
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2007. no vem ber 14.,

szerda

153. szám

Ára: 1155,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

2007: CXXIV. tv. A ter mõ föld rõl szó ló 1994. évi LV. tör vény mó do sí tá sá ról . . . . 10671

2007: CXXV. tv. A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren -

del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996. évi CXXVI.

törvény módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10673

303/2007. (XI. 14.) Korm. r. A ma gyar or szá gi hi va ta los föld raj zi ne vek meg ál la pí tá sá ról és nyil -

ván tar tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10679

304/2007. (XI. 14.) Korm. r. A be té ti ka mat, az ér ték pa pí rok ho za ma és a tel jes hi tel díj mu ta tó

szá mí tá sá ról  és köz zé té te lé rõl szó ló 41/1997. (III. 5.) Korm. ren -

de let módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10682

305/2007. (XI. 14.) Korm. r. A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ke ze lé sé rõl és fel hasz -

ná lá sá ról szó ló  133/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá -

ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10686

306/2007. (XI. 14.) Korm. r. A Schen gen Alap fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si, le bo nyo lí tá -

si és el len õr zé si rend jé nek ki ala kí tá sá ról szó ló 179/2004. (V. 26.) 
Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10687

307/2007. (XI. 14.) Korm. r. Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -

ré rõl szó ló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let módosításáról. . 10688

308/2007. (XI. 14.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Me xi kói Egye sült Ál la mok

Kor má nya kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl szó ló meg ál la po -
dás kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re adott felhatalmazásról és

kihirdetésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10688

135/2007. (XI. 14.) FVM r. A 2007. év ben aszály kárt szen ve dett me zõ gaz da sá gi ter me lõk ked -
vez mé nyes hi tel hez ju tá si lehetõségérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10693

49/2007. (XI. 14.) IRM r. Az ügy vé di szék hely szol gál ta tás ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10698

50/2007. (XI. 14.) IRM r. A cég hon lap ján való köz zé té tel rõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10698

100/2007. (XI. 14.) OGY h. A Ma gyar Köz tár sa ság hosszú távú fenn tart ha tó fej lõ dé sé vel kap -

cso la tos ter ve zé si és egyez te té si fo lya mat feladatairól . . . . . . . . 10700

90/2007. (XI. 14.) AB h. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10701

221/2007. (XI. 14.) KE h. Nyug ál lo má nyú ve zér õr na gyi elõ lép te tés rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10717

222/2007. (XI. 14.) KE h. Posz tu musz dan dár tá bor no ki ki ne ve zés rõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10717

223/2007. (XI. 14.) KE h. Nyug ál lo má nyú rend õr dan dár tá bor no ki  ki ne ve zés rõl . . . . . . . . . . 10717

224/2007. (XI. 14.) KE h. Nyug ál lo má nyú ha tár õr dan dár tá bor no ki ki ne ve zés rõl . . . . . . . . . . 10718

A tar ta lom jegy zék a 10670. ol da lon foly ta tó dik.



10670 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/153. szám

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

225/2007. (XI. 14.) KE h. Ha tár õr dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sé rõl

és nyug ál lo mány ba helyezésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10718

226/2007. (XI. 14.) KE h. Ha tár õr or vos dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té -

sé rõl  és nyug ál lo mány ba helyezésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10718

227/2007. (XI. 14.) KE h. Ki tün te tés ado má nyo zá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10719

228/2007. (XI. 14.) KE h. Ki tün te té ses dok tor rá ava tás ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10719

229/2007. (XI. 14.) KE h. Ki tün te té ses dok tor rá ava tás ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10719

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 467/2007. (XI. 12.) OVB ha tá ro -

za ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10720

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 468/2007. (XI. 12.) OVB ha tá ro -

za ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10720

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 469/2007. (XI. 12.) OVB ha tá ro -

za ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10721

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 470/2007. (XI. 12.) OVB ha tá ro -
za ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10721

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 471/2007. (XI. 12.) OVB ha tá ro -
za ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10722

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 472/2007. (XI. 12.) OVB ha tá ro -

za ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10723

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 473/2007. (XI. 12.) OVB ha tá ro -

za ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10723



 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CXXIV.
tör vény

a termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
módosításáról*

1.  § (1) A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
(a továb biak ban: Tft.) 2.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E tör vény a ter mõ föld tu laj don jo gá nak meg szer zé -
sé re, ille tõ leg a szer zés ti lal má ra, a ter mõ föl dek hasz ná la -
tá ra, a bir tok ta gok ki ala kí tá sá ra és a föld hasz ná la ti nyil -
ván tar tás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

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

„(3) A tu laj do nos ké rel mé re, ille tõ leg az in gat lan ügyi
ha tó ság meg ke re sé sé re az épí tés ügyi ha tó ság iga zol ja,
hogy a me zõ-, er dõ gaz da sá gi mû ve lés alatt álló bel te rü le ti
föld ki ala kí tott épí té si te lek nek vagy épí té si te rü let nek mi -
nõ sül-e.”

2.  § A Tft. 3.  § f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„ f) me zõ-, er dõ gaz da sá gi mû ve lés alatt álló bel te rü le ti
föld: az a föld rész let, ame lyet a te le pü lés bel te rü le tén az
in gat lan-nyil ván tar tás ban szán tó, szõ lõ, gyü möl csös, kert,
rét, le ge lõ (gyep), ná das, erdõ, fá sí tott te rü let mû ve lé si ág -
ban vagy ha las tó ként tar ta nak nyil ván;”

3.  § A Tft. 6.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A szer ve ze ti vál to zás sal, il let ve tár sa sá gi for ma vál -
tás sal, egye sü lés sel vagy szét vá lás sal lét re jött bel föl di jogi 
sze mély és jogi sze mé lyi ség nél kü li más szer ve zet a jog -
elõd je – 1994. jú li us 27-ét meg elõ zõ en meg szer zett –
 tulajdonát ké pe zõ ter mõ föld tu laj don jo gát megszerez -
heti.”

4.  § A Tft. 10.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a ko ráb bi (6) be kez dés szá mo zá -
sa (7) be kez dés re mó do sul:

„(6) Ter mõ föld vagy ta nya el adá sa (ha szon bér be adá sa)
ese tén, amennyi ben e tör vény, va la mint a Ptk. alap ján tör -

vényes elõ vá sár lá si (elõ ha szon bér le ti) jog áll fenn, a ter -
mõ föld, ta nya tu laj do no sá nak az in gat lan ra vo nat ko zó vé -
te li (ha szon bér le ti) aján la tot hir det mé nyi úton kell az elõ -
vá sár lás ra (elõ ha szon bér let re) jo go sult tal kö zöl nie. A
Nem ze ti Föld alap ba tar to zó ter mõ föl dek te kin te té ben a
tör vény elõ vá sár lá si (elõ ha szon bér le ti) jog ra vo nat ko zó
ren del ke zé se it a kü lön jog sza bály ban fog lalt el té ré sek kel
kell al kal maz ni. A hir det mé nyi úton tör té nõ köz lés sel
össze füg gõ igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá sért igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.”

5.  § A Tft. 11/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„11/A.  § A föld hasz ná la tá val össze füg gés ben nyúj -
tott költ ség ve té si tá mo ga tást – az Eu ró pai Unió ál tal fi -
nan szí ro zott köz vet len ter me lõi tá mo ga tást és an nak
nem ze ti ki egé szí té sét ki vé ve – igény be ven ni csak az in -
gat lan ügyi ha tó ság ál tal nyil ván tar tott föld hasz ná lat ra
le het.”

6.  § A Tft. 25/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„25/A.  § (1) A föld hasz ná la ti nyil ván tar tás az érin tett
föld rész let hasz ná la tá ra vo nat ko zó an be jegy zett ada to kat
hi te le sen ta nú sít ja.

(2) Az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig a föld hasz ná la ti nyil ván -
tar tás ba be jegy zett adat ról vé lel mez ni kell, hogy az a va ló -
ság nak meg fe lel.

(3) A föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ban fel tün te tett ada -
tok kal szem ben a bi zo nyí tás azt ter he li, aki az ada tok he -
lyes sé gét, va ló ság gal egye zõ sé gét vi tat ja.”

7.  § A Tft. 25/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„25/B.  § (1) Az in gat lan ügyi ha tó ság az ille té kességi te -
rü le té hez tar to zó ter mõ föl dek rõl, va la mint a me zõ- vagy
er dõ gaz da sá gi mû ve lés alatt álló bel te rü le ti föl dek hasz ná -
la tá ról – ide nem ért ve az erdõ mû ve lé si ág ban nyil ván tar -
tott föld rész le te ket – ön ál ló nyil ván tar tást ve zet, amely nek 
alap ja a köz hi te les in gat lan-nyil ván tar tás. A föld hasz ná la -
ti nyil ván tar tás tar tal maz za a föld rész le tek in gat lan-nyil -
ván tar tás sze rin ti hely raj zi szá mát, al rész le te it, hek tár ban
a te rü let nagy sá gát, arany ko ro ná ban a ter mõ föld ér té két, a
föld rész let (al rész let) vagy föld rész le tek ma gán sze mély
hasz ná ló já nak ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it (csa -
lá di és utó név, szü le té si csa lá di és utó név, lak cím, any ja
neve, szü le té si idõ, hely), ille tõ leg a gaz dál ko dó szer ve zet
hasz ná ló meg ne ve zé sét, szék he lyét (te lep he lyét), sta tisz ti -
kai szám je lét, a hasz ná lat jog cí mét, ha tá ro zott idõ re kö tött
szer zõ dés ese tén a hasz ná lat idõ tar ta mát.

(2) Aki ter mõ föl det hasz nál, s an nak te rü le te – a föld -
rész le tek szá má tól füg get le nül – az egy hek tárt meg ha lad -
ja, kö te les a hasz ná la tot an nak meg kez dé sé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül az in gat lan ügyi ha tó ság hoz nyil ván -
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tar tás ba vé tel cél já ból – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott for ma nyom tat vá nyon (be je len té si adat la pon) – be je -
len te ni. Ha a hasz ná ló nem a tu laj do nos, ille tõ leg ha szon -
él ve zet fenn ál lá sa ese tén nem a ha szon él ve zõ, a be je len té -
si adat la pot a föld hasz ná ló mel lett a tu laj do nos nak, ille tõ -
leg a ha szon él ve zõ nek is alá kell ír nia.

(3) Ha a föld hasz ná lat olyan szer zõ dés alap ján ke let ke -
zett, ame lyet jog sza bály alap ján kö te le zõ írás ba fog lal ni, a
(2) be kez dés ben fog lal ta kat az zal az el té rés sel kell al kal -
maz ni, hogy a föld hasz ná lat in gat lan ügyi ha tó ság hoz való
be je len té sé hez ele gen dõ a szer zõ dés egy ere de ti pél dá nyát
be nyúj ta ni.

(4) A föld hasz ná ló a be je len tés sel egy ide jû leg kö te les
nyi lat koz ni ar ról, hogy ter mõ föld hasz ná la ta a tör vény ben
fog lalt kor lá to zá so kat nem sér ti. A föld hasz ná ló a hasz ná -
lat ban be kö vet ke zett – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott – vál to zá so kat 30 na pon be lül kö te les az in gat lan ügyi
ha tó ság hoz be je len te ni.

(5) A be je len tést el mu lasz tó föld hasz ná lót az in gat lan -
ügyi ha tó ság bír ság gal sújt ja, ami nek mér té ke a ter mõ föld
in gat lan-nyil ván tar tás sze rin ti AK ér té ké nek ezer sze re se,
az zal, hogy nem le het ke ve sebb an nál, ame lyet kü lön jog -
sza bály a be hajt ha tó köz tar to zás mi ni má lis össze ge ként
meg ha tá roz. A meg nem fi ze tett bír ság adók mód já ra be -
haj tan dó köz tar to zás. A bír ság az in gat lan ügyi ha tó sá got
il le ti meg.

(6) A bír ság ki sza bá sá val egy ide jû leg az in gat lan ügyi
ha tó ság – ha tár idõ meg je lö lé sé vel – a be je len tés pót lá sá ra
szó lít ja fel a mu lasz tó föld hasz ná lót. A ha tá ro zat ban elõ írt
ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén – újabb ha tár idõ meg je lö lé sé -
vel – a bír sá got is mé tel ten ki kell szab ni.

(7) Ha a föld hasz ná ló sze mé lyé re vo nat ko zó be je len tés
nem ér ke zett, a ter mõ föld hasz ná ló já nak a tu laj do nost,
ille tõ leg ha szon él ve zet fenn ál lá sa ese tén a ha szon él ve zõt
kell te kin te ni.

(8) Kö zös hasz ná lat ese tén, vagy kö zös tu laj don ban álló 
in gat lan ese té ben az (5) be kez dés sze rin ti bír ság meg fi ze -
té sé re a mu lasz tó föld hasz ná lók, ille tõ leg a tu laj do no sok
egye tem le ge sen kö te lez he tõk.”

8.  § (1) A Tft. 25/C.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a ren del ke zés re álló ada tok alap ján fel té te lez he -
tõ, hogy a szer zõ dés – rész ben vagy egész ben – jog -
szabályba üt kö zik, az in gat lan ügyi ha tó ság ér te sí ti az
ügyészt.”

(2) A Tft. 25/C.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az in gat lan ügyi ha tó ság az ál ta la ve ze tett föld hasz -
ná la ti nyil ván tar tás ból díj fi ze tés el le né ben kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott, a 25/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
ada to kat is tar tal ma zó föld hasz ná la ti la pot szol gál tat. In -
gye ne sen szol gál tat ada tot a föld hi va tal ha tó ság meg ke re -
sé sé re a ha tó sá gi fel ada tá nak el lá tá sa cél já ból. Az adat -

szol gál ta tá sért kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott dí jat
kell fi zet ni.”

9.  § A Tft. 25/D.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, és az azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„A földhasználati eljárás igazgatási szolgáltatási díja

25/D.  § (1) Az elsõ fo kon ké re lem re in dult el já rá sért
– ha e tör vény más ként nem ren del ke zik – 6000 fo rint
össze gû dí jat kell fi zet ni. Ha a föld hasz ná la ti be je len tés
20 vagy an nál több föld rész let re vo nat ko zik, az el já rás díja 
12 000 fo rint.

(2) A föld hasz ná la ti nyil ván tar tá si el já rás ban igény be
ve he tõ va la mennyi jog or vos la tért 10 000 fo rint dí jat kell
fi zet ni.

(3) A föld hasz ná la ti nyil ván tar tá si el já rá sért fi ze tett díj
az in gat lan ügyi ha tó ság sa ját be vé te lét ké pe zi, amely a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szám la szám ra fi ze ten dõ
meg. A díj be vé tel 25%-át a föld ügyért fe le lõs mi nisz ter jo -
go sult köz pon to sí ta ni, amely ki zá ró lag a föld ügyi szak -
igaz ga tá son be lül hasz nál ha tó fel.”

10.  § A Tft. a kö vet ke zõ új 25/E–F.  §-ok kal egé szül ki:
„25/E.  § (1) A dí jat ké re lem re in dult el já rás ban a föld -

hasz ná la ti nyil ván tar tá si el já rás le foly ta tá sát ké rel me zõ
föld hasz ná ló nak kell meg fi zet nie.

(2) A díj fi ze té si kö te le zett ség ké re lem re in dult el já -
rás ban – ide ért ve a jog or vos la ti el já rást is – ki zá ró lag az
in gat lan ügyi ha tó ság nál a ké re lem elõ ter jesz tésével
egy ide jû leg a pénz tá rá ba tör té nõ kész pénz be fi ze tés sel
vagy az in gat lan ügyi ha tó ság elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá ja ja vá ra tör té nõ kész pénz-át uta lá si meg bí -
zás sal, il let ve át uta lá si meg bí zás sal tel je sít he tõ. A díj -
nak az in gat lan ügyi ha tó ság elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá ja ja vá ra tör té nõ kész pénz-át uta lá si meg bí -
zás sal, il let ve át uta lá si meg bí zás sal tör té nõ meg fi ze té se
ese tén a ké re lem elõ ter jesz tésekor mel lé kel ni kell a díj
meg fi ze té sét iga zo ló ok ira tot.

(3) A díj meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sa ese tén az in gat -
lan ügyi ha tó ság a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 15 na -
pon be lül hi ány pót lá si fel hí vást bo csát ki. A ké rel me zõ a
hi ány pót lá si fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon
be lül kö te les a dí jat meg fi zet ni, il let ve iga zol ni an nak
meg fi ze té sét.

(4) Ha az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg nem fi ze té se
el le né re az in gat lan ügyi ha tó ság el jár, a meg nem fi ze tett
díj adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak mi nõ sül.

25/F.  § (1) A jog or vos la ti el já rás ban meg fi ze tett dí jat az
ügy fél nek vissza kell té rí te ni, ha a fel ügye le ti szerv vagy a
bí ró ság ál tal fe lül vizs gált ha tá ro zat az ügy fél hát rá nyá ra
rész ben vagy egész ben jog sza bály sér tõ nek bi zo nyult.

(2) Ha a ké re lem és a be fi ze tést iga zo ló ok ira tok alap -
ján meg ál la pít ha tó, hogy az ügy fél a tör vényes mér té ket
meg ha la dó össze gû dí jat fi ze tett, a több le tet vissza kell
té rí te ni.
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(3) A vissza té rí tést hi va tal ból kell el ren del ni, és an nak
tel je sí té sé rõl 30 na pon be lül in téz ked ni kell.”

11.  § A Tft. 34.  § b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Az ön kén tes föld cse ré re irá nyu ló el já rás ban részt ve võ -
nek kell te kin te ni]

„b) a cse ré vel érin tett föld rész le tek te kin te té ben a ter -
mõ föld tu laj do no sán kí vül azo kat a jo go sul ta kat, akik nek
ja vá ra vagy ér de ké ben az in gat lan-nyil ván tar tás ba va la -
mely jo got vagy tényt je gyez tek be.”

12.  § A Tft. 82.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„A külföldiek tulajdonszerzésére vonatkozó átmeneti
szabályok”

13.  § (1) E tör vény – a 9–10.  §-ok ki vé te lé vel – a ki hir -
de té sét kö ve tõ 46. na pon lép ha tály ba, a már fo lya mat ban
levõ el já rá so kat a ko ráb bi ren del ke zé sek sze rint kell be fe -
jez ni.

(2) E tör vény 9–10.  §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Tft. 1.  §-ának (2) be kez dé se, 2.  §-ának (4), (5) és
(6) be kez dé se, 3.  §-ának e) és g) pont ja, a 36–78.  §-a, a
81.  §-ának (6) be kez dé se, a 90.  § (1) be kez dé sé nek a), d),
f) és h) pont ja, 90.  § (2) be kez dé sé nek b)–c) pont ja, to váb -
bá a Tft. 1., 2. és 3. szá mú mel lék le te.

(4) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a Tft. 90.  §
(1) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let tel meg -
ál la pít sa]

„e) a ter mõ föld re vo nat ko zó, az e tör vény, va la mint a
Ptk. alap ján fenn ál ló elõ vá sár lá si és elõ ha szon bér le ti jog
gya kor lá sá nak rész le tes sza bá lya it,”

(5) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a Tft. 90.  §
(2) be kez dé sé ben „a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „föld ügyért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg rész lép, va la mint a (2) be kez dés az aláb bi
d) és e) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a föld ügyért fe le lõs mi nisz ter,
hogy]

„d) a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ból való adat szol gál ta -
tás ra vo nat ko zó igaz ga tá si szol gál ta tá si díj mér té két és a
díj fi ze tés rész le tes sza bá lya it az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben,

e) a vé te li (ha szon bér le ti) aján lat hir det mé nyi úton tör -
té nõ köz lé sé vel össze füg gõ igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tás
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí já nak mér té két és a díj fi ze tés
rész le tes sza bá lya it az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben
ren de let tel meg ál la pít sa.”

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

2007. évi CXXV.
tör vény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról  szóló

1996. évi CXXVI. tör vény módosításáról*

1. § A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek
az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló
1996. évi CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szftv.)
1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, a § új (2)–(3) be kez dés sel egé szül ki, és a je len le gi
(2)–(3) be kez dés szá mo zá sa (4)–(5) be kez dés re vál to zik:

„(1) Az Szja. tv. 45.  §-ára is fi gye lem mel, e tör vény al -
kal ma zá sá ban be fi ze tett adó nak azt az össze get kell te kin -
te ni, amely a ma gán sze mély adó be val lá sá ban vagy az azt
he lyet te sí tõ adó meg ál la pí tás sze rint az össze vont adó alap
adó já nak össze gé bõl az Szja. tv. 45.  §-ában em lí tett ked -
vez mé nyek és át uta lá sok le vo ná sa után fenn ma rad, fel té -
ve, hogy a ma gán sze mély

a) a be val lás be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ ig, il let ve 
amennyi ben a be val lás adó ha tó sá gi ja ví tá sa alap ján az
adó zót to váb bi be fi ze ten dõ adó ter he li, az an nak meg fi ze -
té sé re elõ írt ha tár idõ ig, vagy

b) az adó ha tó ság adat szol gál ta tás alap ján tör té nõ adó -
meg ál la pí tá sa ese tén az adó meg fi ze té sé re elõ írt határ -
idõig, vagy

c) az ese dé kes sé get meg elõ zõ en be nyúj tott ké rel mé re
az adó ha tó ság leg fel jebb 12 havi rész let fi ze tést vagy fi ze -
té si ha lasz tást en ge dé lye zett, és a ma gán sze mély az en ge -
dé lye zõ ha tá ro zat ban fog lalt fel té te lek nek ma ra dék ta la nul
ele get téve a fel szá mí tott pót lé kot és az adót hi ány ta la nul
meg fi zet te.

