mény vissza vo ná sa, az el já rás ered mény -
te len sé gé nek vagy ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa, il -
let ve a szer zõ dés kö tés re jo go sult sze mé lyé nek meg ál la pí -
tá sá ra vo nat ko zó dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ ti zen öt (15)
nap tá ri na pon be lül kö te les az ér de kel tek ré szé re át uta lás
út ján vissza fi zet ni.

19. A nyer tes aján lat te võ ese té ben a be fi ze tett aján la ti
biz to sí té kot a Ki író a vé tel ár ba be szá mít ja.

Összeférhetetlenség

20. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál be kell tar ta ni az össze -
férhetetlenségi sza bá lyo kat.

20.1. A Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet köz tiszt vi -
se lõi, to váb bá a más jog vi szony ban fog lal koz ta tott mun -
ka vál la lói a pá lyá za ton pá lyá zó ként, il let ve meg ha tal ma -
zott ként nem ve het nek részt.
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20.2. A pá lyá zat el bí rá lá sá ban nem ve het részt az a ter -
mé sze tes sze mély, jogi sze mély és jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ szer ve zet, il let ve azok kép vi se lõ je, aki
maga az aján la tot be nyúj tó pá lyá zó, vagy an nak

a) kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont],
b) mun ka vi szony alap ján fe let te se vagy al kal ma zott ja,
c) más szer zõ dé ses jog vi szony ke re té ben fog lal koz ta -

tó ja vagy fog lal koz ta tott ja,
d) aki tõl az ügy el fo gu lat lan meg íté lé se egyéb ok ból

nem vár ha tó el.

20.3. A pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt vevõ kö te les ha la -
dék ta la nul be je len te ni, ha vele szem ben össze fér he tet len -
sé gi ok áll fenn.

20.4. Össze fér he tet len sé gi és el fo gult sá gi kér dés ben a
Ki író el nö ke vagy az ál ta la erre fel ha tal ma zott he lyet te se
dönt és je lö li ki a továb biak ban el já ró sze mélyt. A Ki író el -
nö ké nek sze mé lyé vel szem ben fel me rü lõ össze fér he tet -
len ség vagy el fo gult ság fenn ál lá sá ról a szak te rü le tért fe le -
lõs szak ál lam tit kár dönt és je lö li ki a szak te rü le tért fe le lõs
el nök he lyet test, mint a továb biak ban el já ró sze mélyt.

Az ajánlatok benyújtása

21. Az aján lat te võk vagy ügy véd ál tal el len jegy zett,
vagy köz ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás sal iga zolt kép -
viselõjük aján la ta i kat a pá lyá za ti hir det mény ben, il let ve
ki írás ban elõ írt for má ban, tar ta lom mal és mó don nyújt hat -
ják be.

A pályázati ajánlatok felbontása

22. Az aján la tok fel bon tá sá ra az aján la tok be nyúj tá sá ra 
nyit va álló ha tár idõ le jár tát köve tõen, a Ki író hi va ta los he -
lyi sé gé ben, leg alább két bí rá ló bi zott sá gi tag je len lé té ben
ke rül sor. Az aján la tok fel bon tá sá ról jegy zõ köny vet kell
ké szí te ni, me lyet a bon tás ban részt vevõ bí rá ló bi zott sá gi
ta gok alá írá suk kal hi te le sí te nek.

23. A Ki író hi ány pót lást biz to sít hat a pá lyá zat be nyúj -
tá sát köve tõen a pá lyá za ti ki írás ban meg je lölt mó don és
fel té te lek kel.

24. Ér vény te len az aján lat:
a) Ame lyet olyan aján lat te võ nyúj tott be, aki a ter mõ -

föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény (a továb biak ban: Tft.)
alap ján a pá lyá zat tár gyát ké pe zõ ter mõ föld te rü let(ek) tu -
laj don jo gát nem sze rez he ti meg.

b) Ame lyet olyan aján lat te võ nyúj tott be, aki nek vagy
kö ze li hoz zá tar to zó já nak, il let ve az ér de kelt sé gi kö rük be
tar to zó gaz da sá gi tár sa ság nak a Ki író val szem ben le járt
tar to zá sa van.

c) Ame lyet olyan aján lat te võ nyúj tott be, aki a Ki író val
vagy jog elõd jé vel föld hasz ná lat tal össze füg gés ben per ben 

áll vagy a Nem ze ti Föld alap ba tar to zó ter mõ föld hasz ná la -
tá val kap cso la tos jog sér tõ ma ga tar tá sa  miatt a pá lyá zat be -
nyúj tá sát meg elõ zõ két (2) év ben jog erõs ha tó sá gi el ma -
rasz ta ló, il let ve bír sá got ki sza bó ha tá ro za tot ka pott.

d) Amely nem tar tal maz za az aján lat te võ írá sos nyi lat -
ko za tát a Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te -
rü le tek ér té ke sí té si sza bály za tá ban fog lal tak el fo ga dá sá -
ról.

e) Amely nem tar tal maz za az aján lat te võ írá sos nyi lat -
ko za tát a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jé tõl szá mí tott
száz húsz (120) nap tá ri napi idõ tar tam ra vál lalt aján la ti kö -
tött ség rõl.

f) Amely nem tar tal maz za az aján lat te võ írá sos nyi lat -
ko za tát a hoz zá já ru lá sá ról ah hoz, hogy a pá lyá za ti anya gát 
a he lyi bir tok hasz no sí tá si bi zott ság is meg is mer je vé le mé -
nye zés cél já ból.

g) Amely nem tar tal maz za az aján lat te võ írá sos nyi lat -
ko za tát ar ról, hogy köz tar to zá sa nincs (pl. adó-, vám-, tár -
sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb az ál lam ház tar tás más
al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló fi ze té si kö te le zett ség).

h) Amely nem ha tá roz za meg egy ér tel mû en a meg aján -
lott vé tel árat, vagy több vé tel ár aján la tot tar tal maz, vagy
az aján lat egy má sik pá lyá zó aján la tá hoz kö tött, vagy a
meg aján lott vé tel ár a Ki író ál tal al rész le ten ként és összes -
sé gé ben meg hir de tett mi ni má lis ár nál ki sebb.

i) Ame lyet nem a ki írás ban meg ha tá ro zott, il let ve a
sza bály sze rû en meg hosszab bí tott ha tár idõ ben, vagy nem
az ott meg je lölt he lyen nyúj tot tak be.

j) Ame lyet nem a pá lyá za ti hir det mény ben, il let ve ki -
írás ban elõ írt for má ban, tar ta lom mal, mó don nyúj tot tak
be.

k) Amely ben az aján lat te võ az aján la ti biz to sí té kot
nem, vagy nem az elõ ír tak nak meg fele lõen bo csá tot ta ren -
del ke zés re.

l) Amely ben a kö zölt té nyek, ada tok, in for má ci ók rész -
ben vagy egész ben nem fe lel nek meg a va ló ság nak.

m) Amely nem tar tal maz za az együtt mû kö dés ke re té -
ben pá lyá zók pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott együtt mû -
kö dé si meg ál la po dá sát.

A pályázati ajánlatok elbírálása

25. Amennyi ben a pá lyá zat tár gyát ké pe zõ föld te rü le -
tek fek vé se sze rin ti te le pü lé sen bir tok hasz no sí tá si bi zott -
ság mû kö dik, a pá lyá zat el bí rá lá sá ba vé le mé nye zé si jog -
kör rel be kell von ni. A Ki író az ér vé nyes aján la tok egy pél -
dá nyát vé le mé nye zés re át ad ja a bir tok hasz no sí tá si bi zott -
ság el nö ké nek. Az aján la tok ról to váb bi má so lat nem ké -
szít he tõ. A meg is mert ada tok ra vo nat ko zó an a bir tok hasz -
no sí tá si bi zott ság tag ja it ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li.
A bir tok hasz no sí tá si bi zott ság a vé le mé nyé vel egy ide jû -
leg, de leg ké sõbb a vé le mé nye zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
na pon kö te les az aján la to kat do ku men tál tan vissza kül de ni
a Ki író nak.
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26. A bir tok hasz no sí tá si bi zott ság a pá lyá zat kéz hez vé -
te lét kö ve tõ ti zen öt (15) nap tá ri na pon be lül jo go sult a be -
nyúj tott pá lyá za tok kal kap cso lat ban vé le ményt nyil vá ní -
ta ni. A pá lyá za tot csak a bir tok hasz no sí tá si bi zott ság ré -
szé re nyit va álló vé le mé nye zé si ha tár idõ le tel tét köve tõen
le het el bí rál ni. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak nem aka dá lya, ha
az adott te le pü lé sen bir tok hasz no sí tá si bi zott ság nem ala -
kult meg, vagy ha tár idõn be lül nem nyi lat ko zott.