(2) Az adó ab ban az eset ben is ha tár idõ ben meg fi ze tett -
nek mi nõ sül, ha az adó zó a ha tár idõ ben be nyúj tott be val lá -
sá ban vagy az adó ha tó ság adat szol gál ta tás alap ján tör té nõ
adó meg ál la pí tá sá ban az adó tar to zás meg fi ze té sé rõl át ve -
ze tés út ján ren del ke zik, és a tar to zás ki egyen lí té sé re az át -
ve ze tés for rá sá ul meg je lölt összeg az át ve ze tés idõ pont já -
ban tény le ge sen fe de ze tet nyújt.

(3) Az adó ab ban az eset ben is meg fi ze tett nek mi nõ sül,
ha a be val lás ban vagy az azt he lyet te sí tõ adó meg ál la pí tás -
ban a fi ze ten dõ adó össze ge ként – az össze vont adó alap
adó já nak össze gé bõl az Szja. tv. 45.  §-ában em lí tett ked -
vez mé nyek és át uta lá sok le vo ná sa után – nul la fo rint sze -
re pel.”

2.  § Az Szftv. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„2.  § (1) Ha a ma gán sze mély a be fi ze tett adó já nak
leg alább egyik egy szá za lé ká ról ren del ke zett, és ren del -
ke zé sé nek tel je sí té se meg tör tént, a tel je sí tés sze rin ti
összeg ki zá ró lag ab ban az eset ben mó do sít ha tó, ha a
mó do sí tás vagy mó do sí tá sok ál tal a tel je sí tés sze rin ti
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összeg ked vez mé nye zet ten ként leg alább ezer fo rint tal
nö vek szik, és a ren del ke zõ nyi lat ko zat évét kö ve tõ év
jú li us 31. nap já ig

a) az adó ha tó sá gi el len õr zés nyo mán ho zott – az adó
össze gé nek nö ve ke dé sé rõl  szóló – jog erõs ha tá ro zat alap -
ján ese dé kes sé vált adó több le tet a ma gán sze mély meg -
fizette, vagy

b) a ma gán sze mély ön el len õr zést nyúj tott be, és ez
alap ján az adó több le tet meg is fi zet te.

(2) Az adó ha tó ság a ren del ke zõ nyi lat ko zat évét kö ve tõ
év szep tem ber 30. nap já ig a 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti
ked vez mé nye zett nek át utal ja az (1) be kez dés a)–b) pont ja
sze rin ti több let-adó be fi ze tés egy szá za lé ká nak meg fe le lõ
össze get, a 4/A.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rint meg ha tá -
ro zott ki emelt elõ irány zat ke ze lé sé ért fe le lõs fe je zet nek
pe dig ada tot szol gál tat ezen összeg rõl. A 4/A.  § (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti ked vez mé nye zett nek az egy há zak kal 
való kap cso lat tar tás ko or di ná ci ó já ért fe le lõs mi nisz ter ál -
tal ve ze tett mi nisz té ri um a 6.  § (6) be kez dé sé ben fog lal -
tak nak meg fele lõen utal ja át az (1) be kez dés a)–b) pont ja
sze rin ti több let-adó be fi ze tés egy szá za lé ká nak meg fe le lõ
össze get. Az uta lás csak ab ban az eset ben tel je sít he tõ, ha
az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban fog lal tak sze rin ti adó ha -
tó sá gi ha tá ro zat ból, il let ve ön el len õr zés bõl egy ér tel mû en
meg ál la pít ha tó az össze vont adó alap adó já nak, il let ve a le -
vo nan dó ked vez mé nyek nek az össze ge.

(3) Ha a ma gán sze mély ren del ke zõ nyi lat ko za tot tar tal -
ma zó adó be val lá sá nak mó do sí tá sa, ön el len õr zé se vagy
adó ha tó sá gi el len õr zé se az össze vont adó alap adó já nak az
Szja. tv. 45.  §-a sze rin ti ked vez mé nyek le vo ná sa, il let ve
át uta lá sok tel je sí té se után fenn ma ra dó ré szé re ke ve seb bet
ál la pít meg a be val lott, il let ve meg ál la pí tott összeg nél, ak -
kor a kü lön bö zet nek az 1.  § (4) be kez dé sé nek a)–b) pont -
já ban rög zí tett há nya dát – ha az ked vez mé nye zet ten ként
leg alább ezer fo rint, és a ren del ke zés tel je sí té se a ked vez -
mé nye zett ja vá ra már meg tör tént – az adó ha tó ság ha tá ro -
za ta alap ján a ma gán sze mély nek meg kell fi zet nie. Az
adó be val lást he lyet te sí tõ adó meg ál la pí tás ese tén a kü lön -
bö zet meg fi ze té se ak kor ter he li a ma gán sze mélyt, ha az ál -
ta la adott adat szol gál ta tás hi bás volt.”

3.  § Az Szftv. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„3.  § (1) Az ál la mi adó ha tó ság a ren del ke zõ nyi lat ko zat -
ban és az adó be val lás ban vagy az azt he lyet te sí tõ adó meg -
ál la pí tás ban fel tün te tett ada tok alap ján utal ja át a 4.  §-ban
meg ha tá ro zott ked vez mé nye zet tek ja vá ra az 1–2.  § ren del -
ke zé sei sze rint meg ha tá ro zott össze get.

(2) A 4/A.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti egy há zi ked -
vez mé nye zet te ket meg il le tõ tá mo ga tást az egy há zak kal
való kap cso lat tar tás ko or di ná ci ó já ért fe le lõs mi nisz ter ál -
tal ve ze tett mi nisz té ri um utal ja át. A 4/A.  § (1) be kez dés
b) pont ja sze rin ti ki emelt elõ irány zat ja vá ra fel aján lott
össze get az Or szág gyû lés ál tal meg ha tá ro zott cé lok meg -

va ló sí tá sá ban ille té kes költ ség ve té si fe je ze tek fel ügye le tét 
el lá tó szer vek a 6.  § (9) be kez dé sé ben elõ ír tak sze rint el -
jár va hasz nál ják fel.

(3) Az (1) és (2) be kez dé sek sze rin ti uta lás nem tel je sít -
he tõ, amennyi ben össze ge ked vez mé nye zet ten ként nem
éri el a 100 fo rin tot.”

4.  § (1) Az Szftv. 4.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) E tör vény al kal ma zá sá ban ked vez mé nye zett
a) azon
aa) az egye sü lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény sze -

rin ti tár sa dal mi szer ve zet (ki vé ve a pár tot, biz to sí tó egye -
sü le tet, mun ka adói és mun ka vál la lói ér dek-kép vi se le ti
szer ve ze tet), ame lyet a bí ró ság a ma gán sze mély ren del ke -
zõ nyi lat ko za ta évé nek elsõ nap ja elõtt leg alább két év vel,
és

ab) ala pít vány, ame lyet a bí ró ság a ma gán sze mély ren -
del ke zõ nyi lat ko za ta évé nek elsõ nap ja elõtt leg alább két
év vel, to váb bá

ac) ki e mel ke dõ en köz hasz nú ala pít vány, tár sa dal mi
szer ve zet és köz ala pít vány, ame lyet a bí ró ság a ren del ke zõ 
nyi lat ko zat évé nek elsõ nap ja elõtt leg alább egy év vel
– vagy ez idõ le tel te elõtt, amennyi ben az aa–ab) pont ban
fog lalt fel té te lek nek egyéb ként meg fe lel –, ki e mel ke dõ en
köz hasz nú szer ve zet ként 
jog erõ sen nyil ván tar tás ba vett, és az alap sza bá lya, il le tõ -
leg az ala pí tó ok ira ta sze rint a ren del ke zõ nyi lat ko zat(ok)
évét meg elõ zõ év elsõ nap ja óta meg sza kí tás nél kül – a
köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény
(a to váb bi ak ban: Ksztv.) 26.  § c) pont já ban meg ha tá ro zott
– köz hasz nú te vé keny ség gel tény le ge sen fog lal ko zik;

b) a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia;
c) az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok

(OTKA);
d) a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el -

lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör -
vény 2. és 3. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ or szá gos köz -
gyûj te mény és a kö vet ke zõk ben fel so rolt egyéb kul tu rá lis
in téz mény:

1. Ma gyar Ál la mi Ope ra ház,
2. Ma gyar Or szá gos Le vél tár,
3. Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár,
4. Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum,
5. Ne u mann Já nos Mul ti mé dia Köz pont és Di gi tá lis

Könyv tár;
e) az or szá gos szak mú ze u mok;
f) az a könyv tá ri, le vél tá ri, mú ze u mi, egyéb kul tu rá lis,

il let ve al ko tó- vagy elõ adó-mû vé sze ti te vé keny sé get foly -
ta tó szer ve zet, amely a ren del ke zõ nyi lat ko zat évé nek elsõ
nap ja elõt ti há rom év va la me lyi ké ben a he lyi ön kor mány -
zat tól, az or szá gos, il let ve a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány -
zat tól vagy a köz pon ti költ ség ve tés tõl egye di tá mo ga tás -
ban ré sze sült és nem tar to zik az elõ zõ ka te gó ri ák ba;

g) a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott fel sõ ok ta tá si in téz -
mény.”
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(2) Az Szftv. 4.  § (2) be kez dé sé nek c)–f) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés a), b) és c) pont já ban meg je löl tek kö zül 
ki zá ró lag az a szer ve zet le het ked vez mé nye zett, amely]

„c) alap sza bá lya, ala pí tó ok ira ta sze rint meg fe lel a
Ksztv. 4.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja – ez zel össze füg -
gés ben a 26.  §-ának d) pont ja – sze rin ti fel té tel nek, és

d) nyi lat ko zik ar ról, hogy a ren del ke zõ nyi lat ko zat évé -
nek au gusz tus 1. nap ja és az ál ta la tett nyi lat ko zat idõ pont -
ja kö zött nem volt olyan le járt ese dé kes sé gû köz tar to zá sa,
amely re fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze té si ked vez -
ményt nem ka pott, és

e) nyi lat ko zik ar ról, hogy az alap sza bá lya, ala pí tó ok -
ira ta sze rin ti köz hasz nú te vé keny sé gét a ren del ke zõ nyi -
lat ko zat évét meg elõ zõ év elsõ nap ja óta meg sza kí tás nél -
kül tény le ge sen foly tat ja;

f) az (1) be kez dés ac) pont já ban meg ha tá ro zott ki -
emelkedõen köz hasz nú ala pít vány, tár sa dal mi szer ve zet 
a szer zõ dés má so la tá nak az adó ha tó ság hoz tör té nõ be -
csa to lá sá val iga zol ja, hogy te vé keny sé gét ál la mi szerv -
vel vagy ön kor mány zat tal a ren del ke zõ nyi lat ko zat évé -
nek elsõ nap ja elõtt leg alább egy év vel kö tött szer zõ dés
alap ján vég zi.”

5.  § (1) Az Szftv. 4/A.  § (1) be kez désének b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban ked vez mé nye zett:]
„b) a ren del ke zõ nyi lat ko zat évé re vo nat ko zó költ ség -

ve té si tör vény ben az Or szág gyû lés ál tal – a fel hasz ná lá sért 
fe le lõs fe je zet meg je lö lé sé vel, ki emelt elõ irány zat ként
meg ha tá ro zott – leg fel jebb két cél.”

(2) Az Szftv. 4/A.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ma gán sze mély ren del ke zõ nyi lat ko za tá ban fel -
aján lás ra ke rü lõ összeg re igényt tar tó egy há zat – a ren del -
ke zõ nyi lat ko zat éve elsõ nap ja elõtt be nyúj tott ké rel me
alap ján – az ál la mi adó ha tó ság tech ni kai szám mal lát ja el,
amennyi ben az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács tól,
il let ve az ille té kes bí ró ság tól ka pott in for má ci ók alap ján
az egy há zat jog erõ sen nyil ván tar tás ba vet ték. Amennyi -
ben a tech ni kai szám ki adá sát az ál la mi adó ha tó ság meg ta -
gad ja, az egy ház az er rõl  szóló ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la tát 15 na pon be lül kez de mé nyez he ti. Az ille té kes
bí ró ság 15 na pon be lül – a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló
1952. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Pp.) sza bá lya i nak
meg fe le lõ al kal ma zá sá val – le foly ta tott nem pe res el já rás -
ban hoz za meg ha tály ban tar tó vagy ha tá lyon kí vül he lye -
zõ ha tá ro za tát. A bí ró ság ha tá ro za ta el len to váb bi jog or -
vos lat nak nincs he lye.”

6.  § Az Szftv. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„5.  § (1) A ma gán sze mély a ren del ke zõ nyi lat ko za tot
(nyi lat ko za to kat) – füg get le nül a sze mé lyi jö ve de lem adó
be val lá sá nak, meg ál la pí tá sá nak mód já tól – az adó zás

rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény (a továb biak ban:
Art.) 1. szá mú mel lék le te I. fe je ze te B) pont já nak 2. b) al -
pont já ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ig jut tat ja el az adó ha tó -
ság hoz. A ren del ke zõ nyi lat ko za ton (nyi lat ko za to kon), il -
let ve elekt ro ni kus ûr la pon fel kell tün tet ni a ked vez mé nye -
zett adó szá mát, il let ve a tech ni kai szá mát. A ma gán sze -
mély a ren del ke zõ nyi lat ko za tot (nyi lat ko za to kat)

a) ön adó zás ese tén az adó be val lá si nyom tat vány ré sze -
ként, vagy le zárt, sa ját adó azo no sí tó je lé vel el lá tott bo rí -
ték ban az adó be val lá si cso mag já ban el he lyez ve, vagy

b) mun kál ta tói adó meg ál la pí tás, il let ve az adó ha tó sá gi
adó meg ál la pí tás ra vo nat ko zó nyi lat ko zat mun kál ta tó ál tal
tör té nõ to váb bí tá sa ese tén a mun kál ta tó ja út ján, vagy

c) adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás ese tén a nyom tat vány
ré sze ként, vagy le zárt, sa ját adó azo no sí tó je lé vel el lá tott
bo rí ték ban az adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás ról  szóló nyi -
lat ko za tá hoz csa tol va, vagy

d) az adó be val lás és az adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tás ról 
 szóló nyi lat ko zat elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sa ese -
tén elekt ro ni kus ûr lap ként elekt ro ni kus úton – ki vé ve, ha a 
ma gán sze mély nem maga ké szí ti adó be val lá sát, és a kép -
vi se lõ jé nek a ren del ke zõ nyi lat ko zat meg kül dé sé re meg -
ha tal ma zást nem adott, vagy

e) az a)–d) pon tok ban meg ha tá ro zott bár mely eset ben,
de az ott meg ha tá ro zot tak tól el té rõ en le zárt, adó azo no sí tó
je lé vel el lá tott pos tai bo rí ték ban sze mé lye sen vagy pos tán
jut tat ja el az adó ha tó ság nak.

(2) Amennyi ben a ma gán sze mély az (1) be kez dés
a)–d) pont já ban és az e) pont ban meg ha tá ro zott mó don is
be nyújt ja a ren del ke zõ nyi lat ko za tát (nyi lat ko za ta it), azt a
ren del ke zõ nyi lat ko za tot (nyi lat ko za to kat) kell figye -
lembe ven ni, amely az a)–d) pon tok ban meg ha tá ro zott
mó don ér ke zett. A ren del ke zõ nyi lat ko za tot tar tal ma zó
bo rí té kon fel tün tet he tõ az adó zó neve és lak cí me is.

(3) A ma gán sze mély az (1) be kez dés b) pont ja sze rin -
ti eset ben az ál la mi adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon (vagy az zal egye zõ adat tar tal mú la pon)
meg tett ren del ke zõ nyi lat ko za tát le zárt, adó azo no sí tó
je lé vel el lá tott, ra gasz tott fe lü le té re át nyú ló an sa ját ke -
zû leg alá írt pos tai bo rí ték ban el he lyez ve jut tat ja el a
mun kál ta tó hoz leg ké sõbb 10 nap pal az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott idõ pont elõtt. A mun kál ta tó kí sé rõ jegy -
zé ket ké szít, amely tar tal maz za a ren del ke zõ nyi lat ko -
za tot tevõ sze mé lyek ne vét, adó azo no sí tó je lét és a bo rí -
ték át adá sát iga zo ló alá írá sát. A mun kál ta tó a ren del ke -
zõ nyi lat ko zat tar tal mát nem is mer he ti meg, az azt tar -
tal ma zó bo rí té kot sér tet len ál la pot ban, a kí sé rõ jegy zék -
kel együtt, az (1) be kez dés sze rin ti idõ pon tig zárt cso -
mag ban kül di meg az adó ha tó ság nak.

(4) A bo rí té kon és a ren del ke zõ nyi lat ko zat ban fel tün te -
tett ada tok adó ti tok nak mi nõ sül nek, és en nek meg fe le lõ
vé de lem ben ré sze sül nek, az zal az el té rés sel, hogy az adó -
ha tó ság ki zá ró lag

a) a (6) be kez dés ben em lí tett jog vi tá(k)ban el já ró fel -
ha tal ma zott sze mé lyek nek en ged het be te kin tést;
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b) a sa ját ada ta i ra és ren del ke zõ nyi lat ko za tá nak tar tal -
má ra vo nat ko zó an ad a ma gán sze mély nek tá jé koz ta tást;

c) a ja vá ra utalt össze gek re vo nat ko zó fel vi lá go sí tást
kö zöl a ked vez mé nye zet tel.

(5) Az adó ha tó ság – az elekt ro ni kus ûr la pon ér ke zett
ren del ke zõ nyi lat ko zat ki vé te lé vel –

a) a bo rí té kot és a ben ne el he lye zett ren del ke zõ nyi lat -
ko za tot, il let ve

b) a ren del ke zõ nyi lat ko zat nak az adó zó ne vét és adó -
azo no sí tó je lét – en nek hi á nyá ban adó szá mát – tar tal ma zó
ré szét és a ked vez mé nye zet tek meg je lö lé sét tar tal ma zó
per fo rált ré szét a ren del ke zõ nyi lat ko za tot tar tal ma zó bo rí -
ték, il let ve az adó be val lást, adó ha tó sá gi adó meg ál la pí tást
kérõ nyi lat ko za tot tar tal ma zó bo rí ték fel bon tá sa kor egy -
más sal meg egye zõ azo no sí tó kód jel lel lát ja el. Az adó ha -
tó ság azo kat egy más tól el kü lö nít ve – ugyan azon sze -
mély(ek)nek egy ide jû leg hoz zá nem fér he tõ mó don – dol -
goz za fel, el len õr zi, il let ve õrzi. Az adó ha tó ság in for ma ti -
kai rend sze re az elekt ro ni kus ûr la pon be ér ke zett ren del ke -
zõ nyi lat ko zat ada ta it a be val lás tól el vá laszt ja és kód jel lel
lát ja el. Az adó ha tó ság az elekt ro ni kus ûr lap fel dol go zá sa
so rán el kü lö nül ten ke ze li a ren del ke zõ ma gán sze mély és a
ked vez mé nye zet tek ada ta it.

(6) Az adó ha tó ság csak
a) a ren del ke zõ nyi lat ko za tok tel je sí té sét érin tõ jog vi ta

ese tén – a jog vi ta jog erõs ha tá ro zat tal tör té nõ le zár tá ig –,
az ab ban el já ró sze mély nek, il let ve

b) a 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott több let ki uta -
lá sa kor, a 2.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint a 6.  § (5) be kez -
dés utol só mon da tá ban meg ha tá ro zott el já rás so rán
en ge dé lyez he ti az egy más tól el kü lö ní tett ada tok kód jel
alap ján tör té nõ össze kap cso lá sát.

(7) Az adó ha tó ság az (5) be kez dés ben em lí tett õr zé si
kö te le zett sé ge a 6.  § (1) be kez dé se ese té ben a ren del ke zõ
nyi lat ko zat évé tõl, a 2.  § (2) be kez dé se és a 6.  § (6) be kez -
dé se ese té ben a ren del ke zõ nyi lat ko zat évét kö ve tõ év tõl
szá mí tott ötö dik év vé gé ig áll fenn. Az õr zé si kö te le zett ség 
ezt meg ha la dó an is fenn áll, az ezen idõ pon tig meg kez dett
– a (6) be kez dés ben em lí tett – jog vi ta jog erõs le zá rul tá ig.
Ezen idõ pon tot köve tõen a bo rí té ko kat és a ren del ke zõ
nyi lat ko za to kat, il le tõ leg az elekt ro ni kus ûr lap ada ta it, to -
váb bá az adat bá zis ren del ke zõ nyi lat ko za tok kal kap cso la -
tos ada ta it meg kell sem mi sí te ni.