27. A Ki író a pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sá ra vonat -
kozó dön tés elõ ké szí té se ér de ké ben bí rá ló bi zott sá got hoz
lét re. A bí rá ló bi zott ság tag ja it a Ki író el nö ke írás ban ne -
ve zi ki, a bí rá ló bi zott ság el nö ké nek és tit ká rá nak egy ide jû 
meg ne ve zé sé vel. A bí rá ló bi zott ság tag ja it, a bí rá ló bi zott -
ság el nö két és tit ká rát ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li.

28. A pá lyá za tok ér té ke lé sé rõl jegy zõ köny vet kell ké -
szí te ni, me lyet az ér té ke lés ben részt vevõ leg alább há rom
bí rá ló bi zott sá gi tag alá írá sá val hi te le sít.

29. A bí rá ló bi zott ság dön té sét a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra
nyit va álló ha tár idõ le jár tát kö ve tõ negy ven öt (45) nap tá ri na -
pon be lül hoz za meg, ame lyet Ki író egy al ka lom mal to váb bi
har minc (30) nap tá ri nap pal meg hosszab bít hat.

30. A Ki író a pá lyá za ti ki írás ban, il let ve nyom tat vány -
ban meg ha tá ro zott ér té ke lé si szem pon tok alap ján ér té ke li
és rang so rol ja a pá lyá za to kat.

31. A pá lyá zat nyer te se az, aki a pá lyá za ti hir det mény ben
rög zí tett fel té te lek tel je sí té se mel lett a leg jobb aján latot tet te.

32. Több, azo nos, ér vé nyes aján la tot be nyúj tó kö zül a Ki -
író az aláb bi sor rend sze rint vá laszt ja ki a pá lyá zat nyer te sét:

a) a föld te rü let fek vé se sze rin ti te le pü lés bir tok hasz no -
sí tá si bi zott sá ga vé le mé nyé nek figye lembe véte lével,

b) en nek hi á nyá ban a sor so lás sal ki vá lasz tott sze mély.
A sor so lás a Ki író hi va ta los he lyi sé gé ben, a Ki író el nö ke
ál tal ki je lölt leg alább 3 tagú sor so lá si bi zott ság je len lé té -
ben tör té nik.

33. A Ki író a nyer tes vissza lé pé se ese tén jo go sult a pá -
lyá zat so ron kö vet ke zõ he lye zett jét, a nyer tes aján la tá ban
vál lalt fel té te lek kel, szer zõ dés kö tés re fel hív ni.

34. Ered mény te len a pá lyá za ti el já rás, ha
a) nem ér ke zett aján lat,
b) ki zá ró lag ér vény te len aján la tok ér kez tek,
c) egyik aján lat te võ sem tett a pá lyá za ti hir det mény -

ben, il let ve ki írás ban fog lal tak nak meg fe le lõ aján la tot.

35. Ér vény te len a pá lyá za ti el já rás, ha
a) a pá lyá za ti el já rás jog sza bályt vagy je len pá lyá za ti

sza bály zat elõ írásait sér ti,
b) a pá lyá zat el bí rá lá sa kor az össze fér he tet len sé gi sza -

bá lyo kat meg sér tet ték.

36. Az ér vény te len ség rõl  szóló dön tést a pá lyá za ti ki -
írás köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken és mó don, hir det -
mény for má já ban kell köz zé ten ni. Ki író a pá lyá za ti el já -
rást, in dok lás meg adá sá val, a szer zõ dés kö tés idõ pont já ig
ér vény te len né nyil vá nít hat ja.

Elõvásárlási jog gyakorlása

37. A 16/2002. (II. 18.) Korm. ren de let 1.  § (5) be kez -
dé sé be és a 254/2002. (XII. 13.) Korm. ren de let 8.  § (1) be -
kez dé sé be fog lalt ren del ke zé sek bõl kö vet ke zõ en a Nem -
ze ti Föld alap ba tar to zó in gat la nok pá lyá zat út ján tör té nõ
ér té ke sí té se so rán elõ vá sár lá si jog nyi lat ko za tot, il let ve
e jog ról való le mon dó nyi lat ko za tot a pá lyá za ti ki írás ban
fog lal tak nak meg fele lõen le het ten ni.

38. Az elõ vá sár lás ra jo go sult jog nyi lat ko za tot ak kor
te het, ha a pá lyá zók ra vo nat ko zó sza bá lyok nak meg fele -
lõen a re giszt rá ci ós dí jat és az aján la ti biz to sí té kot be fi zet -
te, to váb bá a pá lyá za ti cso mag ban meg ha tá ro zott mó don
és idõ ben nyi lat ko zik elõ vá sár lá si jo go sult sá gá ról.

39. A Ki író az el fo ga dott vé te li aján la tot jog nyi lat ko -
zat-té tel cél já ból a 38. pont ban meg ha tá ro zott jo go sul tak -
nak tér ti ve vé nyes le vél ben kül di meg. Az elõ vá sár lás ra jo -
go sult jog nyi lat ko za tát a vé te li aján lat kéz hez vé tel tõl szá -
mí tott 15 nap tá ri na pos ha tár idõ vel, ügy véd ál tal el len -
jegy zett vagy köz ok irat ba fog lalt ok irat ban te he ti meg. Az
elõ vá sár lá si jog nyi lat ko zat csak a ko ráb ban, nyi lat ko zat -
ban meg adott stá tusz ra hi vat ko zás sal te he tõ meg.

40. A meg je lölt ha tár idõ ben be ér ke zett jog nyi lat ko za -
to kat a Ki író a kéz hez vé tel tõl szá mí tott tíz (10) nap tá ri na -
pon be lül ér té ke li, és az ered mény rõl ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja a jog nyi lat ko za tot tevõ sze mé lye ket, a pá lyá zat
nyer te sét, egy út tal fel szó lít ja a szer zõ dés kö tés re jo go sul -
tat az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé re.

41. Több, azo nos he lyen álló elõ vá sár lás ra jo go sult kö -
zül a Ki író az aláb bi sor rend sze rint vá laszt ja ki, hogy ki vel 
köt szer zõ dést:

a) a nyer tes pá lyá zó,
b) az ér vé nyes aján la tot tett pá lyá zó, a föld te rü let fek -

vé se sze rin ti te le pü lés bir tok hasz no sí tá si bi zott sá ga vé le -
mé nyé nek figye lembe véte lével,

c) en nek hi á nyá ban a sor so lás sal ki vá lasz tott sze mély.
A sor so lás a Ki író hi va ta los he lyi sé gé ben, a Ki író el nö ke
ál tal ki je lölt leg alább 3 tagú sor so lá si bi zott ság je len lé té -
ben tör té nik.

42. A je len Sza bály zat III. fe je zet „Az aján la ti kö tött -
ség, az aján la ti biz to sí ték” al cím alat ti ren del ke zé se ket az
elõ vá sár lá si jo go sult sá guk ról nyi lat ko zók ra is meg fele -
lõen al kal maz ni kell.

43. Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás ke re té ben be -
nyúj tott elõ vá sár lá si jog nyi lat ko za tok ese tén a Ki író az
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egyes elõ vá sár lá si jo go sult sá go kat, ide ért ve a pá lyá zat
nyer te sé nek elõ vá sár lá si jo go sult sá gát is, a pá lyá za ti do -
ku men tá ci ó ban kö zölt ér ték szá mok kal lát ja el. A pá lyá zat
nyer te sé vel, il let ve más jog nyi lat ko za tot te võk kel szem -
ben ak kor tesz az együtt mû kö dõ cso port meg elõ zõ jog nyi -
lat ko za tot, ha az át la gos elõ vá sár lá si pont ér té ke elõb bi ek
át la gos elõ vá sár lá si pont ér té két meg ha lad ja.

A pályázati eljárás eredményének közlése 
és a szerzõdés megkötése

44. A Ki író a pá lyá zat ered mé nyé rõl a dön tést köve tõen
tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, és a szer zõ dés kö tés re jo go sul tat
fel hív ja szer zõ dés kö tés re. A Vevõ tu laj don jo gá nak in gat -
lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé nek fel té te le a tel jes 
vé tel ár meg fi ze té se. A bir tok ba a dás ról az adás vé te li szer -
zõ dés ben ren del kez nek a fe lek.

45. Amennyi ben az ér té ke sí tés re ke rü lõ in gat lan ra vo -
nat ko zó an ér vé nyes ha szon bér le ti szer zõ dés vagy ide ig le -
nes föld hasz ná la ti en ge dély van ér vény ben, úgy az adás -
vé te li szer zõ dés tárgy év jú ni us 30. nap ja elõtt tör té nõ meg -
kö té se ese tén a fél éves díj, az adás vé te li szer zõ dés tárgy év
jú ni us 30. nap ját kö ve tõ meg kö té se ese tén az egész évre
vo nat ko zó díj a Ki írót il le ti meg.

46. A Ki író a pá lyá za ti el já rás so rán ké szí tett jegy zõ -
köny ve ket, do ku men tu mo kat kö te les öt (5) évig meg õriz -
ni, to váb bá el len õr zés ese tén az el len õr zést vég zõ szerv,
sze mé lyek ren del ke zé sé re bo csá ta ni. Más, har ma dik sze -
mély szá má ra a be te kin tés nem en ge dé lyez he tõ.

47. Az aján lat te võ a pá lyá zat ered mé nyé rõl  szóló ér te sí tés 
idõ pont já ig kö te les a Ki író ál tal a rész le tes do ku men tá ci ó ban
vagy bár mely mó don ren del ke zé sé re bo csá tott min den tényt,
in for má ci ót, ada tot bi zal ma san ke zel ni,  arról tá jé koz ta tást
har ma dik sze mély nek nem ad hat. Ez a  tilalom nem ter jed ki a 
fi nan szí ro zó bank kal való kap cso lat tar tás ra.

48. A Ki író az aján la tok tar tal mát a pá lyá zat le zá rá sá ig
tit ko san ke ze li, tar tal muk ról fel vi lá go sí tást sem kívül -
állóknak, sem a pá lyá za ton részt ve võk nek nem ad. Ez alól 
ki vé telt ké pez nek a pá lyá za ti el já rás ke re te in be lül meg tar -
tott, a bir tok hasz no sí tá si bi zott sá gok ré szé re ren del ke zés -
re bo csá tott in for má ci ók.

IV. Fejezet

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRVERÉSSEL

1. A 10 ha-t meg nem ha la dó tér mér té kû föld te rü le te ket 
el sõ sor ban ár ve rés út ján kell ér té ke sí te ni. Et tõl a Ki író
dön té se alap ján el le het tér ni.

2. A pá lyá za ti el já rás ra je len Sza bály zat ban meg ha tá -
ro zott elõ írásokat, az in gat lan ár ve rés ke re té ben tör té nõ ér -
té ke sí té se so rán je len fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel, ér te -
lem sze rû en kell al kal maz ni.