(8) Az adó ha tó ság a ma gán sze mé lyek sa ját ér dek kö ré be 
tar to zó an ér vé nyes ren del ke zõ nyi lat ko za tai alap ján min -
den év szep tem ber 1. nap já ig fel hív ja a 4.  § (1) be kez dés
sze rin ti ked vez mé nye zet tet a 4.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot tak 30 na pon be lü li tel je sí té sé re. A fel hí vást a
ked vez mé nye zett le ve le zé si cí mé re, en nek hi á nyá ban
szék he lyé re kell meg kül de ni. A ha tár idõ el mu lasz tá sa
 esetén a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
 általános sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
66–67.  §-ának ren del ke zé sei irány adók.”

7.  § (1) Az Szftv. 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál la mi adó ha tó ság a 3.  §-ban meg ha tá ro zott
össze get a 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ked vez -

mé nye zett ré szé re a 4.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt nyi lat ko -
za tok be nyúj tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül, de leg ké -
sõbb a ren del ke zõ nyi lat ko zat évé nek de cem ber 15. nap -
jáig utal ja át, fi gye lem mel az 5.  § (8) be kez dé sé re és e §
(7) be kez dé sé re is.”

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

„(3) A 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ked vez mé -
nye zett nek az e tör vény alap ján át utalt összeg fel hasz ná lá -
sá ra vo nat ko zó (a cél sze rin ti és mû kö dé si költ sé ge ket
összeg sze rû en is tar tal ma zó) ada ta it – meg ha tá roz va a tá -
mo ga tás eset le ges tar ta lé ko lá sá nak té nyét, cél ját, leg fel -
jebb 3 éves idõ tar ta mát és össze gét is – az át uta lást kö ve tõ
nap tá ri év ok tó ber 31. nap já ig az ál la mi adó ha tó ság ré szé -
re elekt ro ni kus úton kell meg kül de nie. Amennyi ben az
adó ha tó ság a 7.  § (5) be kez dé se sze rin ti el len õr zés so rán
meg ál la pít ja, hogy a 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ked vez mé nye zett e kö te le zett sé gé nek nem tett ele get, il let -
ve köz le mé nyé ben va lót lan ada tot kö zöl, ha tá ro zat tal ki -
zár ja a ked vez mé nye zet tet a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sét kö ve tõ ren del ke zõ év ben a fel aján lá sok ból tör té nõ ré -
sze se dés bõl. A köz le mé nyek re az ál la mi adó ha tó ság nak az 
5.  § (7) be kez dé se sze rin ti õr zé si sza bá lyo kat kell al kal -
maz nia. Az ál la mi adó ha tó ság a köz le mé nye ket és a ki zá ró 
ha tá ro za to kat tar tal ma zó adat bá zist elekt ro ni kus adat hor -
do zón a tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le -
lõs mi nisz ter ren del ke zé sé re bo csát ja. A mi nisz ter a köz le -
mé nye ket az át uta lást kö ve tõ nap tá ri év no vem ber 30. nap -
já ig a ci vil szer ve ze tek kel fog lal ko zó in ter ne tes hon lap ján
in gye ne sen köz zé te szi. A köz le mé nyek a hon lap ról egy
évig – a kö vet ke zõ évi köz le mé nyek nyil vá nos ság ra ho za -
ta lá ig – nem tá vo lít ha tók el. Azon szer ve zet nek, amely
ren del ke zik ál ta la fenn tar tott vagy a meg bí zá sa alap ján
mû köd te tett olyan in ter ne tes fe lü let tel, amely nek tartal -
máért õ fe lel (a to váb bi ak ban: sa ját hon lap), a köz le mé -
nyét e fe lü le ten is el kell he lyez nie az át uta lást kö ve tõ év
de cem ber 15. nap já ig, és azt leg alább egy évig nem tá vo lít -
hat ja el.

(4) Az ál la mi adó ha tó ság a ren del ke zõ nyi lat ko zat évé -
nek au gusz tus 31. nap já ig tá jé koz tat ja az adó po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz tert, az egy há zak kal való kap cso lat tar tás ko or -
di ná ci ó já ért fe le lõs mi nisz tert és a tár sa dal mi és ci vil kap -
cso la tok fej lesz té sért fe le lõs mi nisz tert az 1.  § (5) be kez -
dé sé nek elõ írásai sze rint tett ér vé nyes ren del ke zõ nyi lat -
ko za tok alap ján

a) a 4.  § (1) be kez dé sé ben ne ve sí tett (ka te gó ri án ként
össze sí tett) ked vez mé nye zet tek rõl, az õket meg il le tõ ka te -
gó ri án ként össze sí tett össze gek rõl és az ér vé nye sen ren -
del ke zõk szá má ról, to váb bá

b) a 4/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ked vez mé -
nye zet tek rõl, az õket meg il le tõ össze gek rõl, to váb bá az
egyes ked vez mé nye zet tek ja vá ra ér vé nye sen ren del ke zõk
szá má ról.

Az ál la mi adó ha tó ság a tá jé koz ta tást szep tem ber
15. nap já ig leg alább két or szá gos na pi lap ban és in ter ne tes
hon lap ján köz zé te szi.
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(5) Az ál la mi adó ha tó ság in ter ne tes hon lap ján tá jé koz -
ta tást ad

a) ka te gó ri án ként össze sít ve a 4.  § (1) be kez dé sé ben
ne ve sí tett ked vez mé nye zet tek rõl és az õket meg il le tõ
össze gek rõl, va la mint az ér vé nye sen ren del ke zõk szá má -
ról, to váb bá

b) a 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti ked vez mé nye zet tek ne -
vé rõl, adó szá má ról, szék he lyé rõl, az adott évi ren del ke zé -
sek egyes ked vez mé nye zet te ket meg il le tõ együt tes össze -
gé rõl és az ér vé nye sen ren del ke zõk szá má ról,

c) a 4/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti ked vez mé nye zet tek
ne vé rõl, tech ni kai szá má ról, szék he lyé rõl, az adott évi ren -
del ke zé sek egyes ked vez mé nye zet te ket meg il le tõ együt tes 
össze gé rõl és az ér vé nye sen ren del ke zõk szá má ról.

A jog sza bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ azon ked vez mé -
nye zet tek rõl, akik szá má ra az át uta lás meg tör tént, a tá jé -
koz ta tást az ál la mi adó ha tó ság hon lap ja a ren del ke zé si év
de cem ber 31-ét köve tõen tar tal maz za. Az ál la mi adó ha tó -
ság biz to sít ja a b) pont ban fog lalt ada to kat tar tal ma zó
adat bá zis el ér he tõ sé gét a tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok
fej lesz té sé ért fe le lõs mi nisz ter ré szé re az ál ta la mû köd te -
tett in for má ci ós por tá lon tör té nõ köz zé té tel, adat fel dol go -
zás, -rend sze re zés cél já ból. A ked vez mé nye zet tet ké rel -
mé re az ál la mi adó ha tó ság té rí tés men te sen tá jé koz tat ja a
ja vá ra ren del ke zõ – az adat szol gál ta tás idõ pont já ban – ér -
vé nyes és ér vény te len, va la mint el nem bí rált nyi lat ko za -
tok szá má ról, ré gi ón kén ti meg osz lá sá ról, az ér vény te len -
sé get oko zó – a 7.  § (1) be kez dés a)–d) pont ja i nak meg -
fele lõen rész le te zett – okok ról és azok ará nyá ról.

(6) A 4/A.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett ked -
vez mé nye zet tek nek az egy há zak kal való kap cso lat tar tás
ko or di ná ci ó já ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett miniszté -
rium – az ál la mi adó ha tó ság ál tal a ren del ke zés évé nek de -
cem ber 31. nap já val meg ha tá ro zott és a (8) be kez dés sze -
rint a ko ráb bi idõ szak pót lis tá ja alap ján meg nö velt –
össze get a ren del ke zõ nyi lat ko zat évét kö ve tõ év ja nu ár
10. nap já ig utal ja át.”

(3) Az Szftv. 6.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A 4/A.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott ki emelt elõ irány zat ja vá ra fel aján lott össze get a ren -
del ke zést kö ve tõ év ben a fel hasz ná lá sá ban érin tett – éves
költ ség ve té si tör vény ben meg ne ve zett – fe je zet költ ség ve -
té se tar tal maz za, fel hasz ná lá sa pe dig pá lyá za ti úton tör té -
nik. A fel hasz ná lás ról az érin tett fe je zet a fel hasz ná lás
évé re vo nat ko zó költ ség ve tés vég re haj tá sá ról  szóló tör -
vény fe je ze ti in do ko lá sá ban rész le te sen el szá mol, meg ne -
vez ve a pá lyá za ton nyer tes szer ve ze te ket, sze mé lye ket és a 
ne kik jut ta tott össze ge ket. Az el szá mo lást a sa ját hon lap -
ján és a (3) be kez dés sze rint – az ott meg ha tá ro zott ha tár -
idõ ig – köz zé kell ten ni.”

8.  § (1) Az Szftv. 7.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont -
tal egé szül ki:

[A nyi lat ko zat ban fog lalt ren del ke zés ér vény te len, ha a
kö vet ke zõ ese tek bár me lyi ke ál la pít ha tó meg:]

„f) amennyi ben a ma gán sze mély úgy vá lasz tot ta az adó -
ha tó ság adat szol gál ta tás alap ján tör té nõ adó meg ál la pí tá -
sát, hogy arra a jog sza bály sze rint nem lett vol na le he tõ sé -
ge –, ugyan ak kor az egyéb tör vényi fel té te lek meg lé te ese -
tén az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ ig pót ló la go san
be nyúj tott adó be val lás sal együtt ér ke zett ren del ke zõ nyi -
lat ko za tot kell ér vé nyes nek te kin te ni.”

(2) Az Szftv. 7.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha az adó ha tó ság a ren del ke zõ nyi lat ko zat éve no -
vem ber 15. nap já ig meg ál la pít ja a nyi lat ko zat ban fog lalt
ren del ke zés nek – a ma gán sze mély sa ját ér dek kö ré be tar to -
zó – ér vény te len sé gét, er rõl a ma gán sze mélyt a ren del ke zõ 
nyi lat ko zat éve no vem ber 30. nap já ig ér te sí ti. Ha az adó -
ha tó ság a ren del ke zõ nyi lat ko zat éve no vem ber 30. nap -
jáig a ren del ke zõ ma gán sze mélyt a sa ját ér dek kö ré be tar -
to zó ér vény te len ség rõl nem ér te sí ti, és az ál ta la meg je lölt
ked vez mé nye zett a 6.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint
az ál la mi adó ha tó ság in ter ne tes hon lap ján köz zé tett tá jé -
koz ta tó ban sze re pel, a ren del ke zést tel je sí te ni kell.”

(3) Az Szftv. 7.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés ben fog lalt sza bály nem al kal maz ha -
tó, amennyi ben a ren del ke zõ nyi lat ko zat nak – a ren del ke -
zõ ma gán sze mély sa ját ér dek kö ré be tar to zó – ér vé nyes sé -
ge (kü lö nö sen a be fi ze tett adó össze ge) no vem ber 15. nap -
já ig nem ál la pít ha tó meg. Ez eset ben er rõl a tény rõl az adó -
ha tó ság no vem ber 30. nap já ig ér te sí ti a ren del ke zõ ma gán -
sze mélyt. Az ér vé nyes ség kér dé sé ben leg ké sõbb a ren del -
ke zõ nyi lat ko zat évét kö ve tõ év utol só nap já ig az adó ha tó -
ság dön tést hoz. Amennyi ben a ma gán sze mély sze mé lye
vagy az adó össze ge a ren del ke zõ nyi lat ko zat évét kö ve tõ
év utol só nap já ig sem ál la pít ha tó meg, az adó ha tó ság ér -
vény te len sé get meg ál la pí tó dön tést hoz, és az uta lás nem
tel je sít he tõ. A dön tés rõl, amennyi ben sze mé lye meg ál la -
pít ha tó, a ren del ke zõ ma gán sze mélyt ér te sí te ni kell. Az ér -
te sí tés nek a dön tés ho za talt kö ve tõ 30 na pon be lül, de leg -
ké sõbb a ren del ke zõ nyi lat ko zat évét kö ve tõ év utol só
nap já ig meg kell tör tén nie. Az uta lás ab ban az eset ben tel -
je sít he tõ, ha a nyi lat ko zat az adó ha tó ság dön té se – vagy az
el le ne be nyúj tott jog or vos la ti ké rel met el bí rá ló szerv dön -
té se – sze rint a ren del ke zõ ma gán sze mély és a ked vez mé -
nye zett ér dek kö ré ben is ér vé nyes nek mi nõ sül.”

(4) Az Szftv. 7.  § (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a ren del ke zõ nyi lat ko zat ban fog lalt ké re lem a
ked vez mé nye zett ér dek kö ré ben meg lé võ kö rül mény  miatt
e tör vény sze rint ér vény te len nek mi nõ sül, az adó ha tó ság a
ren del ke zõ nyi lat ko za tot tévõ adó zót az ér vény te len ség
oká nak meg je lö lé se nél kül, alak sze rû ha tá ro zat tal ér te sí ti.
Az ér te sí tés re nyit va álló ha tár idõ a ked vez mé nye zett el -
uta sí tá sát kö ve tõ 30 nap, azon ban leg ko ráb ban a ren del ke -
zõ nyi lat ko zat évé nek no vem ber 30. nap ja.

(5) A 4.  §-ban em lí tett ked vez mé nye zett nek át utalt
összeg olyan költ ség ve té si tá mo ga tás nak mi nõ sül, amely -
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nek az e tör vény sze rin ti köz cé lú te vé keny sé gek nek meg -
fe le lõ fel hasz ná lá sát az adó ha tó ság az Art. meg fe le lõ sza -
bá lyai al kal ma zá sá val jo go sult el len õriz ni. Amennyi ben
az adó ha tó ság – szük ség ese tén a kü lön jog sza bály alap ján
ha tás kör rel ren del ke zõ ille té kes szerv ál lás fog la lá sá nak
figye lembe véte lével – meg ál la pít ja a köz cé lú te vé keny -
ség nek nem meg fe le lõ fel hasz ná lást, er rõl ha tá ro za tot hoz, 
amely ben ren del ke zik az összeg nek az Art. elõ írása sze -
rinti el évü lé si idõn be lü li vissza fi ze té sé rõl.”

(5) Az Szftv. 7.  § (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, és egy ide jû leg a § új (8)–(10) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(6) A fel hasz ná lás ab ban az eset ben te kint he tõ – a köz -
cé lú te vé keny ség szem pont já ból – meg fe le lõ nek,
amennyi ben a költ ség ve té si tá mo ga tást

a) a 4.  § (1) be kez dés aa)–ac) pont ja sze rin ti ked vez -
mé nye zett az ala pí tó ok ira tá ban, alap sza bá lyá ban alap te -
vé keny ség ként meg ha tá ro zott – a Ksztv. 26.  § c) pont já nak 
meg fe le lõ – köz hasz nú te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra for -
dít ja,

b) a 4.  § (1) be kez dés b)–g) pont ja sze rin ti ked vez mé -
nye zett a lé te sí tõ ok ira tá ban és a rá vo nat ko zó kü lön jog -
sza bá lyok ban alap te vé keny ség ként meg ha tá ro zott köz cé -
lú, köz ér de kû, köz hasz nú te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra
for dít ja.

(7) A ked vez mé nye zett fenn tar tá sá val, mû kö dé sé vel
kap cso la tos költ sé gek együt tes össze ge az éven te ki utalt
költ ség ve té si tá mo ga tás har minc szá za lé kát nem ha lad hat -
ja meg. Mû kö dé si költ ség ként kü lö nö sen az aláb bi ak ve -
he tõk figye lembe:

a) a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 79.  §-a sze -
rin ti bér költ ség,

b) szék hely, mû kö dé si hely – ki vé ve, ha az va la mely
ala pí tó, tag, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, al kal ma zott vagy ezek
kö ze li hoz zá tar to zó já nak ma gán la ká sa is egy ben – fenn -
tar tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos költ sé gek (kü lö -
nö sen az in gat lan bér le ti díja és a ked vez mé nye zet tet ter -
he lõ köz mû dí jak),

c) pos ta költ sé gek, te le fon-, in ter net szol gál ta tás alap dí -
ja (kom mu ni ká ci ós költ sé gek).

(8) Költ ség ve té si szer vek ese té ben mû kö dé si költ ség -
ként a sze mé lyi jut ta tá sok, va la mint a do lo gi ki adá sok ve -
he tõk figye lembe.

(9) Ab ban az eset ben, ha a ked vez mé nye zett a 4.  § sze -
rin ti fel té te lek meg lé tét az 5.  § (8) be kez dé se sze rin ti el já -
rás ban nem iga zol ja, il le tõ leg a 4.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lalt nyi lat ko zat té te li és köz lé si kö te le zett sé gét nem tel je sí -
ti, er rõl az adó ha tó ság ha tá ro za tot hoz, ame lyet a ked vez -
mé nye zett ké rel mé re az a bí ró ság, amely nél a ked vez mé -
nye zett nyil ván tar tás ba vé te le tör tént – en nek hi á nyá ban a
ked vez mé nye zett címe sze rint ille té kes bí ró ság – nem pe -
res el já rás ban 15 na pon be lül a fel té te lek fenn ál lá sá nak
meg ál la pí tá sa ese tén meg vál toz tat hat. Az el já rás ra a Pp.
sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(10) A ren del ke zõ nyi lat ko zat tal kap cso la tos ügy ben az
Art. ren del ke zé se it az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel
kell al kal maz ni.”

9.  § Az Szftv. 8.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) Fel ha tal ma zást kap az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter, va la mint a tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz -
té sé ért fe le lõs mi nisz ter, hogy a 6.  § (3) be kez dé se sze rin ti
köz le mé nyek for mai és tar tal mi kö ve tel mé nye it együt tes
ren de let ben ál la pít sák meg.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te -
lé vel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del ke zé se it elsõ
al ka lom mal a 2007. adó év re be nyúj tott ren del ke zõ nyi lat -
ko za tok nál kell al kal maz ni.

(2) A 11.  § (2) be kez dé se 2008. ja nu ár 2-án lép ha tály ba.

(3) Az Szftv.
a) 1.  § (3) be kez dé sé ben az „és/vagy” szö veg rész he -

lyé be az „ , il let ve”,
b) 4.  § (2) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „(1) be -

kez dés a), b) és c) pont já ban” szö veg rész he lyé be az
„(1) be kez dés a) pont já ban”,

c) 4.  § (4) be kez dé sé ben a „4.  § (2) és (3) be kez dé sé -
ben” szö veg rész he lyé be a „4.  § (2) be kez dé sé ben”,

d) 4/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „4/A.  § (2) be kez -
dé se” szö veg rész he lyé be a „(2) be kez dés”,

e) 6.  § (7) be kez dé sé ben az „a mun kál ta tói és ez zel
egyen ér té kû el szá mo lás” szö veg rész he lyé be az „a mun -
kál ta tói adó meg ál la pí tás”,

f) 6.  § (8) be kez dé sé ben a „ha tá ro za tok alap ján” szö -
veg rész he lyé be a „ha tá ro za tok, il le tõ leg a (7) be kez dés és
a 2.  § (1) be kez dé se alap ján”,

g) 7.  § (1) be kez dés d) pont já ban az „5.  § (1)–(2) be kez -
dé sé ben” szö veg rész he lyé be az „5.  § (1)–(3) be kez dé sé -
ben”, e) pont já ban az „5.  § (6) be kez dé se” szö veg rész he -
lyé be az „5.  § (8) be kez dé se”
szö veg lép.

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

a) 4.  § (3) és (5) be kez dé se,
b) 5/A.  §-a,
c) 6.  § (2) be kez dé se, va la mint
d) 6.  § (7) be kez dé sé ben az „– az 5.  § (4) be kez dé sé re is 

fi gye lem mel le foly ta tott el len õr zés meg ál la pí tá sa alap -
ján –” szö veg rész.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti e tör vény 1–9.  §-a, 10.  § (3) be kez dé se, va la mint e §
(1) be kez dé se. E be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so -
dik na pon ha tá lyát vesz ti.

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
303/2007. (XI. 14.) Korm.

rendelete

a magyarországi hivatalos földrajzi nevek
megállapításáról és nyilvántartásáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban fog lalt fel adat kör ében, va la mint a föld mé ré si és tér ké -
pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló 1996. évi LXXVI. tör vény
29.  § (5) be kez dés d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a következõ rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed egyes hi va ta los föld raj zi ne -
vek meg ál la pí tá sá ra, vé le mé nye zé sé re és a föld raj zi nevek
nyilvántartására.

A földrajzi nevek és típusaik

2.  §

(1) Föld raj zi név: a föld fel szín ter mé sze tes vagy mes -
ter sé ges rész le te i nek azo no sí tá sá ra szol gá ló, ki sebb vagy
na gyobb kö zös sé gek ál tal használt tulajdonnév.

(2) Hi va ta los föld raj zi név: a hi va ta los cél ra meg ál la pí -
tott, ese ten ként ugyan azon rész let több neve kö zül ki vá -
lasz tott földrajzi név.

(3) A hi va ta los föld raj zi ne vek tí pu sai a kö vet ke zõk:
a) or szá gos je len tõ sé gû dom bor zat- és táj név: a föld -

fel szín füg gõ le ges ta golt sá gá nak je len tõs ki ter je dé sû rész -
le te it (hegy sé ge ket, völ gye ket, me den cé ket stb.), il let ve a
je len tõs ki ter je dé sû föld raj zi, nép raj zi és et ni kai kör ze te -
ket, vi dé ke ket, jog sza bály ban meg ha tá ro zott gaz da sá gi
kör ze te ket je lö lõ, rend sze rint az 1:200 000 és en nél ki sebb
mé ret ará nyú tér ké pe ken fel tün te tett név;

b) te rü let név: a kül te rü le ti me zõ- és er dõ gaz da sá gi mû -
ve lé si egy sé ge ket (pl. mezõ, dûlõ, rét stb.), azok rész le te it
és egyéb föld rész let tel vagy más jel leg ze tes fel szí ni kép -
zõd ménnyel el ha tá rolt te rü le tet je lö lõ név, több ilyen te rü -
let össze fog la ló neve, il let ve a föld fel szín füg gõ le ges ta -
golt sá gát (he gye ket, völ gye ket stb.) je lö lõ he lyi je len tõ sé -
gû, rend sze rint az 1:200 000 és ennél nagyobb
méretarányú térképeken feltüntetett név;

c) ter mé szet vé del mi név: a nem ze ti park, a táj vé del mi
kör zet, a ter mé szet vé del mi te rü let, Na tu ra 2000 te rü let, na -
túr park vé dett sé gé re, il let ve ki je lö lé sé re uta ló utó ta go(ka)t 
tar tal ma zó neve, to váb bá a ter mé szet vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIII. tör vény 23.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt
alakulatok (barlang, láp, kunhalom stb.) neve;

d) víz név: a víz gaz dál ko dást érin tõ min den név, így a
ter mé sze tes vi zek (víz fo lyá sok, ál ló vi zek, mo csa rak), a
mes ter sé ges lé te sít mé nyek ben szál lí tott, tá rolt vi zek (csa -
tor nák, tá ro zók), az ezek hez ka pcso ló dó sa já tos táj egy sé -
gek (pl. ár ví zi öb lö zet) és a lé te sít mé nyek (duz zasz tók, zsi -
li pek), továbbá a víznyelõk, források, kutak stb. neve;

e) or szá gos je len tõ sé gû köz le ke dé si és hír köz lé si név: a 
vas úti köz le ke dés sel és szál lí tás sal kap cso la tos lé te sít mé -
nyek (pá lya ud var, ál lo más stb.), a tá vol sá gi au tó busz-köz -
le ke dés sel, ha jó zás sal, légi köz le ke dés sel kap cso la tos lé -
te sít mé nyek (meg ál ló hely, ki kö tõ, re pü lõ tér stb.), a
10 m-nél na gyobb nyí lá sú hi dak, valamint a hírközlési
létesítmények (postahivatal stb.) neve;

f) or szág név: az ál lam for mát je lö lõ, kü lön írt utó ta got
tar tal ma zó ál lam név (Ma gyar Köz tár sa ság) és az ál lam for -
mát nem je lö lõ, egy ta gú (rö vid) államnév (Magyarország);

g) igaz ga tá si te rü let-név: az or szág köz igaz ga tá si, il let -
ve sta tisz ti kai, ter ve zé si és te rü let fej lesz té si cé lok ra ki ala -
kí tott te rü le ti egy sé ge i nek (me gye, régió, kistérség stb.)
neve;

h) hely ség név: a köz ség, nagy köz ség, vá ros, me gyei
jogú vá ros, fõ vá ros utó ta got tar tal ma zó vagy utó tag nél kü -
li rö vid neve, a fõ vá ro si ke rü le tek tel jes, a fõ vá ros ne vét is
tar tal ma zó, il let ve rö vid, csak a ró mai szá mot és a kerület
utótagot tartalmazó neve;

i) te le pü lés rész név (hely ség rész név): a hely ség köz -
pon ti bel te rü le te (át fe dé sek nél kül, pon to san kö rül ha tá -
rolt) ré sze i nek (köz ség rész, vá ros rész), to váb bá a köz pon ti 
bel te rü let tõl el kü lö nü lõ – la kott vagy la kat lan – egyéb
belterületnek, valamint külterületnek a neve;

j) köz te rü let név: a bel- és kül te rü le ti köz utak és te rek
rend sze rint út, utca, tér, park, köz, sé tány stb. utó ta got tar -
tal ma zó neve;

k) he lyi je len tõ sé gû köz le ke dé si név: a he lyi és hely kö zi 
tö meg köz le ke dés sel kap cso la tos lé te sít mé nyek (meg ál ló -
hely stb.) és a 10 m-nél kisebb nyílású hidak neve.

(4) Ki sebb sé gi nyel vû hi va ta los föld raj zi név: a hely sé -
gek nek és az or szág ban ta lál ha tó föld fel szí ni rész le tek nek
az ott élõ nem ze ti ki sebb ség vagy et ni kum ál tal hasz nált
tör té nel mi leg ki ala kult föld raj zi neve (pl. Ló rév = 9@&D",
Szent pé ter fa = Pet ro vo Selo, Ó bá nya = Altg las hüt te,
 Alcsevica, Grop csi ca).

(5) Kül föl di föld raj zi név ma gyar meg fe le lõ je: az or szág 
ha tá rán kí vül ta lál ha tó föld fel szí ni rész le tek nek a kül föl di
hi va ta los nyelv tõl el té rõ ma gyar nyel vû föld raj zi neve
(pl. Re pub lik Ös ter re ich = Oszt rák Köz tár sa ság, An da lu -
cía = An da lú zia, Ora dea = Nagy vá rad, Ve ne zia = Ve len ce, 
Roc ky Mo un ta ins = Szik lás-hegy ség), to váb bá a más írás -
rend szer bõl tör tént át írás ese tén a hasz nált rend szer tõl el -
té rõ ma gya ros át írá sú név (pl. ?*,F"/Ode sza = Odessza,
Shang hai = Sang haj).

(6) Föld raj zi meg je lö lés: a föld fel szín mes ter sé ges rész -
le te i nek azo no sí tá sá ra szol gá ló, ki sebb vagy na gyobb kö -
zös sé gek ál tal hasz nált, in téz mé nye ket (pl. Ma dách Szín -
ház), in téz mény sze rû mes ter sé ges lé te sít mé nye ket (pl. Fe -
ri he gyi re pü lõ tér, Er dé sze ti ar bo ré tum) je lö lõ tu laj don név
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vagy tulajdonnévnek nem tekinthetõ megjelölés (pl. fõ -
apát ság).

A Földrajzinév-bizottság szervezete és mûködése

3.  §

(1) A föld raj zi ne vek meg ál la pí tá sá val össze füg gõ fel -
ada tok el lá tá sá ra a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) mel lett Föld raj zi -
név-bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) mû kö dik. Ügy -
rend jét a Bi zott ság maga határozza meg, és a miniszter
hagyja jóvá.

(2) A Bi zott ság ba kép vi se lõt je löl
a) a mi nisz ter a nagy mé ret ará nyú ál la mi tér ké pek kel

össze füg gõ föld raj zi ne vek kel, il let ve a föld raj zi ne vek
nyil ván tar tá sá val,

b) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a ha tá -
ron túli ma gyar föld raj zi ne vek kel, il let ve a ki sebb sé gi
nyel vû földrajzi ne vek kel,

c) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a he -
lyi ön kor mány za tok kal és a te rü let fej lesz tés sel,

d) a hon vé del mi mi nisz ter a kö ze pes és kis mé ret ará -
nyú ál la mi tér ké pek kel, il let ve a hon vé del mi célú tér ké pé -
szet tel,

e) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a föld raj zi
ne vek ter mé szet vé de lem mel és víz üggyel,

f) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a vas úti köz le -
ke dés sel, a köz úti köz le ke dés sel, az út há ló zat tal, a pos tai
és hír köz lé si ügyek kel össze füg gõ földrajzi ne vek kel,

g) a kül ügy mi nisz ter a kül föl di ál la mok ma gyar ne vé -
vel,

h) az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter a köz ok ta tás sal,
 illetve a föld rajz ta ní tás sal,

i) a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta lá nak el nö ke a lak cím nyil ván tar tás sal
össze füg gõ föld raj zi ne vek kel,

j) a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (a továb biak -
ban: KSH) el nö ke a Ma gyar Köz tár sa ság hely ség név tá ra
és hely ség név köny ve szer kesz té sé vel össze füg gõ föld raj zi 
ne vek kel
kap cso la tos bi zott sá gi kép vi se let el lá tá sá ra.

(3) A mi nisz ter egy-egy tag je lö lé sé re kéri fel a kö vet ke -
zõ in téz mé nye ket és szer ve ze te ket:

a) a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia (a továb biak ban:
MTA) Ma gyar Nyel vi Bi zott sá gát a föld raj zi ne vek he -
lyes írá sá val,

b) az MTA Nyelv tu do má nyi In té ze tét a föld raj zi ne vek
név ta ni, nyelv já rá si kér dé se i vel,

c) az MTA Tör té net tu do má nyi In té ze tét a föld raj zi ne -
vek tör té ne ti hát te ré vel,

d) az MTA Föld rajz tu do má nyi Ku ta tó in té ze tét a föld -
raj zi táj be osz tá sok kal össze füg gõ föld raj zi ne vek kel,

e) az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Tér kép tu do -
má nyi és Geo in for ma ti kai Tan szé két a tér kép tu do -
mánnyal, geo in for ma ti ká val össze füg gõ föld raj zi ne vek -
kel,

f) a Ma gyar Táv ira ti Iro da Zrt.-t a mé di á val és a saj tó -
adat bank kal össze füg gõ föld raj zi ne vek kel,

g) a Ma gyar Föld mé ré si, Tér ké pé sze ti és Táv ér zé ke lé si 
Tár sa sá got a kar tog rá fia ál ta lá nos kér dé se i vel össze füg gõ
földrajzi nevekkel
kap cso la tos bi zott sá gi kép vi se let el lá tá sá ra.

(4) A mi nisz ter to váb bi, in téz mé nyek tõl füg get len és a
föld raj zi ne vek te kin te té ben el is mert szak em be re ket is fel -
kér het a bi zott sá gi munkában való részvételre.

(5) A mi nisz ter
a) ki je lö li a Bi zott ság el nö két;
b) gon dos ko dik a Bi zott ság mû kö dé si fel té te le i rõl;
c) biz to sít ja a Bi zott ság dön té se i nek, irány el ve i nek és

köz ér de kû tá jé koz ta tá sa i nak köz zé té te lét a Föld mû ve lés -
ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um hi va ta los lapjában,
illetve a honlapján;

d) ki je lö li az ENSZ Föld raj zi ne vek szak ér tõi cso port -
já ba (UNGEGN) a ma gyar kép vi se lõ ket, il let ve kép vi se li a 
Kor mányt – a kül ügy mi nisz ter rel együtt mû köd ve – az
ENSZ föld raj zi név egy sé ge sí té si kon fe ren ci á in és szak ér -
tõi cso port ülé se in.

A Földrajzinév-bizottság feladatai

4.  §

(1) A Bi zott ság meg ál la pít ja a 2.  § (3) be kez dé sé nek
a)–e) pont ja i ban fog lalt hi va ta los föld raj zi neveket.

(2) A Bi zott ság
a) a 2.  § (3) be kez dé sé nek h) pont ja sze rin ti hely ség ne -

vek re vo nat ko zó dön té sek elõ ké szí té se so rán a he lyi ön -
kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 58.  §-a
alap ján min den eset ben, a 2.  § (3) bekezdésének i)–j) és
k) pont ja i ban fel so rolt hi va ta los föld raj zi ne ve ket érin tõ
dön tés elõtt pe dig a te le pü lé si ön kor mány zat meg ke re sé -
sé re szak mai vé le ményt ad;

b) vé le mé nye zi a 2.  § (3) be kez dé sé nek f)–g) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott hi va ta los föld raj zi ne vek re vo nat ko zó
javaslatokat.

(3) A Bi zott ság meg ke re sés re ál lást fog lal
a) a 2.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hi va ta los

föld raj zi ne vek he lyes sé gé rõl;
b) a hoz zá for du ló szer ve zet vagy ma gán sze mély ké ré -

sé re a hi va ta los föld raj zi ne vek meg ál la pí tá sá nak és hasz -
ná la tá nak jog sza bály ban nem sza bá lyo zott kér dé se i rõl és a 
kül föl di föld raj zi ne vek ma gyar meg fe le lõ je ha zai hasz ná -
la tá ról.

(4) A Bi zott ság ha tás kö ré be tar to zó hi va ta los föld raj zi
ne vek meg ál la pí tá sá ra, a meg ál la pí tott hi va ta los föld raj zi
ne vek meg vál toz ta tá sá ra javaslatot tehet:

a) a 2.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
hi va ta los föld raj zi ne vek ese té ben a miniszter;

b) a 2.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
hi va ta los föld raj zi ne vek ese té ben a mi nisz ter vagy az
érin tett te le pü lé si ön kor mány zat;
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c) a 2.  § (3) be kez dé sé nek c) és d) pont já ban meg ha tá -
ro zott hi va ta los föld raj zi ne vek ese té ben a kör nye zet vé -
del mi és vízügyi miniszter;

d) a 2.  § (3) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro zott
hi va ta los föld raj zi ne vek ese té ben a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter, re gi o ná lis je len tõ sé gû lé te sít mény ese té ben 
az üzemeltetõ gazdasági szervezet.

(5) A 2.  § (3) be kez dé sé nek a)–e) pont ja i ba tar to zó,
meg ál la pí tott hi va ta los föld raj zi ne vek rõl a Bi zott ság ér te -
sí ti a javaslattevõket.

(6) A Bi zott ság 2.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hi -
va ta los föld raj zi ne vek re vo nat ko zó an – szük ség sze rint –
a he lyi, il let ve az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat tól
véleményt kérhet.

(7) A Bi zott ság – az ér de kel tek kel egyet ér tés ben – szak -
mai aján lá so kat te het köz zé a 2.  §-ban fel so rolt tí pu sú ne -
vek meg ál la pí tá sá nak és meg vál toz ta tá sá nak mód szer ta -
ná ról.

(8) A Bi zott ság ve ze tõ je éven te be szá mol a mi nisz ter -
nek a Bi zott ság munkájáról.

A névmegállapítás, névváltoztatás és véleményezés
követelményei

5.  §

(1) A hi va ta los föld raj zi ne vek meg ál la pí tá sa kor fi gye -
lem mel kell len ni a he lyi la kos ság élõ név hasz ná la tá ra, a
te le pü lé si és a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat, az egyéb
szer ve ze tek vé le mé nyé re, to váb bá a ter mé szet- és tár sa da -
lom tu do má nyok ered mé nye i re, a tör té nel mi ha gyo má -
nyok ra, kü lö nö sen a hely tör té ne ti ku ta tá sok ra, az el pusz -
tult te le pü lé sek ne vé re, ezen kí vül a föld raj zi kör nye zet re,
a me zõ- és er dõ gaz da sá gi mû ve lé si szer ke zet re, a nem ze ti -
sé gi vi szo nyok ra, a nyel vi és nyelv he lyes sé gi kö ve tel mé -
nyek re. A nyelv he lyes sé gi kö ve tel mé nyek ma guk ba fog -
lal ják a min den ko ri aka dé mi ai he lyes írás kö ve té sét és az
arra épü lõ sza bá lyok be tar tá sát.

(2) A 2.  § (3)–(4) be kez dé sé ben fel so rolt föld fel szí ni
rész le tek élõ sze mély rõl – a ta nyák ki vé te lé vel – nem
nevezhetõk el.

(3) Amennyi ben tör vény vagy kor mány ren de let más -
ként nem ren del ke zik, a hi va ta los föld raj zi ne vek meg vál -
toz ta tá sá ra ak kor ke rül het sor, ha az azo nos hang zá sú hi -
va ta los föld raj zi ne vek za vart kel tõ ek és a név azo nos ság
más ként nem ke zel he tõ, ha a név hasz ná lat ban ki mu tat ha tó 
vál to zás kö vet ke zett be, ha a név vel je lölt mes ter sé ges lé -
te sít ményt meg vál toz tat ták vagy át ala kí tot ták, vagy ha a
név hasz ná lat a köz ér dek szem pont já ból nem meg fe le lõ.
A tör té nel mi ha gyo má nyo kat õrzõ ne vek nem vál toz tat ha -
tó ak meg.

(4) Az (1) be kez dés kö ve tel mé nye i nek be tar tá sá val a
2.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott név tí pu sok ban ki -
sebb sé gi nyel vû hi va ta los föld raj zi név is meg ál la pít ha tó.
A 2.  § (3) be kez dé sé nek a), c) és e)–j) pont ja i ban fel so rolt

hi va ta los föld raj zi ne vek ki sebb sé gi nyel vû alak ja csak a
ma gyar nyel vû név vel együtt ál la pít ha tó meg. A la tin be tût 
hasz ná ló ki sebb sé gi nyel vû hi va ta los föld raj zi ne vet az
adott nyelv he lyes írá sa sze rint kell írni. A nem la tin be tût
hasz ná ló ki sebb sé gi nyel vû föld raj zi név meg ál la pí tá sa kor 
a magyar ábécén alapuló átírás és az adott kisebbségi nyelv 
írásmódja egyaránt hivatalos.

(5) A hi va ta los föld raj zi név he lyett vagy a hi va ta los
föld raj zi név ben a föld raj zi köz né vi utó tag elõtt szá mot
he lyet te sí tõ betû vagy szám jegy – ki vé ve a (6) be kez dés -
ben fog lalt eseteket – nem használható.

(6) Egyes re gi o ná lis je len tõ sé gû, víz ren de zést, bel víz el -
ve ze tést, ön tö zést szol gá ló csa tor nák, ki sebb ál ló vi zek (tá -
ro zók), fõ vá ro si ke rü le tek ne vé ben, to váb bá ko ráb ban
meg ál la pí tott köz te rü let ne vek ben és kül te rü le ti te le pü lés -
ré szek ne vé ben meg tart ha tó a föld raj zi köz né vi utó tag
elõtt arab vagy ró mai szám jegy.

(7) A 4.  § (2) be kez dé sé nek a) pontja sze rin ti szak mai
vé le mé nye zés so rán gon dot kell for dí ta ni arra, hogy

a) új hely ség név adá sa ese tén – fi gye lem mel a mai és a
tör té nel mi ma gyar hely ség ne vek re is – név azo nos ság ne
álljon elõ;

b) a te le pü lés rész ne vek meg ál la pí tá sa kor a meg szûnt
(egye sí tett) hely sé gek ne vét meg kell tar ta ni, egyéb ese -
tek ben pe dig elõnyt kell él vez nie a ko ráb ban hasz nált, más 
kö ve tel mé nyek kel össz hang ban álló egyéb név nek, to váb -
bá el kell ke rül ni a te le pü lés név elõ tag ként való hasz ná la -
tát;

c) a köz te rü le tek el ne ve zé sé nek le he tõ leg a köz vet len
kör nye zet ha gyo má nya it, sa já tos sá ga it kell tük röz nie,
vagy a hely hez kö tõ dõ sze mé lyek kel kell kap cso la tos nak
len nie.

A hivatalos földrajzi nevek nyilvántartása 
és a Földrajzinév-tár

6.  §

(1) A 2.  § (3) be kez dés a)–e), va la mint g)–i) pont ja i ban
fel so rolt hi va ta los föld raj zi ne ve ket – a kü lön jog sza bály
sze rin ti ve tü le ti rend szer ben meg ha tá ro zott ko or di ná ták -
kal el lát va – a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet
(a továb biak ban: FÖMI) a Föld raj zi név-tár ban nyil ván -
tart ja, és azt fo lya ma to san ve ze ti.

(2) A Föld raj zi név-tár tar tal maz za az (1) be kez dés sze -
rin ti hi va ta los föld raj zi ne ve ket. Ezek kö zül az igaz ga tá si -
te rü let- és hely ség ne ve ket a KSH ál tal ki adott Ma gyar
Köz tár sa ság Hely ség név köny ve, a te le pü lés rész ne ve ket a
Ma gyar Köz tár sa ság Hely ség név tá ra sze rint kell fel tün tet -
ni. A Föld raj zi név-tár a fel so rolt tí pu sok ban meg ál la pí tott
kisebbségi nyelvû földrajzi neveket is tartalmazza.