3. Az ár ve ré si hir det mény ben fel kell tün tet ni
a) az ár ve rést Ki író (ár ve rez te tõ) meg ne ve zé sét,
b) az ár ve rés he lyét és ide jét,
c) az ár ve rés re ke rü lõ föld rész let meg je lö lé sét (ár ve ré si 

azo no sí tó, te le pü lés, hely raj zi szám, al rész let szin tû bon -
tás ban: mû ve lé si ág, tér mér ték, arany ko ro na ér ték, va la -
mint az ér té ke sí tés re ke rü lõ tu laj do ni il le tõ ség), to váb bá a
te rü le tet érin tõ, a Ki író ál tal is mert ter he ket,

d) a Ki író ál tal meg ha tá ro zott ki ki ál tá si (mi ni má lis)
árat,

e) az ár ve ré si elõ leg mér té két, be fi ze té sé nek mód ját,
ha tár ide jét,

f) az ár ve ré sen tör té nõ rész vé tel fel té te le it,
g) az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá nak rész le tes fel té te le it.

4. Az ár ve ré sen az egyéb fel té te lek nek való meg fe le lés
ese tén az ve het részt, aki

a) iga zol ja sze mély azo nos sá gát, kép vi se let ese tén ügy -
véd ál tal el len jegy zett vagy köz ok irat ba fog lalt meg ha tal -
ma zás sal ren del ke zik,

b) az ár ve rés nap ján, az ár ve rés meg kez dé sé ig az ár ve -
ré si elõ le get kész pénz ben a Ki író pénz tá rá ba be fi zet te,

c) nyi lat ko zik ar ról, hogy a Tft. alap ján az ár ve rés tár -
gyát ké pe zõ ter mõ föld te rü let(ek) tu laj don jo gát meg sze -
rez he ti,

d) nyi lat ko zik ar ról, hogy neki vagy kö ze li hoz zá tar to -
zó já nak, il let ve az ér de kelt sé gi kö rük be tar to zó gaz da sá gi
tár sa ság nak a Ki író val szem ben le járt tar to zá sa nin csen,

e) nyi lat ko zik ar ról, hogy a Ki író val vagy jog elõd jé vel
föld hasz ná lat tal össze füg gés ben per ben nem áll vagy a
Nem ze ti Föld alap ba tar to zó ter mõ föld hasz ná la tá val kap -
cso la tos jog sér tõ ma ga tar tá sa  miatt az ár ve rést meg elõ zõ
két (2) év ben jog erõs ha tó sá gi el ma rasz ta ló, il let ve bír sá -
got ki sza bó ha tá ro za tot nem ka pott,

f) nyi lat ko zik ar ról, hogy el fo gad ja a Nem ze ti Föld alap
va gyo ni kö ré be tar to zó föld te rü le tek ér té ke sí té si sza bály -
za tá ban fog lal tak el fo ga dá sá ról,

g) nyi lat ko zik ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa (pl. adó-,
vám-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék és egyéb az ál lam ház -
tar tás más al rend sze re i vel szem ben fenn ál ló fi ze té si kö te -
le zett ség).

5. Együtt mû kö dé si meg ál la po dás ke re té ben ár ve ré sen
nem le het részt ven ni.

6. Az ár ve rést a Ki író meg bí zá sá ból el já ró ügy véd,
 illetve köz jegy zõ vagy az NFA jog ta ná cso sa je len lé té ben
kell le bo nyo lí ta ni.

7. Min den egyes ér té ke sí té si egy ség re (ár ve ré si té tel re) 
kü lön kell je lent kez ni és az ár ve ré si elõ le get be fi zet ni.
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8. Az ár ve re zõ az ár ve rés meg kez dé se kor is mer te ti az
ár ve rés rész le tes fel té te le it, a le bo nyo lí tás rend jét.

9. Az ár ve rés meg kez dé se kor az aján lat te võk kel (li ci -
tá lók kal) kö zöl ni kell az ár ve rés re ke rü lõ föld te rü let mi ni -
má lis ki ki ál tá si árát.

10. Az adott ér té ke sí té si egy ség re foly ta tott li ci tá lást
ad dig kell foly tat ni, amíg az aján lat te võk (li ci tá lók) aján la -
tot tesz nek. A li ci tá lás ad dig tart, amíg az ár ve rés le ve ze tõ -
je az egyet len és leg ma ga sabb aján lat há rom szo ri ki ki ál tá -
sát köve tõen azt le nem zár ja.