(3) A Föld raj zi név-tár tar tal maz za a kü lön fé le tér ké pe -
ken, a tér ké pi hasz ná lat szem pont já ból fon tos hi va ta los
föld raj zi név nek nem mi nõ sü lõ te le pü lés rész ne ve ket, to -
váb bá a föld raj zi meg je lö lé se ket is (mû em lék, rom, ki lá tó,
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mú ze um, kül te rü le ti nem la kott épü let stb. neve), a lé te sít -
mény tulajdonosának vagy kezelõjének közlése szerint.

(4) A FÖMI a hely sé gen ként hely szí nen egyez te tett és
nyil ván tar tás ba vett föld raj zi ne vek rõl az ille té kes te le pü -
lé si ön kor mány zat jegy zõ jét név jegy zék és tér kép váz lat
megküldésével tájékoztatja.

(5) A Föld raj zi név-tár ada tai nyil vá no sak. A FÖMI
gon dos ko dik ar ról, hogy ezek min den ki szá má ra hoz zá fér -
he tõ ek legyenek.

Záró rendelkezés

7.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
304/2007. (XI. 14.) Korm.

rendelete

a betéti kamat, az értékpapírok hozama
és a teljes hiteldíj mutató számításáról 

és közzétételérõl  szóló
41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény 235.  §-a (1) be kez dé -
sé nek c) és d) pont já ban, va la mint a tõ ke pi ac ról  szóló
2001. évi CXX. tör vény 451.  §-a (1) be kez dé sé nek
m) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján és az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében el jár va az aláb bi a kat ren de li el:

1.  §

(1) A be té ti ka mat, az ér ték pa pí rok ho za ma és a tel jes
hi tel díj mu ta tó szá mí tá sá ról és köz zé té te lé rõl  szóló
41/1997. (III. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[(2) E ren de let ha tá lya ki ter jed]
„b) az ér ték pa pír ho zam szá mí tá sá ra vo nat ko zó ren del -

ke zé sek te kin te té ben a be fek te té si vál lal ko zá sok ra, a sa ját
ki bo csá tá sú ér ték pa pír ja it for ga lom ba hozó hi tel in té zet re,
a be fek te té si alap ke ze lõ re, va la mint mind azon szer ve zet -
re, amely tör vényi fel ha tal ma zás alap ján for gal ma zó

igény be vé te le nél kül jo go sult sa ját ki bo csá tá sú ér ték pa pírt 
for ga lom ba hoz ni, va la mint”

(2) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) E ren de let al kal ma zá sá ban ke res ke del mi kom mu -

ni ká ció a be fek te té si vál lal ko zás, a pénz ügyi in téz mény, a
be fek te té si alap ke ze lõ, to váb bá a pénz ügyi in téz mény hi -
te lét köz ve tí tõ har ma dik sze mély gaz da sá gi te vé keny sé gé -
vel köz vet le nül össze füg gés ben tör té nõ in for má ció köz lés, 
füg get le nül an nak meg je le né si mód já tól, esz kö zé tõl.”

2.  §

Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Ha a be tét be fi ze té se több rész let ben tör té nik, a

7. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kép le tet kell al kal -
maz ni.”

3.  §

Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) La kás-ta ka rék pénz tár ese tén a ke res ke del mi kom -

mu ni ká ci ó ban az EBKM ér té két havi 20 ezer fo rint fo lya -
ma tos be té tel he lye zést fel té te lez ve kell meg ha tá roz ni.”

4.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § Az EBKM szá mí tá sá nál a ka mat összeg ben csak a

tény le ge sen ki fi ze ten dõ (jó vá íran dó) összeg ve he tõ figye -
lembe. Ha a ki fi ze ten dõ ka ma tot bár mi lyen jog cí men (pl.
ju ta lék, díj) – ide nem ért ve az adó fi ze té si kö te le zett sé -
get – le vo nás ter he li, ak kor a ka mat össze get a le vo nás
össze gé vel csök ken te ni kell.”

5.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A be té ti szer zõ dés meg kö té sé re vo nat ko zó aján lat -
ban és ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó ban fel kell hív ni a fi -
gyel met arra, hogy a be té ti szer zõ dés rész le tes le írá sát az
üz let sza bály zat tar tal maz za.

(3) Ha a be té ti szer zõ dés meg kö té sé re vo nat ko zó aján -
lat ban vagy a be tét re vo nat ko zó ke res ke del mi kom mu ni -
ká ci ó ban sze re pel a be tét ka ma ta vagy bár mi lyen költ sé ge, 
köz vet le nül ezt köve tõen az EBKM mér té ké nek is – a rö -
vi dí tés fel tün te té sé vel, két ti ze des jegy pon tos ság gal – sze -
re pel nie kell leg alább ugyan ak ko ra mé ret ben és meg egye -
zõ meg je le ní tés ben, il le tõ leg jól ért he tõ en el kell hang -
zania.”

(2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(7) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(4) Ha a be tét hez ál la mi tá mo ga tás kap cso ló dik és a
szer zõ dés meg kö té sé re vo nat ko zó aján lat ban vagy ke res -
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ke del mi kom mu ni ká ci ó ban sze re pel a be tét ka ma ta, bár -
mi lyen költ sé ge vagy az ál la mi tá mo ga tás mér té ke, il let ve
össze ge, a tá mo ga tás sal és a tá mo ga tás nél kül szá mí tott
EBKM ér té két is meg kell adni.

(5) Ha a hi tel in té zet az EBKM szá mí tá sá nál va la mi lyen
ked vez ményt vesz figye lembe, és e ked vez mény va la mi -
lyen fel té tel tõl függ (akár a hi tel in té zet, akár az ügy fél ol -
da lá ról), a ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó nak leg alább a
rész le tes fel té te lek pon tos el ér he tõ sé gét tar tal maz nia kell.

(6) Ked vez mé nyes ka mat tal meg hir de tett, au to ma ti ku -
san meg úju ló be tét ese tén a szer zõ dés meg kö té sé re vo nat -
ko zó aján lat nak és ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó nak a ked -
vez mé nyes EBKM ér té ke mel lett a köz zé té tel idõ pont já -
ban ha tá lyos kon dí ci ós lis ta sze rin ti nem ked vez mé nyes
EBKM ér té két is tar tal maz nia kell.

(7) Ha a hi tel in té zet olyan össze tett szol gál ta tást kí nál,
ahol a be tét mel lett be fek te té si je gyet is kö te le zõ vá sá rol ni, 
a ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó nak vagy a be té ti szer zõ dés
meg kö té sé re vo nat ko zó aján lat nak a be tét rész re vo nat ko -
zó EBKM ér té két köve tõen tar tal maz nia kell – meg egye zõ 
meg je le ní tés ben – az aláb bi szö ve get: „Az aján lat má sik
ele mét ké pe zõ be fek te té si alap ho za ma az alap ban lévõ be -
fek te té si esz kö zök ho za má tól füg gõ en vál to zó le het. Az
alap múlt be li ho za ma nem je lent ga ran ci át a jö võ be ni ho -
zam ra.”

6.  §

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

„(1) A hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok ese té -
ben, ha az ér ték pa pír ka ma ta a ki bo csá tó ál tal a még hát ra -
lé võ tel jes fu tam idõ re meg ál la pí tás ra ke rült, a be fek te té si
vál lal ko zás, a hi tel in té zet, va la mint az a szer ve zet, amely
tör vény alap ján for gal ma zó igény be vé te le nél kül jo go sult
sa ját ki bo csá tá sú ér ték pa pírt for ga lom ba hoz ni, kö te les ki -
szá mí ta ni, és a 7.  §-ban meg ha tá ro zott mó don köz zé ten ni
az egy sé ge sí tett ér ték pa pír ho zam mu ta tót (a továb biak -
ban: EHM).”

(2) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A be fek te té si alap ke ze lõ nek az (1)–(3) be kez dést
meg fele lõen al kal maz nia kell a ho zam ga ran ci á val vagy
ho zam vé de lem mel el lá tott, nyil vá no san for ga lom ba ho -
zott be fek te té si ala pok ese té ben, ha a ga ran tált vagy ígért,
konk rét, szám sze rû sí tett ho zam a még hát ra lé võ tel jes fu -
tam idõ re meg ál la pí tás ra ke rült. Az EHM szá mí tá sa kor
ahol a 3. és 4. szá mú mel lék le tek ben sze rep lõ kép le tek ka -
mat fi ze tést em lí te nek, a ga ran tált vagy ígért ho za mot kell
figye lembe ven ni.

(5) Az EHM szá mí tá sá nál a ho zam összeg ben csak a
tény le ge sen ki fi ze ten dõ (jó vá íran dó) összeg ve he tõ figye -
lembe. Ha a ki fi ze ten dõ ho za mot bár mi lyen jog cí men
(pl. ju ta lék, díj) – ide nem ért ve az adó fi ze té si kö te le zett sé -

get – le vo nás ter he li, a ho zam össze get a le vo nás össze gé -
vel csök ken te ni kell.”

7.  §

(1) Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A be fek te té si vál lal ko zás nak, a hi tel in té zet nek és a
6.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a be fek te té si
alap ke ze lõ nek, va la mint an nak a szer ve zet nek, amely tör -
vény alap ján for gal ma zó igény be vé te le nél kül jo go sult sa -
ját ki bo csá tá sú ér ték pa pírt for ga lom ba hoz ni, az ügy fél fo -
ga dás ra nyit va álló he lyi ség ben ki kell füg gesz te nie:

a) az ér ték pa pír-ho zam szá mí tá sá nak konk rét kép le tét;
b) a ka mat-, il let ve ho zam fi ze tés idõ pont ja it;
c) a rö vi dí tés fel tün te té sé vel két ti ze des jegy pon tos ság -

gal az EHM ér té két;
d) min den olyan tényt, in for má ci ót, fel té telt, amely ki -

ha tás sal van az ér ték pa pír alap ján ki fi ze tett összeg re.”

(2) Az R. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha az ér ték pa pír ügy let re vo nat ko zó aján lat ban
vagy ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó ban az ügy let re vo nat -
ko zó ka mat, konk rét ho zam vagy bár mi lyen költ ség meg -
je le nik, köz vet le nül ezt köve tõen az EHM mér té ké nek
is – a rö vi dí tés fel tün te té sé vel, két ti ze des jegy pon tos ság -
gal – sze re pel nie kell leg alább ugyan ak ko ra mé ret ben és
meg egye zõ meg je le ní tés ben, il le tõ leg jól ért he tõ en el kell
hang za nia.”

8.  §

Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Ha a hi tel in té zet olyan össze tett szol gál ta tást kí nál,

amely nél a vissza fi ze ten dõ köl csön összeg egé sze, vagy
egy ré sze egy má sik szol gál ta tás ke re té ben kép zõ dik meg
az ügy fél be fi ze té se i bõl, ak kor a THM ér té két e be fi ze té -
sek figye lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni. A hi tel vissza -
fi ze té sé hez nem kap cso ló dó eset le ges több let szol gál ta tás
dí ját nem kell figye lembe ven ni.”

9.  §

Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Ha a hi tel nyúj tó ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó já ban 

ked vez mé nyes ka ma to zás ra vagy bár mely költ ség tel jes
vagy rész le ges el en ge dé sé re tör té nik hi vat ko zás, a THM
ki szá mí tá sá nál a ked vez mé nyes fel té te le ket kell figye -
lembe ven ni.

(4) Ha a hi tel nyúj tó az adott hi tel tí pus ra al kal ma zott fel -
té te lek nél a fu tam idõ nél rö vi debb idõ szak ra ked ve zõbb
fel té te le ket kí nál (ak ci ós idõ szak), ak kor
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a) az ak ci ós idõ szak ra ezen ked ve zõbb fel té te le ket,
b) a hi tel fu tam ide jé nek ak ci ó val nem érin tett idõ sza -

ká ra a köz zé té tel idõ pont já ban ha tá lyos kon dí ci ós lis ta
sze rin ti, adott hi tel tí pus ra vo nat ko zó fel té te le ket
kell figye lembe ven ni a THM ér té ké nek meg ha tá ro zá sa -
kor.”

10.  §

Az R. 11/A.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal 
egé szül ki:

„e) ha a hely szí ni szem lék szá ma elõ re nem ha tá roz ha tó
meg, két szem le dí ját kell figye lembe ven ni.”

11.  §

Az R. 11/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) De vi za ala pú köl csö nök ese tén a 10.  §-ban meg ha -
tá ro zott kép le tek nél az ügy fél ál tal tel je sí tett fi ze té se ket
fo rint ban kell szá mí tás ba ven ni

a) a szer zõ dés ben rög zí tett THM szá mí tá sá nál a pénz -
ügyi in téz mény nél al kal ma zott, a szer zõ dés meg kö té sét
meg elõ zõ 30. nap nál nem ré geb bi de vi za ár fo lyam,

b) a 13.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott he lye ken és
a ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó ban sze rep lõ THM szá mí tá -
sá nál a pénz ügyi in téz mény nél al kal ma zott, a tárgyne -
gyedévet meg elõ zõ hó nap 1. mun ka nap ján ér vé nyes de vi -
za ár fo lyam
figye lembe véte lével.”

12.  §

Az R. 11/C.  §-a a kö vet ke zõ j) és k) pont tal egé szül ki:
[A hi tel in té zet ál tal hi tel kár tya ként ki bo csá tott bank -

kár tya ese tén a 10.  §-ban meg ha tá ro zott kép le te ket az
aláb bi fel té te le zé sek figye lembe véte lével kell szá mí ta ni:]

„j) az éves kár tya dí jat és más költ sé ge ket a hi tel fo lyó -
sí tá sá ig fel me rült költ ség ként kell ke zel ni, az 5. szá mú
mel lék let kép le té ben a bal ol da li ér té ket csök ken tõ té tel -
ként,

k) a hi tel kár tya mö gött levõ hi tel szám la ve ze té sé ért fel -
szá mí tott dí jat a c) és d) pont ban em lí tett mi ni má lis tör -
lesz tés ré sze ként kell ke zel ni úgy, hogy az ügy fél tar to zá sa 
csak a dí jon fe lü li résszel csök ken.”

13.  §

Az R. a kö vet ke zõ 11/D.  §-sal egé szül ki:
„11/D.  § (1) A 13.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott

he lye ken és a ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó ban a THM ér -
té két az aláb bi fel té te lek kel nyúj tott, egyen le tes tör lesz té -

sû hi tel re kell meg ha tá roz ni, amennyi ben a pénz ügyi in -
téz mény kí nál ja az adott hi tel tí pust:

a) a la kás ta ka rék pénz tár ál tal nyúj tott la kás köl csön nél
a köl csön össze ge 1 mil lió fo rint, fu tam ide je 5 év,

b) más pénz ügyi in téz mény ál tal nyúj tott la kás köl csön -
nél a köl csön össze ge 5 mil lió fo rint, fu tam ide je 20 év,

c) hi tel kár tya és fo lyó szám la hi tel ese tén a köl csön
össze ge 500 ezer fo rint, fu tam ide je 1 év,

d) 1 mil lió fo rin tos összeg ha tá rig nyúj tott – az
a)–c) pont ba nem tar to zó – la kos sá gi köl csön nél a köl csön
össze ge 500 ezer fo rint, fu tam ide je 3 év,

e) 1 mil lió fo rint fe let ti – az a)–c) pont ba nem tar to -
zó – la kos sá gi köl csön nél a köl csön össze ge 1 mil lió fo -
rint, fu tam ide je 5 év.

(2) Nem egyen le tes tör lesz té sû hi tel nél is al kal maz ni
kell az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te le ket, de eb -
ben az eset ben az el té rõ tör lesz té si mó dot fel tû nõ mó don
je lez ni kell.

(3) Ha az adott hi telt a pénz ügyi in téz mény nem nyújt ja
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel és a hi tel -
nyúj tó ál tal kí nált fel té te lek ér dem ben at tól el té rõ ek, ab -
ban az eset ben a THM szá mí tá sa kor az (1) be kez dés ben
em lí tett fel té te lek hez leg kö ze leb bi – a hi tel tí pus ra lé te -
zõ – össze get és fu tam idõt kell figye lembe ven ni. Ezt az
(1) be kez dés ben em lí tett he lye ken fel tû nõ mó don je lez ni
kell.

(4) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban egyen le tes tör lesz -
té sû hi tel az a leg fel jebb 6 hó na pos tü rel mi ide jû hi tel,
amely nek vissza fi ze té se azo nos idõ be li gya ko ri ság gal
(pl. ha von ta, ne gyed éven te), azo nos össze gû tör lesz tés sel
tör té nik. Azo nos össze gû tör lesz tés alatt ér ten dõ min den
olyan köl csön tör lesz tés, amely ese té ben a tõ ke tör lesz té si
idõ szak ban a tõ ke tör lesz tés és a ka mat fo rint ban vagy de -
vi zá ban meg ha tá ro zott együt tes össze ge ál lan dó.”

14.  §

Az R. 12.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[12.  § A pénz ügyi in téz mény nek biz to sí ta nia kell, hogy
ügy fe le a szer zõ dés alá írá sa elõtt meg is mer hes se:]

„b) a hi tel szer zõ dés mó do sí tá sá nak eset le ges költ sé ge it,”

15.  §

(1) Az R. 13.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ha a pénz ügyi in téz mény ke res ke del mi kom mu ni -
ká ci ó já ban, il let ve a pénz ügyi in téz mény hi te lét köz ve tí tõ
har ma dik sze mély ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó já ban sze -
re pel a hi tel ka ma ta, bár mi lyen költ sé ge, tör lesz tõ rész le te
vagy ezek kel össze füg gés be hoz ha tó bár mely uta lás, köz -
vet le nül ezt köve tõen a THM ér té ké nek is – a rö vi dí tés fel -
tün te té sé vel, két ti ze des jegy pon tos ság gal – sze re pel nie
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kell leg alább ugyan ak ko ra mé ret ben és meg egye zõ meg je -
le ní tés ben, il le tõ leg jól ért he tõ en el kell hang za nia.”

(2) Az R. 13.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Ha a hi tel nyúj tó a THM szá mí tá sá nál a 9.  § (3) be -
kez dé sé nek meg fele lõen va la mi lyen ked vez ményt vesz
figye lembe, és e ked vez mény va la mi lyen fel té tel tõl függ
(akár a hi tel nyúj tó, akár az ügy fél ol da lá ról), a ke res ke del -
mi kom mu ni ká ci ó nak leg alább a rész le tes fel té te lek pon -
tos el ér he tõ sé gét tar tal maz nia kell.

(6) A ked vez mé nyes fel té te lek kel meg hir de tett hi tel kár -
tyá ra vo nat ko zó ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó nak a nem
ked vez mé nyes fel té te lek alap ján szá mí tott THM ér té két is
tar tal maz nia kell.

(7) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a hi tel kár -
tyá ra vo nat ko zó ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó nak tar tal -
maz nia kell a THM szá mí tá sá nál figye lembe vett el szá mo -
lá si idõ szak hosszát is.”

16.  §

Az R. 1–6. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel lék -
le te sze rint mó do sul.

17.  §

Az R. ki egé szül az e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben
fog lalt 7. szá mú mel lék let tel.

18.  §

(1) Ez a ren de let 2008. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az R. 11/A.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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

19.  §

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

a) a Ta nács 90/88/EGK irány el ve (1990. feb ru ár 22.) a
tag ál la mok fo gyasz tói hi tel re vo nat ko zó jog sza bá lyai és
köz igaz ga tá si ren del ke zé sei kö ze lí té sé rõl  szóló
87/102/EGK irány elv mó do sí tá sá ról,

b) a Ta nács 98/7/EK irány el ve (1998. feb ru ár 16.) a
tag ál la mok fo gyasz tói hi tel re vo nat ko zó jog sza bá lyai és
köz igaz ga tá si ren del ke zé sei kö ze lí té sé rõl  szóló
87/102/EGK irány elv mó do sí tá sá ról.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

1. számú melléklet

a 304/2007. (XI. 14.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le té ben az „r: az EBKM szá -
zad ré sze” szö veg rész he lyé be az „r: az EBKM ér té ke” szö -
veg rész lép.

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az „r: az EBKM szá -
zad ré sze” szö veg rész he lyé be az „r: az EBKM ér té ke” szö -
veg rész lép.

3. Az R. 3. szá mú mel lék le té ben az „r: az EHM szá zad -
ré sze” szö veg rész he lyé be az „r: az EHM ér té ke” szö veg -
rész lép.

4. Az R. 4. szá mú mel lék le té ben az „r: az EHM szá zad -
ré sze” szö veg rész he lyé be az „r: az EHM ér té ke” szö veg -
rész lép.

5. Az R. 5. szá mú mel lék le té ben az „i: a THM szá zad -
ré sze” szö veg rész he lyé be az „i: a THM ér té ke” szö veg -
rész lép.

6. Az R. 6. szá mú mel lék le té ben az „i: a THM szá zad -
ré sze” szö veg rész he lyé be az „i: a THM ér té ke” szö veg -
rész lép.

2. számú melléklet

a 304/2007. (XI. 14.) Korm. rendelethez

„7. számú melléklet
a 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelethez

Az EBKM szá mí tá sá hoz a kö vet ke zõ kép le tet kell al -
kal maz ni, ha a be tét be fi ze té se több rész let ben tör té nik:

B

(1 r)

K

(1 r)

i

(t / 365)

j

(t / 365)
j 1

m

i 1

n

i j+
=

+==
åå

n = a be tét be fi ze té sek szá ma,

Bi = az i-edik be tét be fi ze tés össze ge,

ti = az elsõ be té tel he lye zés nap já tól az i-edik be tét -
be fi ze té sig hát ra lé võ napok száma,

r = az EBKM ér té ke,

m = a ki fi ze té sek szá ma,

tj = az elsõ be té tel he lye zés nap já tól a j-edik ki fi ze té -
sig hát ra lé võ napok száma,

Kj = a j-edik ki fi ze tés össze ge.”
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A Kormány
305/2007. (XI. 14.) Korm.

rendelete

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
kezelésérõl és felhasználásáról  szóló 

133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról  szóló
2003. évi XC. tör vény 17.  §-ának 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 fog lalt fel adat kör ében el jár va, a Kor -
mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ke ze lé sé -
rõl és fel hasz ná lá sá ról  szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Akr.) 1.  §-a a kö vet ke zõ
(5)–(12) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Az Iro da a pá lyá za ti prog ra mok le bo nyo lí tá sá ba
akk re di tált köz re mû kö dõ szer ve ze te ket von hat be. Az Iro -
da az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
54/A.  §-ban ne ve sí tett ke ze lõi fel ada tok kö rén kí vül esõ
kö vet ke zõ fel ada to kat ad hat ja át:

a) a pá lyá za tok be fo ga dá sa, a pá lyá zat el bí rá lá sá hoz
szük sé ges adat szol gál ta tás a Hi va tal és az Iro da ré szé re,
köz re mû kö dés a pá lyá za tok ér té ke lé sé ben;

b) min ta alap ján szer zõ dé sek elõ ké szí té se (szer zõ dé sek 
ki kül dé se, fo ga dá sa, hi ány pót lás), elõ ké szí tett szer zõ dés
át adá sa az Iro dá nak;

c) köz re mû kö dés a pro jek tek meg valósítása elõ re ha la -
dá sá nak nyo mon kö ve té sé ben, be szá mo ló fo ga dá sa, for -
mai el len õr zé se, hi ány pót lás, szer zõ dés mó do sí tás elõ ké -
szí té se, a tá mo ga tás ki fi ze té sé nek elõ ké szí té se;

d) szak ér tõ ként köz re mû kö dés a pénz ügyi hely szí ni el -
len õr zés ben (do ku men tum ala pú el len õr zé sek és koc ká zat -
elem zés re ala po zott pénz ügyi hely szí ni el len õr zé sek);

e) pá lyá za ti ada tok fo lya ma tos rög zí té se, az adat bá zis
nap ra kész sé gé nek és meg bíz ha tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(6) Az akk re di tá ci ós kri té ri u mok min den köz re mû kö dõ
szer ve zet ese té ben egy sé ge sek, azo kat az Iro da – a Hi va tal
és az Alap for rá sa i nak fel hasz ná lá sá ért fe le lõs mi nisz ter
jó vá ha gyá sá val – ha tá roz za meg. Az akk re di tá lást füg get -
len szer ve zet vég zi. Az akk re di tá ció fe lül vizs gá la ta ke re -
té ben a köz re mû kö dõ szer ve zet te vé keny sé gét két éven te
fe lül kell vizs gál ni.

(7) A köz re mû kö dõ szer ve zet az Iro da ne vé ben és ja vá -
ra jár el. A köz re mû kö dõ szer ve zet a szer zõ dés ben fog lalt
fel ada ta it nem ad hat ja át.

(8) A köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl és a köz re -
mû kö dõ szer ve ze tek szá má ra biz to sí tott ki zá ró la gos jog -
ról az Alap for rá sa i nak fel hasz ná lá sá ért fe le lõs mi nisz ter
ja vas la tá ra a Kor mány ren de let ben in téz ke dik. Ha a köz re -
mû kö dõ szer ve ze tek ki je lö lé sé hez a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény alap ján köz be szer zé si el -
já rást kell le foly tat ni, az el já rást az Iro da foly tat ja le a Hi -

va tal be vo ná sá val. Az Iro da a köz be szer zé si bí rá ló bi zott -
ság ba meg hív ja a Hi va tal kép vi se lõ jét.

(9) A fel ada tok át adá sá ról az Iro da és a köz re mû kö dõ
szer ve zet szer zõ dés ben ál la po dik meg. A meg ál la po dás -
ban meg kell ha tá roz ni kü lö nö sen

a) a köz re mû kö dõ szer ve zet kö te le zett sé ge it, a tel je sít -
mény cé lo kat,

b) az Iro dá nak a köz re mû kö dõ felé fenn ál ló irá nyí tá si
jog kö ré nek ele me it,

c) a pá lyá zat-, va la mint szer zõ dés ke ze lés so rán al kal -
ma zan dó el já rá si sza bá lyo kat,

d) az el len õr zés, be szá mo lás, szám adás rend sze rét,
e) az adat ke ze lés és adat szol gál ta tás rend jét, az adat vé -

del mi elõ írásokat,
f) a fel adat tel je sí té sé nek el fo ga dá sát köve tõen a tel je -

sít mény ará nyos díj ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ját,
g) a köz re mû kö dõ szer ve zet szer zõ dés sze gé sé nek kö -

vet kez mé nye it.
(10) A tel je sít mény cé lo kat és a köz re mû kö dõ dí ja zá sát

úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az Alap ból ki zá ró lag a pá lyá -
za ti prog ra mok meg valósításához köz vet le nül kap cso ló dó
fel ada tok költ sé gei té rít he tõk meg a köz re mû kö dõk nek.
Az Alap ke ze lé sé vel kap cso la tos költ sé gek Atv.-ben meg -
ha tá ro zott há nya dá ból köz re mû kö dõi díj – össze sen és
éven te – an nak 35%-át meg nem ha la dó mér ték ben fi nan -
szí roz ha tó.

(11) Az akk re di tá ci ós kri té ri u mok nak  való meg nem fe -
le lés, va la mint jog sza bály ba üt kö zõ vagy nem szer zõ dés -
sze rû tel je sí tés ese tén, kü lö nö sen a meg ál la po dás ban meg -
ha tá ro zott tel je sít mény cé lok tól  való je len tõs el té rés, ké se -
del mes tel je sí tés ese tén az Iro da ve ze tõ je a köz re mû kö dõi
ki je lö lés vissza vo ná sát kez de mé nye zi.

(12) Amennyi ben a köz re mû kö dõi ki je lö lés vissza vo -
nás ra ke rül – új köz re mû kö dõ ki je lö lé sé ig – az (5) be kez -
dés a)–e) pont jai sze rin ti fel ada to kat az Iro da lát ja el.”

2.  §

Az Akr. 15.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az Atv. 8.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé -
te lé vel a pá lya mû, va la mint a 10.  § (3) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti egye di ké rel mek tá mo ga tá sá ról – a Hi va -
tal in dok lás sal el lá tott elõ ter jesz tése alap ján – a mi nisz ter
dönt.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály -
ba, és a ki hir de té sét kö ve tõ 6. na pon ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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A Kormány
306/2007. (XI. 14.) Korm.

rendelete

a Schengen Alap felhasználásának
pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenõrzési

rendjének kialakításáról  szóló
179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

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

1.  §

A Schen gen Alap fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve zé si,
le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend jé nek ki ala kí tá sá ról  szóló
179/2004. (V. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § A Fe le lõs Ha tó sá got a Fe le lõs Sze mély irá nyít ja,
aki a Kor mány ál tal ki ne ve zett tiszt vi se lõ.”

2.  §

Az R. 14.  §-ának i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A KPSZE fel adat kö re a Schen gen Alap tá mo ga tás vo -
nat ko zá sá ban az aláb bi ak ra ter jed ki]

„i) meg fe le lõ nyil ván tar tá si, je len té si és adat szol gál ta -
tá si rend szer mû köd te té se a szak mai le bo nyo lí tás min den
szint jén, va la mint az ezek re épü lõ je len té sek és adat szol -
gál ta tás biz to sí tá sa a Fe le lõs Ha tó ság ré szé re, be le ért ve a
vég sõ pénz ügyi el szá mo lás el ké szí té sét. En nek ke re té ben
havi és éves rend sze res ség gel in for má ci ót szol gál tat a Fe -
le lõs Ha tó ság ré szé re a fej lesz té si for rá sok, a sa ját és az
SzKSz-ek fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó Lo gisz ti kai és Mû kö -
dé si Költ sé gek (azaz a ren dé sze ti ál lo mány fej lesz té si és
fenn tar tá si, ille tõ leg a PMC egé sze, va la mint a bel sõ kép -
zés hez kap cso ló dó költ sé gek) fel hasz ná lá sá ról a Schen gen 
Alap eu ró pai uni ós for rás és ha zai társ fi nan szí ro zás te kin -
te té ben a Fe le lõs Ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott for má ban és
rend sze rint;”

3.  §

Az R. 17.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Szak mai Pro jekt fe le lõs fe le lõs sé gi kö ré be tar to zik]

„c) a KPSZE te vé keny sé gé hez szük sé ges pénz ügyi és
je len té si do ku men tu mok el ké szí té se, kü lö nös te kin tet tel a
14.  § i) pont já ban fog lal tak ra,”

4.  §

Az R. 28.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, és
a § ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A vég sõ el szá mo lást a KPSZE a prog ram zá rást kö -
ve tõ 2 hó na pon be lül meg kül di a KEHI ré szé re, amely ezt
kö ve tõ 2 hó na pon be lül el ké szí ti a vég sõ költ ség iga zo lást,
és meg kül di a Fe le lõs Ha tó ság ré szé re.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 28/A.  §-sal egé szül ki:
„28/A.  § (1) A vég sõ el szá mo lás hoz kap cso ló dó költ -

ség iga zo lá si te vé keny sé get meg elõ zõ en a KEHI éven te
iga zol ja a költ ség nyi lat ko za tok pon tos sá gát és meg fe le lõ -
sé gét. Az éves költ ség iga zo lást a Fe le lõs Ha tó ság az éves
idõ kö zi je len tés ré sze ként to váb bít ja az Eu ró pai Bi zott ság
ré szé re.

(2) Az éves költ ség iga zo lá si te vé keny ség el vég zé sé hez
a fej lesz té si for rá sok te kin te té ben a KPSZE, sa ját Lo gisz -
ti kai és Mû kö dé si Költ sé ge ik vo nat ko zá sá ban pe dig a
KPSZE és az SzKSz-ek ál lít ják ki az éves költ ség nyi lat ko -
za to kat a pénz ügyi év be fe je zé sét kö ve tõ 2 hó na pon be lül
és meg kül dik a KEHI ré szé re. A KEHI ezt kö ve tõ 2 hó na -
pon be lül el ké szí ti a költ ség iga zo lást, és to váb bít ja a Fe le -
lõs Ha tó ság ré szé re.”

6.  §

Az R. 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„29.  § A vég sõ el szá mo lás alá tá masz tá sá hoz és az iga -

zo lás, va la mint az éves költ ség iga zo lás ki ál lí tá sá hoz a
KEHI jo go sult ki egé szí tõ in for má ció ké ré sé re a Fe le lõs
Ha tó ság tól, a KPSZE-tõl és az SzKSz-ek tõl, me lyet azok
kö te le sek ren del ke zés re bo csá ta ni.”

Záró ren del ke zé sek

7.  §

Az R. 14/B.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja a ha tá lyát
vesz ti.

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és a hatályba lépését kö ve tõ hó nap elsõ nap ján a ha tá -
lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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A Kormány
307/2007. (XI. 14.) Korm.

rendelete

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló

168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról

1. §

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 15/A. §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

(A mi nisz ter a fej lesz tés po li ti ká ért való fe le lõs sé ge
körében)

„a) – kor mány ha tá ro zatban fog lalt ki vé te lek kel –
össze han gol ja a mi nisz té ri u mok és a köz pon ti köz igaz ga -
tá si szer vek or szá gos szin tû fej lesz tés sel, fej lesz té si ter ve -
zés sel és prog ra mo zás sal kapcsolatos tevékenységét;”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
308/2007. (XI. 14.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti
gazdasági együttmûködésrõl  szóló megállapodás

kötelezõ hatályának elismerésére adott
felhatalmazásról és kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Me xi kói Egye sült Ál la mok
Kor má nya kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló
meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) kötelezõ
hatályának elismerésére.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

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

,,Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti

gazdasági együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Me xi kói Egye -
sült Ál la mok Kor má nya, a továb biak ban „a Szer zõ dõ
 Felek”,

az zal az óhaj jal, hogy fej lesszék és el mé lyít sék az or szá -
ga ik kö zöt ti hosszú távú gaz da sá gi kap cso la to kat,

az zal a tö rek vés sel, hogy a köl csö nös elõ nyök alap ján
fej lesszék to vább és erõ sít sék gaz da sá gi együttmûködé -
süket,

tisz te let ben tart va az egy rész rõl a Me xi kói Egye sült Ál -
la mok, más rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség és an nak tag ál la -
mai ál tal Brüsszel ben, 1997. de cem ber 8-án alá írt gaz da sá -
gi part ner sé gi, po li ti kai ko or di ná ci ós és együtt mû kö dé si
meg ál la po dást,

köl csö nös ér de kük nek tart va a meg fe le lõ ke re tek ki ala -
kí tá sát a Szer zõ dõ Fe lek kö zöt ti fo lya ma tos pár be széd hez, 
el sõ sor ban a két or szág kis- és kö zép vál lal ko zá sai ja vát
szol gá ló gaz da sá gi kap cso la ta ik nak, to váb bá a vál lal ko zói 
szfé ra együtt mû kö dé sé nek erõ sí té sé re és bõ ví té sé re meg -
ho zan dó in téz ke dé sek elem zé se és az ezek rõl való meg ál -
la po dás ér de ké ben

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

Általános rendelkezések

1. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy el sõd le ges
cél juk, hogy ha tály ban lévõ jog sza bá lya ik ke re te in be lül
és a je len Meg ál la po dás ren del ke zé se i vel össz hang ban ki -
ala kít sák a gaz da sá gi együtt mû kö dés kér dé sei meg vi ta tá -
sá nak me cha niz mu sát, és en nek ré vén elõ se gít sék,
bõvítsék és diverzifikálják gazdasági kapcsolataikat.

2. cikk

Fi gye lem be véve a gaz da sá gi kap cso la tok je len le gi
hely ze tét és pers pek tí vá it, a Szer zõ dõ Fe lek egyet ér te nek
ab ban, hogy töb bek kö zött a kö vet ke zõ te rü le te ken ked ve -
zõ ek a fel té te lek a hosszú távú együtt mû kö dés re:
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a) élel mi szer-fel dol go zó ipar,
b) elekt ro ni kai és elekt ro tech ni kai ipar,
c) kis- és kö zép vál lal ko zá sok,
d) ok ta tás,
e) egész ség ügy, gyó gyá sza ti és gyógy szer ipar,
f) hu mán erõ for rá sok fej lesz té se,
g) ide gen for ga lom,
h) víz gaz dál ko dás,
i) szá mí tás tech ni ka és in for ma ti ka, va la mint
j) tu do mány és tech no ló gia.

3. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tö re ked nek arra, hogy meg fe le lõ esz -
kö zök kel szé le sít sék és mé lyít sék el gaz da sá gi együtt mû -
kö dé sü ket:

a) Elõ se gí tik a kap cso la tok épí té sét és tá mo gat ják az
együtt mû kö dést a gaz da sá gi dön tés ho zók, a kor mány za ti
in téz mé nyek, a szak mai szer ve ze tek, az ér dek kép vi se le tek 
és ka ma rák, a re gi o ná lis és he lyi szer vek kö zött.

b) In for má ci ó kat cse rél nek a fej lesz té si pri o ri tá sok ról
és elõ se gí tik az üz le ti sze rep lõk rész vé te lét a fej lesz té si
pro jek tek ben.

c) Köz lik egy más sal a gaz da sá gi együtt mû kö dés re vo -
nat ko zó in for má ci ó kat, sta tisz ti kai ki mu ta tá so kat és ha tá -
lyos jog sza bá lyi ren del ke zé se ket.

d) Ösz tön zik a vá sá ro kon és ki ál lí tá so kon tör té nõ rész -
vé telt és az üz le ti ese mé nyek, sze mi ná ri u mok, szim pó zi u -
mok szer ve zé sét.

e) Elõ se gí tik a kis- és kö zép vál lal ko zá sok erõ tel je sebb
rész vé te lét a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok ban.

f) Kon zul tá ci ós, mar ke ting, ta nács adói és szak ér tõi
szol gál ta tá sok nyúj tá sá val elõ se gí tik az együtt mû kö dést a
köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó te rü le te ken.

g) Elõ se gí tik a ré gi ók kö zöt ti és a nem zet kö zi szin tû
együtt mû kö dést a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó
kér dé sek ben.

Magyar–Mexikói Vegyes Bizottság

4. cikk

1. A Szer zõ dõ Fe lek ezú ton lét re hoz zák a Ma gyar–Me -
xi kói Ve gyes Bi zott sá got (a továb biak ban: Bizottság).

2. A Bi zott sá got a Ma gyar Köz tár sa ság Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si Mi nisz te re és a Me xi kói Egye sült Ál la mok
Kü lügy mi nisz te re, il let ve hi va ta los képviselõik vezetik.

3. Amennyi ben ezt kí vá na tos nak tart ja, a Bi zott ság a
Szer zõ dõ Fe lek más kor mány za ti szer ve i tõl is tá mo ga tást
kér het, to váb bá ilyen kor mány za ti szer vek bõl ide ig le nes
és ál lan dó al bi zott sá go kat, mun ka cso por to kat vagy szak -
ér tõi mun ka cso por to kat is lét re hoz hat, fel ada ta it ezek re át -
ru ház hat ja, il let ve ki kér he ti nem kormányzati személyek
és intézmények tanácsát is.

4. A Bi zott ság a Szer zõ dõ Fe lek egyi ké nek ké ré sé re
fel vált va Ma gyar or szá gon és Me xi kó ban ülé se zik.

5. A Bi zott ság ülé se i nek na pi rend jé rõl a Szer zõ dõ Fe -
lek leg alább 2 (két) hó nap pal elõ re meg ál la pod nak, és ar -
ról egy mást dip lo má ci ai úton ér te sí tik.

6. Az ide ig le nes és ál lan dó al bi zott sá gok, mun ka cso -
por tok és szak ér tõi mun ka cso por tok, va la mint a 3. cikk
a) pont já ban em lí tett nem kor mány za ti sze mé lyek és in téz -
mé nyek ál tal ké szí tett va la mennyi je len tést és aján lást
meg fon to lás cél já ból a Bi zott ság elé kell ter jesz te ni.

Konzultáció

5. cikk

1. A Szer zõ dõ Fe lek a két ol da lú gaz da sá gi kapcsola -
taikból ere dõ va la mennyi eset le ges vi tá juk so rán együtt -
mû kö dés és kon zul tá ci ók ré vén kí sé rel nek meg köl csö nö -
sen ki elé gí tõ meg egye zés re jut ni.

2. A Szer zõ dõ Fe lek a Bi zott sá gon ke resz tül – kérés re – 
bár mi kor kon zul tá ci ót foly tat hat nak bár mely olyan ügy rõl
vagy in téz ke dés rõl, amely a je len Meg ál la po dás mû kö dé -
sét, vég re haj tá sát, il let ve gaz da sá gi kap cso la ta i kat érin ti
vagy érint he ti.

3. A kon zul tá ció le foly ta tá sá ra az írás be li ké rés kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott 30 (har minc) na pon be lül ke rül sor,
ki vé ve, ha a Szer zõ dõ Fe lek egy ké sõb bi idõ pont ban ál la -
pod nak meg.