11. A 16/2002. (II. 18.) Korm. ren de let 1.  § (5) be kez -
dé sé be és a 254/2002. (XII. 13.) Korm. ren de let 8.  §
(2)–(3) be kez dé se i be fog lalt ren del ke zé sek bõl követke -
zõen a Nem ze ti Föld alap ba tar to zó in gat la nok ár ve re zé se
so rán elõ vá sár lá si jo gát az arra jo go sult köz vet le nül az ár -
ve rés le zá rá sa elõtt, sze mé lye sen, il let ve ügy véd ál tal
ellen jegyzett vagy köz ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás sal
ren del ke zõ kép vi se lõ je út ján gya ko rol hat ja.

12. Elõ vá sár lá si jo gát, il let ve az ezt meg ala po zó té nye -
ket a nyi lat ko za tot tevõ sze mély nek az ár ve ré si hir det -
mény ben meg ha tá ro zott ok ira tok kal, az ár ve rés hely szí -
nén és idõ pont já ban kell iga zol nia.

13. Elõ vá sár lá si jog nyi lat ko za tot az elõ vá sár lás ra jo -
go sult az ár ve ré si hir det mény ben fog lal tak nak meg fe le lõ
mó don és ak kor te het, ha az aján lat te võk re (li ci tá lók ra) vo -
nat ko zó sza bá lyok nak meg fele lõen az ár ve ré si elõ le get
be fi zet te.

14. Több, azo nos he lyen álló elõ vá sár lás ra jo go sult kö -
zül a Ki író az aláb bi sor rend sze rint vá laszt ja ki, hogy ki vel 
köt szer zõ dést:

a) a nyer tes aján lat te võ (li ci tá ló),
b) az ár ve ré sen aján lat te võ (li ci tá ló),
c) en nek hi á nyá ban a sor so lás sal ki vá lasz tott sze mély.

Az ár ve rés le ve ze tõ je sor sol, az érin tett elõ vá sár lás ra jo go -
sul tak, to váb bá az ár ve ré sen je len le võ ügy véd, il let ve köz -
jegy zõ vagy az NFA jog ta ná cso sa je len lé té ben.

15. Az ár ve ré si elõ leg a vé tel ár ba be szá mít. A töb bi le -
te võ nek az ár ve ré si elõ le get az ár ve rés be fe je zé se után, az
ár ve rés nap ján vissza kell fi zet ni, il let ve amennyi ben erre
nincs le he tõ ség, ha la dék ta la nul vissza kell utal ni.

16. Az ár ve ré si elõ leg után a Ki író költ sé get nem szá -
mít fel, ka ma tot nem fi zet.

17. Az ár ve rés rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, me lyet
az ár ve rés le ve ze tõ je, a jegy zõ könyv ve ze tõ, a szer zõ dés -
kö tés re jo go sult, a szer zõ dés kö tés re má so dik he lyen jo go -

sult ír alá, és a Ki író meg bí zá sá ból az ár ve ré sen je len le võ
ügy véd, il let ve köz jegy zõ vagy az NFA jog ta ná cso sa hi te -
le sít. Az adott ár ve rést a jegy zõ könyv alá írá sa és hi te le sí -
té se zár ja le.

18. Az ár ve rés ered mény te len, ha

a) az aján lat te võk (li ci tá lók) nem tet tek ér vé nyes aján -
la tot,

b) csak a ki ki ál tá si ár alat ti aján la tot tet tek,

c) az ár ve ré si el já rás tisz ta sá gát, az aján lat te võk (li ci tá -
lók) vagy az ár ve re zõ ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek mény
 miatt az ár ve rés ér vény te le ní té sé rõl kell dön te ni,

d) a szer zõ dés kö tés re jo go sult vissza lé pé se ese tén a
szer zõ dés kö tés re má so dik he lyen jo go sult tal szer zõ dés kö -
tés re nem ke rül sor.

19. A Ki író fenn tart ja a jo got arra, hogy az ár ve ré si
hir det ményt az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en vissza -
von ja, me lyet a hir det mény köz lé sé vel meg egye zõ he -
lye ken és mó don hir det mény for má já ban tesz köz zé. Az
ár ve ré si hir det ményt nem le het az ár ve rés nap ján vissza -
von ni.

20. A Ki író fenn tart ja azt a jo gát, hogy a szer zõ dés kö -
tés re jo go sult vissza lé pé se ese tén a szer zõ dés kö tés re má -
so dik he lyen jo go sult tal kös sön szer zõ dést a nyer tes aján -
lat te võ ál tal meg aján lott vé tel áron. A szer zõ dés kö tés re jo -
go sult vissza lé pé se ese tén a be fi ze tett ár ve ré si elõ le get el -
vesz ti.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Je len Sza bály zat ren del ke zé se it a Ma gyar Köz löny -
ben tör té nõ köz zé té telt köve tõen meg hir de tett föld rész le -
tek ér té ke sí té si el já rá sa so rán kell al kal maz ni.

2. Ez zel egy ide jû leg a Ma gyar Köz löny 2006/131. szá -
má ban meg je lent ér té ke sí tés re irá nyu ló pá lyá za ti és bí rá la -
ti sza bály za tot vissza vo nom.

Tö mör Lász ló s. k.,
a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet el nö ke

A Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te rü le -
tek ér té ke sí té si sza bály za tát a 2001. évi CXVI. tör vény
15.  § fel ha tal ma zá sa alap ján jó vá ha gyom.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A Magyar Szocialista Párt 2005. évi pénzügyi zárómérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek

1. Tag dí jak 54 489

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 969 200

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 294 292

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 13 049

4.1.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 13 049

   – Szeg fû-Szeg Ala pít vány 1 000   

   – Bu da pest IX. Ker. Ön kor mány zat 697   

   – Bu da pest VI. Ker. Ön kor mány zat 2 662   

   – Bu da pest XVIII. Ker. Ön kor mány zat 1 354   

   – Bu da pest XIX. Ker. Ön kor mány zat 3 850   

   – Mis kolc Vá ro si Ön kor mány zat 1 312   

   – Sze ged Vá ro si Ön kor mány zat 858   

4.1.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól 0

4.2.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.2.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 281 243

4.3.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 281 243

   – Avar ke szi De zsõ 807   

   – Bold vai Lász ló 761   

   – Dr. Bot ka Lász ló 797   

   – Dr. Csá ka bo nyi Ba lázs 554   

   – Cson tos Já nos 733   

   – Do bo lyi Ale xand ra 1 468   

   – Dr. Fa za kas Sza bolcs 1 693   

   – Gu lyás né dr. Gur mai Zita 1 314   

   – Gur Nán dor 727   

   – Ha ran go zó Gá bor Ist ván 1 244   

   – Dr. Ha vas Szó fia 520   

   – He gyi Gyu la 1 254   

   – Her czog Edit 1 519   

   – Hor váth Gyu la 832   

   – Dr. Ju hász né Lé vai Ka ta lin 995   

   – Ko csi Lász ló 572   

   – Kó sá né dr. Ko vács M. 1 439   

   – Ko vács Ist ván 526   

   – Ko vács Lász ló 3 500   

   – Ko vács Ti bor 786   

   – Dr. Koz ma Jó zsef 730   

   – Dr. Lé vai Ka ta lin 1 468   

   – Po do lák György 3 418   

   – Dr. Szi li Ka ta lin 1 068   

   – Szon da Ri chárd 1 000   
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   – Dr. Ta baj di Csa ba 1 468   
   – Tó bi ás Jó zsef 575   
   – Var ga And rás 2 110   
   – Vár hal mi Mik lós 1 000   
   – Vári Gyu la 557   
4.3.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

5. A párt ál tal ala pí tott vál la la tok és kft.-k nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel
6. Egyéb be vé te lek 66 696
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben:  1 384 677

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 2 457
3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott össze gek
4. Esz köz be szer zés 162 988
5. Mû kö dé si ki adá sok 496 324
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sa 911 538
7. Egyéb ki adá sok 27 540
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  1 600 847

Puch Lász ló s. k.,
pénz tár nok
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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07.3242 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