6. cikk

Je len Meg ál la po dás nem be fo lyá sol ja a Ma gyar Köz tár -
sa ság eu ró pai uni ós tag sá gá ból fa ka dó és arra te kin tet tel
al kal ma zan dó kö te le zett sé ge it. Kö vet ke zés kép pen a je len
Meg ál la po dás ren del ke zé sei nem idéz he tõk vagy ér tel -
mez he tõk – sem rész ben, sem egész ben – úgy, hogy ér -
vény te le nít sék, mó do sít sák vagy 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 sek ben, va la mint az Eu ró pai Unió el sõd le ges és
má sod la gos jog anya gá ban fog lalt kö te le zett sé ge it, sem a
Szer zõ dõ Fe lek nek azon kö te le zett sé ge it, ame lye ket a
Brüsszel ben, 1997. de cem ber 8-án alá írt Gaz da sá gi part -
ner sé gi, po li ti kai ko or di ná ci ós és együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás egy rész rõl Eu ró pai Kö zös ség és an nak tag ál la mai, 
va la mint más rész rõl a Me xi kói Egye sült Ál la mok kö zött,
és az egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség és an nak tag ál la mai,
más rész rõl a Me xi kói Egye sült Ál la mok kö zöt ti gaz da sá gi 
part ner sé gi, po li ti kai ko or di ná ci ós és együtt mû kö dé si
meg ál la po dás hoz csa tolt, a Cseh Köz tár sa ság, az Észt
Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa -
ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a Mál tai
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Köz tár sa ság, a Len gyel Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa -
ság és a Szlo vák Köz tár sa ság Eu ró pai Uni ó hoz való csat la -
ko zá sá ra fi gye lem mel ké szült ki egé szí tõ jegy zõ könyv, va -
la mint a Má so dik ki egé szí tõ jegy zõ könyv az egy rész rõl az
Eu ró pai Kö zös ség és an nak tag ál la mai, más rész rõl a Me -
xi kói Egye sült Ál la mok kö zöt ti gaz da sá gi part ner sé gi, po -
li ti kai ko or di ná ci ós és együtt mû kö dé si meg ál la po dás hoz,
a Bol gár Köz tár sa ság és Ro má nia Eu ró pai Uni ó hoz való
csatlakozására figyelemmel szabályoznak.

7. cikk

A je len Meg ál la po dás ke re té ben cse rélt in for má ci ók a
Szer zõ dõ Fe lek elõ ze tes írás be li hoz zá já ru lá sa nél kül nem
ad ha tók ki vagy to váb bít ha tók har ma dik fe lek szá má ra.

8. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek min den le het sé ges mó don elõ se gí tik
a je len Meg ál la po dás ból fa ka dó te vé keny sé gek ben hi va ta -
lo san részt vevõ sze mé lyek or szá guk ba tör té nõ be lé pé sét,
ott tar tóz ko dá sát és or szá guk ból tör té nõ ki lé pé sét. A részt -
ve võk alá ve tik ma gu kat a fo ga dó or szág ban ha tá lyos be -
ván dor lá si, adó ügyi, vám ügyi, köz egész ség ügyi és nem -
zet biz ton sá gi jog sza bá lyok nak, az ille té kes ha tó sá gok elõ -
ze tes fel ha tal ma zá sa nél kül ki zá ró lag a tiszt sé gük bõl ere -
dõ te vé keny sé gek ben mû köd het nek köz re. A részt ve võk a
fo ga dó or szá got an nak tör vényeivel és ren del ke zé se i vel
össz hang ban hagyják el.

9. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás al kal ma zá sá ból 
vagy ér tel me zé sé bõl fa ka dó bár mely vi tát köl csö nös meg -
egye zés sel, dip lo má ci ai úton ren de zik.

10. cikk

A je len Meg ál la po dás a dip lo má ci ai úton át adott jegy -
zé kek kö zül a leg utób bi kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30.
(har min ca dik) na pon lép ha tály ba, mely jegy zék ben a
Szer zõ dõ Fe lek ar ról tá jé koz tat ják egy mást, hogy ele get
tet tek a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ
tör vényi elõ írásaiknak.

A je len Meg ál la po dás 2 (két) évig ma rad ha tály ban, ez -
után to váb bi két-két éves pe ri ó du sok kal au to ma ti ku san
meg hosszab bo dik mind ad dig, amíg az egyik Szer zõ dõ Fél
a meg szün te té sé re irá nyu ló szán dé ká ról 6 (hat) hó nap pal a
le já rat elõtt a má sik Szer zõ dõ Fe let dip lo má ci ai úton nem
ér te sí ti.

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dást köl csö nös
meg egye zés sel mó do sít hat ják. A mó do sí tá sok a je len cikk
elsõ be kez dé sé ben meg ál la pí tott el já rás nak meg fele lõen
lép nek ha tály ba.

A je len Meg ál la po dás meg szû né se nem érin ti a ha tá lya
alatt foly ta tott te vé keny sé gek be fe je zé sét, ha csak a Fe lek
más ként nem ál la pod nak meg.

Kelt és alá írás ra ke rült Me xi kó vá ros ban, 2007. ok tó ber
hó 22. nap ján két ere de ti pél dány ban, ma gyar, spa nyol és
an gol nyel ven, mind egyik szö veg egy aránt hi te les. El té rõ
ér tel me zés ese tén az an gol szö veg a mér va dó.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Me xi kói Egye sült Ál la mok

Kor má nya ré szé rõl Kor má nya ré szé rõl

Agreement on economic cooperation between the
Government of the Republic of Hungary and the

Government of the United Mexican States

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the United Mexican States, hereinafter
referred to as „the Contracting Parties”;

wishing to develop and strengthen the long-standing
economic relations between both countries;

seeking to develop and intensify their economic
cooperation on the basis of mutual benefit;

acknowledging the Economic Partnership, Political
Coordination and Cooperation Agreement between the
United Mexican States, of the one part, and the European
Community and its Member States, of the other part,
signed in Brussels on 8 December 1997;

interested to establish an adequate framework towards a
continuous dialogue between the Contracting Parties, to
analyze and to agree upon the measures to strengthen and
to increase their economic relations and the
entrepreneurial cooperation benefiting in particular of the
small and medium enterprises of both countries; 

have ag re ed as fol lows:

General provision

Article 1

The Contracting Parties agree that in accordance with
their respective national legislation and with the
provisions of this Agreement, their main objective is the
promotion, extension and diversification of their economic 
relations through the establishment of a dialogue
mechanism on issues related to economic cooperation.

10690 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/153. szám



Article 2

The Contracting Parties, considering the current state
and perspectives of economic relations, agree that
favorable conditions for long term cooperation exist, inter
alia, in the following areas:

a) Food processing industry;

b) Electronic and electro technical industry;

c) Small and Medium Size enterprises;

d) Education;

e) Health care, medical and pharmaceutical industry;

f) Human resource development;

g) Tourism;

h) Water management;

i) Computer and information technology; and

j) Science and technology.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and
intensify their economic cooperation through appropriate
means, such as:

a) Promoting the links and strengthening the
cooperation between the economic policy makers,
government institutions, professional organizations,
business federations, chambers, regional and local entities;

b) Exchanging information on development priorities
and facilitating the participation of business operators in
development projects;

c) Exchanging information, statistics and legal
provisions in force, relevant to economic cooperation;

d) Encouraging the participation in fairs and
exhibitions, and organizing business events missions,
seminars and symposia;

e) Promoting the stronger participation of Small and
Medium Size Private Sector Enterprises in bilateral
economic relations;

f) Encouraging the cooperation in order to provide
marketing consulting, advisory and expert services in the
areas of mutual interest; 

g) Promotion of interregional cooperation and
cooperation on international level in issues of mutual
interest.

Hungarian–Mexican Joint Commission

Article 4

1. The Contracting Parties hereby establish the
Hungarian–Mexican Joint Commission, hereinafter
referred to as „the Commission”. 

2. The Commission shall be presided by the Minister of
Economy and Transport of the Republic of Hungary and
the Minister of Foreign Affairs of the United Mexican
States, or by their official representatives.

3. The Commission may request the assistance of
officials from other governmental bodies of the
Contracting Parties when it considers convenient; and may 
establish and delegate responsibilities to ad hoc or
permanent sub-commissions from these governmental
bodies, and working groups and working groups of
experts, and may request the advice of non-governmental
persons and institutions.

4. The Commission shall meet in sessions upon the
request of each of the Contracting Parties, alternately in
Hungary and in Mexico.

5. The agenda for the sessions shall be agreed upon by
the Contracting Parties at least two (2) months in advance
and shall be notified through the diplomatic channels.

6. All reports and recommendations made by ad hoc or
permanent sub-commissions, working groups and
working groups of experts, as well as those from
non-governmental persons and institutions, referred to in
Article 3 (a), shall be submitted to the Commission for
consideration.

Consultations

Article 5

1. The Contracting Parties shall endeavour to reach a
mutually satisfactory settlement of any dispute that may
arise in respect of the bilateral economic relations, through 
cooperation and consultation.

2. Upon request, the Contracting Parties may consult at
any moment, through the Commission, on any matter or
measure that affect or may affect the application or the
implementation of this Agreement or their economic
relations.

3. Consultations shall take place within thirty (30) days
following the receipt of a written request, unless the
Contracting Parties agree on a latter date.

Article 6

This Agreement shall in no way prejudice to the
obligations of the Republic of Hungary as a Member State
of the European Union, and is subject to those obligations.
Consequently the provisions of this Agreement shall not
be invoked or interpreted, neither in whole nor in part in
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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, or the obligations of the Contracting Parties under
the Economic Partnership, Political Coordination and
Cooperation Agreement between the United Mexican
States, of the one part, and the European Community and
its Member States, of the other part, signed in Brussels on
8 December 1997; the Additional Protocol to the
Economic Partnership, Political Coordination and
Cooperation Agreement between the European
Community and its Member States, of the one part, and the
United Mexican States of the other part, to take account of
the Accession of the Czech Republic, the Republic of
Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia,
the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the
Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of 
Slovenia and the Slovak Republic to the European Union,
and the Second Additional Protocol to the Economic
Partnership, Political Coordination and Cooperation
Agreement between the European Community and its
Member States, of the one part, and the United Mexican
States of the other part, to take account of the Accession of
the Republic of Bulgaria and Romania to the European
Union.

Article 7

The information exchanged within the framework of
this Agreement, shall not be disclosed or transferred to a
third party, without previous consent of both Contracting
Parties, in writing.

Article 8

Each of the Contracting Parties shall provide all the
necessary facilities for the entry, stay and departure of
participants who are officially involved in the activities
derived from present Agreement. Such participants shall
be subject to the immigration, tax, customs, sanitary and
national security law of the receiving country and may not
undertake any activity other than that pertaining to their
functions, without the previous authorization of the
competent authorities in this field. The participants shall
leave the receiving country in accordance with its laws and 
regulations.

Article 9

Any dispute that may arise from the application or
interpretation of this Agreement shall be solved by mutual

agreement between the Contracting Parties, through
diplomatic channels.

Article 10

This Agreement shall enter into force thirty (30) days
following the date of the latest notification submitted
through diplomatic channels and in which the Contracting
Parties communicate the fulfilment of their internal legal
requirements established for such purpose.

This Agreement shall remain in force for a period of two 
(2) years and shall be automatically renewed for similar
periods unless either of the Contracting Parties notifies the
other Party of its intention to terminate this Agreement,
through the diplomatic channels, within six (6) months in
advance.

This Agreement may be modified by mutual consent of
the Contracting Parties. The amendments shall come into
force in accordance with the procedures established in the
first paragraph of this Article.

The termination of this Agreement shall not affect the
conclusion of the activities initiated while it was in force,
unless the Contracting Parties agreed otherwise.

Signed in the city of Mexico City on the 22nd day of:
October of 2007 in two original copies, in the Hungarian,
Spanish, and English languages, all texts being equally
authentic. In case of divergence in the interpretation of this 
Agreement the English text shall prevail.

For the Go vern ment of the For the Go vern ment of the

Re pub lic of Hun ga ry Uni ted Me xi can Sta tes”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a Meg ál la po dás 10. 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 ren de let 2–3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter – an nak
 ismertté 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 ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

135/2007. (XI. 14.) FVM
rendelete

a 2007. évben aszálykárt szenvedett
mezõgazdasági termelõk

kedvezményes hitelhez jutási lehetõségérõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez
kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi
XVII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (4) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, és a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va,
va la mint a költ ség ve té si vi szont ga ran cia vál la lá sá nak
és ér vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
48/2002. (XII. 28.) PM ren de let 2.  §  (1) be kez dés
g) pont já ra te kin tet tel a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az a kis- és kö zép vál lal ko -
zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi
XXXIV. tör vény ha tá lya alá tar to zó, a nem ze ti ag rár -
kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006. évi LXXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: kár eny hí té si tör vény) 2.  § b) pont ja
sze rin ti me zõ gaz da sá gi ter me lõ;

b) köz tar to zás: az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 178.  § 20. pont já ban fog lal tak sze rint;

c) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a Kö zös ség
irány mu ta tá sa a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok
meg men té sé hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál -
la mi tá mo ga tás ról szó ló 2004/C 244/02 Bi zott sá gi köz -
le mény (2004. ok tó ber 01.) 10–12. pont ja sze rin ti vál -
lal ko zás;

d) pénz ügyi in téz mény: a hi tel in té ze tek rõl és a pénz -
ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény
5.  §-ában meg ha tá ro zott pénz ügyi in téz mény;

e) BUBOR: Bu da pes ti Bank kö zi Fo rint Hi tel ka mat -
láb;

f) ke zes ség vál la ló in téz mény: a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör -
vény 40–41.  §-ai alap ján vi szont ga ran ci á val ren del ke zõ

pénz ügyi vál lal ko zás, il let ve nem gaz da sá gi tár sa ság ként
mû kö dõ jogi sze mély (Hi tel ga ran cia Zrt., Ag rár-Vál lal ko -
zá si Hi tel ga ran cia Ala pít vány);

g) aszály kár: a nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend -
szer rõl  szóló 2006. évi LXXXVIII. tör vény vég re haj tá -
sá nak sza bá lya i ról  szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM ren -
de let (a továb biak ban: Vhr.) 1.  §-ának f) pont ja sze rin ti
ele mi kár;

h) kár eny hí té si tá mo ga tás: a kár eny hí té si tör vény
alap ján ka pott jut ta tás;

i) me zõ gaz da sá gi cso port men tes sé gi ren de let: az
 Európai Bi zott ság 1857/2006/EK ren de le te (2006. de -
cem ber 15.) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz -
da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ 
al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let módosítá -
sáról;

j) ked vez mé nyes hi tel: a ren de let alap ján meg hir de tett
hi tel fel vé te li prog ram, amely nek ke re té ben ka mat tá mo ga -
tás és in téz mé nyek ál tal biz to sí tott ke zes ség vál la lás mel -
lett igé nyel he tõ hi tel;

k) tá mo ga tás tar ta lom: a ked vez mé nye zett szá má ra
nyúj tott ál la mi tá mo ga tás fo rint fi ze tõ esz köz ben szá molt
tá mo ga tá si egyen ér té ke. A hi tel tá mo ga tás tar tal má nak ki -
szá mí tá sá nak mód ját az 1. szá mú mel lék let, az in téz mé nyi
ke zes ség vál la lás ki szá mí tá sá nak mód ját a me zõ gaz da sá gi
vál lal ko zá sok ál tal „de mi ni mis” tá mo ga tás ként igény be
ve he tõ in téz mé nyi ke zes ség vál la lás ról szó ló 50/2007.
(VI. 27.) FVM ren de let (a továb biak ban: 50/2007.
(VI. 27.) FVM ren de let) tar tal maz za;

l) tá mo ga tás in ten zi tás: a tá mo ga tás tar ta lom és a ho -
zam ér ték-csök ke nés ér té ké nek há nya do sa szá za lé kos for -
má ban ki fe jez ve.

2.  §

E ren de let alap ján ked vez mé nyes hi tel fel vé tel re jo go -
sult az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki a kár eny hí té si tör -
vény 4.  §-a alap ján a kár eny hí té si jut ta tás ra  való jo go sult -
sá got meg sze rez te.

3.  §

(1) A ked vez mé nyes hi telt a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
a ter me lés anyag- és esz köz szük ség le té nek fedeze -
tére és egyéb kö te le zett sé ge i nek meg fi ze té sé re hasz nál -
hat ja.

(2) A ked vez mé nyes hi te lek hez ke zes ség vál la ló in téz -
mény ál tal nyúj tott, az 50/2007. (VI. 27.) FVM ren de let -
ben meg ha tá ro zott ke zes ség vál la lás is kap csol ha tó.

2007/153. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10693



4.  §

(1) Ka mat tá mo ga tás ban olyan hi tel ré sze sít he tõ, amely -
nek

a) össze ge nem ha lad ja meg a kárenyhítési tör vény elõ -
írásai sze rint meg ál la pí tott vár ha tó ho zam ér ték csök ke nés
70%-át. A ho zam ér ték csök ke nés össze gét a Vhr.
3.  §-ának (1) be kez dé se sze rint, a föld mû ve lés ügyi és
 vidékfejlesztési mi nisz ter ál tal – a Föld mû ve lés ügyi és Vi -
dék fej lesz té si Ér te sí tõ ben, va la mint a Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té -
ri um) hon lap ján – köz le mény ben köz zé tett át lag árak al -
kal ma zá sá val kell ki szá mí ta ni;

b) fu tam ide je leg fel jebb nyolc év leg fel jebb két éves
tõ ke tör lesz té si tü rel mi idõ biz to sí tá sá val;

c) ka ma ta nem ha lad ja meg a min den ko ri ka mat meg ál -
la pí tás idõ pont já ban ér vé nyes há rom ha vi BUBOR plusz
leg fel jebb két szá za lék pon tot;

d) ka ma tán kí vül a pénz ügyi in téz mény a hi tel szer zõ -
dés meg kö té sét köve tõen az üz let sza bály za tá nak meg fe le -
lõ mér té kû ren del ke zés re tar tá si ju ta lé kot, ké se del mi ka -
ma tot és a kö ve te lés ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos költ sé -
ge ket, va la mint szer zõ dés mó do sí tá si dí jat szá mol fel.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti ka mat hoz a ka mat -
meg ál la pí tás idõ pont já ban ér vé nyes há rom ha vi BUBOR
50%-ának meg fe le lõ össze gû ka mat tá mo ga tás ve he tõ
igény be.

5.  §

Nem jo go sult tá mo ga tás igény be vé te lé re az a me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ, aki(amely)

a) a hi tel ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban csõd-,
fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si vagy vég re haj tá si el já rás
alatt áll;

b) a hi tel ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban le járt
ese dé kes sé gû adó, vagy adók mód já ra be hajt ha tó köz tar -
to zá sa van ki vé ve, ha az adó ha tó ság szá má ra fi ze té si ha -
lasz tást vagy rész let fi ze tést en ge dé lye zett;

c) vál lal ko zá sa ne héz hely zet ben van.

6.  §

(1) A hi tel ké rel me ket 2007. de cem ber 31-ig fo lya ma to -
san le het be nyúj ta ni a ked vez mé nyes hi tel fi nan szí ro zá sá -
ban részt vevõ pénz ügyi in téz mé nyek hez.

(2) A pénz ügyi in téz mé nyek csak olyan hi tel ké rel me ket 
fo gad hat nak be, ame lye ket a me zõ gaz da sá gi ter me lõ la kó -
he lye, il let ve szék he lye sze rint te rü le ti leg ille té kes Me zõ -
gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal elõ ze tesen nyil ván tar -
tás ba vett és a 3. szá mú mel lék let sze rint zá ra dé kolt. A zá -
ra dék tar tal maz za a fel ve he tõ ked vez mé nyes hi tel össze -

gét, va la mint azt, hogy a hi tel ké re lem meg fe lel az e ren de -
let ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(3) A zá ra dé ko lá si ké re lem hez csa tol ni kell a 2. szá mú
mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot.

(4) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ a ka pott zá ra dék alap -
ján csak egy sze ri al ka lom mal tör té nõ hi tel fel vé tel re jo -
go sult.

7.  §

(1) A ka mat tá mo ga tást a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a
pénz ügyi in téz mé nyi ka mat ter he lés gya ko ri sá gá nak meg -
fele lõen az ese dé kes ka mat meg fi ze té sé rõl  szóló iga zo lás
– elsõ igény lés kor a hi tel szer zõ dés és a zá ra dé kolt hi tel ké -
re lem – egy ide jû csa to lá sá val igé nyel he ti az Adó- és Pénz -
ügyi El len õr zé si Hi va tal tól (a továb biak ban: APEH). A tá -
mo ga tás ki fi ze té sét a for rás ren del ke zés re ál lá sát kö ve tõ
har minc na pon be lül az APEH a 10032000-01905616 szá -
mú „Ag rár fi nan szí ro zás tá mo ga tá sa” fo lyó sí tá si szám lá ról 
tel je sí ti.

(2) A ka mat tá mo ga tás igény lé sé hez a ke res ke del mi vál -
lal ko zás nak mel lé kel nie kell a pénz ügyi in téz mény ka mat
meg fi ze té sé rõl  szóló iga zo lá sát, va la mint elsõ igény lés kor
a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak -
ban: MVH) tá mo ga tás tar ta lom meg ha tá ro zá sá ról  szóló ha -
tá ro za tát, a zá ra dék kal el lá tott hi tel ké rel met és a hi tel szer -
zõ dést.

8.  §

(1) A ked vez mé nyes hi tel prog ram a me zõ gaz da sá gi
cso port men tes sé gi ren de let 11. cik ke sze rin ti ked ve zõt len
ég haj la ti je len sé gek foly tán járó tá mo ga tás sza bá lyai sze -
rint mû kö dik.

(2) A ked vez mé nyes hi tel prog ram ról a mi nisz té ri um
a me zõ gaz da sá gi cso port men tes sé gi ren de let 20. cik ké -
nek (1) be kez dé sé ben elõ írt ha tár idõ ben és az I. mel lék -
le té ben elõ írt for má ban tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott -
sá got.

(3) A ked vez mé nyes hi tel prog ram ban a 4.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti ka mat fel té tel és a 3.  § (2) be kez dé se sze rin ti
ked vez mé nyes ke zes ség vál la lá si díj mel lett fel vett hi te lek
tá mo ga tás nyúj tá sát je len tik a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré -
szé re.

(4) A ka mat ked vez mény ál tal meg tes te sí tett tá mo ga -
tás tar tal mat az MVH a pénz ügyi in téz mény tõl a hi tel -
szer zõ dé sek meg kö té sét kö ve tõ har minc mun ka na pon
be lül meg ka pott ada tok alap ján az 1. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott mód szer tan sze rint szá mol ja ki. A
 hitelkamat tá mo ga tás tar tal má hoz szük sé ges ada to kat a
4. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon, a
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2. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko zat tal kell meg kül -
de ni. Az MVH a hi tel ka mat tá mo ga tás tar ta lom ról ha tá -
ro zat ban ér te sí ti a hi tel fel ve võt.

(5) A ke zes ség vál la lás tá mo ga tás tar tal mát a ke zes ség -
vál la ló in téz mény az 50/2007. (VI. 27.) FVM ren de let ben
meg ha tá ro zott mód szer tan sze rint szá mol ja ki, és er rõl a
hi tel fel ve võ szá má ra tá mo ga tás tar ta lom ról  szóló iga zo lást
ad. Ez zel egy idõ ben az iga zo lás má so la tát az MVH ré szé re 
is meg kül di.

(6) A ka mat tá mo ga tás-tar ta lom ról  szóló ha tá ro za tot az
MVH, a ke zes ség vál la lás tá mo ga tás tar tal má ról  szóló iga -
zo lást a ke zes ség vál la ló in téz mény tíz évig kö te les meg -
õriz ni. A me zõ gaz da sá gi ter me lõ szin tén kö te les e do ku -
men tu mo kat tíz évig meg õriz ni.

(7) A me zõ gaz da sá gi cso port men tes sé gi ren de let
20. cikk (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az MVH a ki -
adott tá mo ga tá sok ról  szóló iga zo lá sok ada ta i ról nyil ván -
tar tást ve zet.

9.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal kár eny hí tés sel
össze füg gés ben ka pott tá mo ga tá sok in ten zi tá sa – be le -
ért ve a hi tel ka mat tá mo ga tás és a ke zes ség vál la lás tá -
mo ga tás tar tal mát is – együt te sen leg fel jebb a Vhr.
3.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ho zam ér ték
csök ke nés 80%-a le het. A tá mo ga tás in ten zi tás ma xi mu -
má nak túl lé pé se ese tén a túl lé pés össze gé vel meg egye -
zõ vissza fi ze té si kö te le zett ség ter he li a me zõ gaz da sá gi
ter me lõt.

(2) A tá mo ga tás in ten zi tás ma xi mu má nak túl lé pé sét az
MVH a 8.  § (5) be kez dé se sze rint ren del ke zé sé re bo csá tott 
nyil ván tar tá si ada tok, va la mint a kár eny hí té si tá mo ga tás
össze ge alap ján ál la pít ja meg és an nak össze gé rõl ha tá ro -
zat ban ér te sí ti a me zõ gaz da sá gi ter me lõt, va la mint a hi telt
nyúj tó pénz ügyi in téz ményt.

(3) A (2) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott vissza fi ze ten -
dõ össze get a me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek az ér te sí tés kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott tíz mun ka na pon be lül kell be fi zet ni
a 7.  §-ban meg je lölt szám lá ra.

(4) Amennyi ben a vissza fi ze tés re a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem ke rül sor, a vissza fi ze -
ten dõ összeg jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak
mi nõ sül.

10.  §

A ked vez mé nyes hi tel prog ram ról a mi nisz té ri um éves
je len tést ál lít össze, ame lyet az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re
to váb bít a me zõ gaz da sá gi cso port men tes sé gi ren de let
II. mel lék le té ben fog lalt for má ban.

11.  §

Ez a ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ -
gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és kö -
zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok al kal -
ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2006. de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott sá gi ren de let
(HL L 358., 2006.12.16., 3.o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga -
tást tar tal maz.

12.  §

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

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

1. számú melléklet
a 135/2007. (XI. 14.) FVM rendelethez

A hi tel ka mat tá mo ga tás tar tal má nak kép le te:
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2. számú melléklet a 135/2007. (XI. 14.) FVM rendelethez

Nyilatkozat

Alul írott

név/meg ne ve zés: ...............................................................................................................................................................

szék hely/cím: ....................................................................................................................................................................

adó szám/adó azo no sí tó szám: ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

re giszt rá ci ós szám: 

nyi lat ko zom, hogy

a) nem ál lok csõd-, fel szá mo lás, vég el szá mo lás vagy vég re haj tá si el já rás alatt
b) köz tar to zá som fenn áll/nem áll fenn*
c) kár eny hí té si jut ta tást nem kap tam/kap tam ......... Ft összeg ben*
d) vál lal ko zá som a kö vet ke zõ ka te gó ri á ba tar to zik:

 mik ro vál lal ko zás  kis vál lal ko zás  kö zép vál lal ko zás

(kö zép vál lal ko zás: ke ve sebb mint 250 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma nem ha lad ja meg az 50 mil lió eu rót, és/vagy
éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja meg a 43 mil lió eu rót;

kis vál la ko zás: ke ve sebb mint 50 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma és/vagy éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja meg a
10 mil lió eu rót;

mik ro vál lal ko zás: ke ve sebb mint 10 sze mélyt fog lal koz tat, éves for gal ma és/vagy éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja
meg a 2 mil lió eu rót)

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

......................................................

alá írás

* A nem kí vánt rész át hú zan dó.

3. számú melléklet a 135/2007. (XI. 14.) FVM rendelethez

Záradék

(A hi tel igény lõ azo no sí tó ada tai)                    Ik ta tó szám:

Név (meg ne ve zés):..............................................................................................................................................................

Cím:.....................................................................................................................................................................................

Adó szám (adó azo no sí tó jel):...............................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szám:.............................................................................................................................................................

A kért hi tel össze ge:............................................................................................................................................................

A fel ve he tõ ma xi má lis hi tel összeg: ....................................................................................................................................
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A .................. me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal meg vizs gál ta a be nyúj tott hi tel ké rel met és meg ál la pí tot -
ta, hogy
a) a hi tel ké rõ a kár eny hí té si jo go sult sá got meg sze rez te a nem ze ti kár eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006. évi LXXXVIII.
   tör vény 3–4.  §-ában fog lal tak alap ján;
b) a hi tel ké re lem meg fe lel a 135/2007. (XI. 14.) FVM ren de let ben fog lal tak nak és az igény be ve he tõ hi tel összeg leg fel-
   jebb .................................... Ft.

A hi tel ké rel met a ..................................................... me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal zá ra dé kol ta, an nak 
egy pél dá nyát le tét be he lyez te. A zá ra dék a hi tel ké re lem el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi.

Kelt, 200.................. hó ..............-én

................................................

alá írás

4. sz. melléklet a 135/2007. (XI. 14.) FVM rendelethez

Igazolás

a 135/2007. (XI. 14.) FVM rendelet alapján felvett kedvezményes hitel támogatástartalmának kiszámításához

1. A hi telt fo lyó sí tó pénz in té zet

  Neve: ..............................................................................................................................................................................
   Le ve le zé si címe:  .................................... (hely ség) .................................. út/utca/tér .................... hsz.

2. A ke res ke del mi vál lal ko zás ada tai:
  
  Neve: ............................................................................................................................................................................

Adó szá ma: - -

Re giszt rá ci ós szá ma: 

 Le ve le zé si címe:  ...................................... (hely ség) .................................. út/utca/tér .................... hsz.

Fe le lõs ve ze tõ neve: ....................................................................................................... Tel.: ...................................

Fe le lõs ügy in té zõ neve: .................................................................................................. Tel.: ...................................

3. A ked vez mé nyes hi tel tá mo ga tás tar tal má nak ki szá mí tá sá hoz szük sé ges ada tok:

  Hi tel összeg (Q): ...........................................................................................................................................................

  A szer zõ dés kö tés kor ér vé nyes re fe ren cia ráta (i): .......................................................................................................

  Ked vez mé nyes ka mat láb (i’: Hi tel ka mat láb – ka mat meg ál la pí tás idõ sza ká ban ér vé nyes BUBOR 50%): ................
  ........................................................................................................................................................................................

  Fu tam idõ (tü rel mi idõ vel együtt: P) .............................................................................................................................

  Tü rel mi idõ (F): ............................................................................................................................................................

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

...................................................

hi telt fo lyó sí tó pénz in té zet
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
49/2007. (XI. 14.) IRM

rendelete

az ügyvédi székhely szolgáltatásról

Az ügy vé dek rõl szó ló 1998. évi XI. tör vény – a cég nyil -
vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról 
szó ló 2006. évi V. tör vény és egyéb tör vé nyek mó do sí tá sá -
ról szó ló 2007. évi LXI. tör vény 34. § (3) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott – 133/A. §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl szó ló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. §-ának h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö ben el jár va 
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) A szék hely biz to sí tá sá ra az ügy vé dek rõl szó ló 1998.
évi XI. tör vény ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint meg -
bí zá si szer zõ dést kell köt ni.

(2) A meg bí zá si szer zõ dés nem le het ha tá ro zott ide jû,
ki vé ve, ha a cég lé te sí té sé re is ha tá ro zott idõ re ke rül sor.

2. §

(1) A cég az 1. § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg bí -
zá si szer zõ dés ben kö te les meg ha tá roz ni azon ira ta it (azok
faj tá it), ame lye ket a szék he lyen kí ván õriz ni, ren del ke zés -
re tar ta ni. Ezen ira tok köre leg alább a cég cég ira ta it, ha tó -
sá gi en ge dé lye it, az adó ha tó ság felé tör té nõ adat be je len té -
si kö te le zett sé ge i vel össze füg gõ ira ta it, va la mint a szám vi -
te li tör vény sze rin ti be szá mo ló ját je len ti.

(2) Az ügy véd kö te les té te les és nap ra kész irat jegy zé ket 
és in gó ság ra vo nat ko zó jegy zé ket ve zet ni azon ira tok ról és 
in gó sá gok ról, ame lye ket a szék hely szol gál ta tás alap ján
tart ma gá nál.

(3) A szék hely biz to sí tá sa so rán el kell kü lö ní te ni a cég
szék he lyén ren del ke zés re tar tan dó ira to kat és in gó sá go kat
az ügy vé dek nek (ügy vé di iro dá nak) a cég gel vagy egyéb
meg bí zók kal kö tött egyéb meg bí za tá sa i ból ere dõ ira ta i tól,
in gó sá ga i tól (cég el já rás, pe res el já rás stb.).

(4) Az ügy véd az el kü lö ní té si kö te le zett ség nek kü lö nö -
sen az ira tok és in gó sá gok kü lön he lyi ség ben, il let ve kü lön 
le zár ha tó in gó ság ban (bú to rá ban) való el he lye zés sel tesz
ele get.

3. §

A cég nek a szék he lyén lévõ ira ta it, in gó sá ga it érin tõ ha -
tó sá gi kény szer in téz ke dés ki zá ró lag a cég 2. § (1) be kez -

dés sze rint meg ha tá ro zott ira ta i ra és in gó sá ga i ra ter jed het
ki. A szék he lyet biz to sí tó ügy véd (ügy vé di iro da) a ha tó sá -
gi el já rást nem aka dá lyoz hat ja, azon ban jo go sult ha la dék -
ta la nul ér te sí te ni a cé get.

4. §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
50/2007. (XI. 14.) IRM

rendelete

a cég honlapján való közzétételrõl

A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég -
el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 128.  § g) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § h) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ben el jár va – 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 2.  §
g) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

(1) Amennyi ben a cég a köz vet len köz le mé nye it a cég -
nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo -
lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény (a továb biak ban: Ctv.)
21/A.  §-a sze rint hon lap ján te szi köz zé, a hon lap ján kö te -
les jól lát ha tó an meg je löl ni a cég cég jegy zék be be jegy zett, 
fenn ál ló ne vét, szék he lyét, cég jegy zék szá mát, adó szá mát
an nak ér de ké ben, hogy min den két sé get ki zá ró an meg ál la -
pít ha tó le gyen, hogy a hon lap a cég hon lap ja.

(2) A hon lap fo lya ma tos mû köd te té sé nek a cég ab ban az 
eset ben tesz ele get, ha biz to sít ja a hon lap meg te kin té sé nek 
fo lya ma tos, havi szin ten leg alább 98%-os szin tû el ér he tõ -
sé gét az in ter ne ten ke resz tül. A ren del ke zés re ál lás nak
nem ré sze a hon la pon – an nak meg kez dé sét leg alább
3 nap pal meg elõ zõ en – meg hir de tett kar ban tar tá si célú
üzem szü net, amely nem le het hosszabb negy ven nyolc órá -
nál.
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(3) A cég kö te le zett sé ge a hon lap fo lya ma tos fenn tar tá -
sa, a köz le mé nyek hon la pon fel tün te tett idõ pont ban tör té -
nõ köz zé té te lé nek, to váb bá a köz zé tett köz le mény sér tet -
len sé gé nek, va la mint meg is mer he tõ sé gé nek biz to sí tá sa.
Vita ese té ben a cég kö te les bi zo nyí ta ni e kö te le zett sé gek
tel je sí té sét, to váb bá azt, hogy a köz zé tett köz le mény nem
ke rült mó do sí tás ra, ki cse ré lés re, va la mint hogy a köz le -
mény a cég tõl szár ma zik, il le tõ leg a köz le mény cég el já rás -
ban való fel hasz ná lá sa meg fe lelt a jog sza bá lyok nak.

2.  §

(1) A cég kö te les a köz le mé nye it a hon la pon úgy el he -
lyez ni, hogy azok a hon lap fõ ol da lán jól lát ha tó „köz le -
mény” me nü pont (link) alatt leg fel jebb öt to vább lé pés sel
el ér he tõ ek le gye nek. A köz le ményt aka dály men tes mó don 
meg je le nít he tõ vé kell ten ni. A köz le mény le tölt he tõ do ku -
men tum ként is meg je le nít he tõ. Le tölt he tõ do ku men tum -
ként csak leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá -
írás sal és idõ bé lyeg zõ vel el lá tott köz le mény he lyez he tõ el
a hon la pon.

(2) A köz le mény tár gyát egy ér tel mû en meg kell je löl ni.
A köz le ményt kö zért he tõ for má ban, ma gyar nyel ven kell
köz zé ten ni. Nincs aka dá lya an nak, hogy a köz le mény tá jé -
koz ta tó jel leg gel ide gen nyel ven is meg je le ní tés re ke rül -
jön, azon ban e köz zé té tel hez jog ha tá sok nem fû zõd nek.

(3) A köz le mény köz zé té te le kor meg kell je löl ni a hon -
la pon való meg je le ní tés nap ját. A köz le mény köz zé té te le
nap já nak a hon la pon való meg je le ní tés nap ja mi nõ sül.

(4) A cég kö te les a köz le ménnyel össze füg gés ben fel -
tün tet ni azt az idõ pon tot, ami kor az elekt ro ni kus elér he tõ -
ség gel ren del ke zõ, azt meg adó hi te le zõ it elekt ro ni kus úton 
tá jé koz tat ta a köz zé té tel rõl, a köz le mény egy ide jû meg -
kül dé sé vel.

3.  §

(1) Amennyi ben a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör -
vény több szö ri köz zé té tel rõl ren del ke zik, a cég e kö te le -
zett sé gé nek oly mó don tesz ele get, hogy a köz le mény fo -
lya ma tos meg je le ní té se mel lett a 2.  § (4) be kez dés ben fog -
lalt tá jé koz ta tást a tör vény ben meg ha tá ro zott idõ köz zel is -
mét li meg.

(2) A köz le mény tar tal mát a köz zé té telt kö ve tõ en mó -
do sí ta ni nem le het. He lye van a köz le mény a Cég köz löny -
ben meg je le nõ köz le mé nyek köz zé té te lé rõl és költ ség té rí -
té sé rõl  szóló 22/2006. (V. 18.) IM ren de let 7.  § (4) be kez -
dé se sze rin ti ki ja ví tá sá nak, ki egé szí té sé nek, azon ban az
nem tör tén het a már köz zé tett köz le mény mó do sí tá sá val.
A ki ja ví tó, ki egé szí tõ köz le ményt kü lön kell köz zé ten ni,
fel tün tet ve azt a tényt, hogy az ki ja ví tó, ki egé szí tõ köz le -
mény, il le tõ leg, hogy az ere de ti köz le mény mely hi bá ját,
hi á nyos sá gát or vo sol ja. A ki ja ví tó, ki egé szí tõ köz le mény -
re egye bek ben a 2.  § (2)–(4) be kez dé sei irány adó ak.

4.  §

A köz zé tett köz le mé nyek, va la mint a 2.  §-ban meg ha tá -
ro zott egyéb ada tok a cég hon lap já ról nem tá vo lít ha tó ak
el, azon ban a köz zé té tel tõl szá mí tott 2 év el tel té vel a hon -
lap el kü lö nült, ar chi vá lás ra szol gá ló ré szé be he lyez he tõk
át. A hon lap ar chi vá lás ra szol gá ló ré sze nem kell, hogy
meg fe lel jen a 2.  § (1) be kez dés elsõ mon da tá ban fog lal tak -
nak, de biz to sí ta ni kell, hogy a fõ ol da lon a „köz le mény”
me nü pont alatt az „ar chí vum” me nü pont is meg je lö lés re
ke rül jön.

5.  §

A köz le mény (ki ja ví tó, ki egé szí tõ köz le mény) cég el já -
rás ban tör té nõ fel hasz ná lá sa kor a cég kö te les kö zöl ni a
hon lap köz zé té tel cél já ra szol gá ló he lyé nek tel jes, a köz le -
mény re köz vet le nül uta ló in ter ne tes cí mét. A cég a cég bí -
ró ság nak kö te les a köz le mény (ki ja ví tó, ki egé szí tõ köz le -
mény) köz zé tett szö ve gét csa tol ni. A cég a csa to lás sal egy -
ide jû leg kö te les meg je löl ni a köz zé té tel – ide ért ve a ki ja ví -
tó, ki egé szí tõ köz zé té tel – idõ pont ját (idõ pont ja it), to váb -
bá azt a tényt, ha a köz le mény ki ja ví tá sá ra, ki egé szí té sé re
ke rült sor.

6.  §

Amennyi ben a cég hon lap ja a Ctv. 21/A.  § (4) be kez dé -
se sze rint meg szün te tés re ke rül, to váb bá ha a cég a köz le -
mé nye it a jö võ ben nem kí ván ja a hon la pon köz zé ten ni, a
vál to zás be jegy zé si el já rás ke re té ben va la mennyi köz zé tett 
köz le ményt az 5.  § al kal ma zá sá val be kell nyúj ta ni a cég -
bí ró ság hoz.

7.  §

Amennyi ben a cég a Ctv. 21/B.  § alap ján gaz da sá gi te -
vé keny sé ge foly ta tá sá hoz szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyét
hon lap ján te szi köz zé, az e ren de let ben fog lal ta kat ér te -
lem sze rû en kell al kal maz nia az zal, hogy a ha tó sá gi en ge -
dély egé szét kö te les köz zé ten ni elekt ro ni kus ok ira ti vagy
elekt ro ni kus ok irat tá ala kí tott for má ban.

8.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
100/2007. (XI. 14.) OGY

határozata

a Magyar Köztársaság hosszú távú fenntartható
fejlõdésével kapcsolatos tervezési és egyeztetési

folyamat feladatairól*

A Magyar Or szág gyû lés

te kin tet tel a Ma gyar Köz tár sa ság hosszú távú fenn tart -
ha tó fej lõ dé sé vel kap cso la tos cél ki tû zé sek, cse lek vé si irá -
nyok és esz kö zök meg ha tá ro zá sá nak és meg újí tá sá nak
fon tos sá gá ra, a ter mé sze ti kör nye ze té vel har mo ni ku sab -
ban együtt élõ tár sa da lom ki ala kí tá sát szol gá ló stra té gi ai
prog ram vég re haj tá sá hoz nél kü löz he tet len tár sa dal mi és
po li ti kai össz hang meg te rem té sé nek szük sé ges ség ére,
figye lembe véve a ha zai ter ve zé si elõ ké szü le te ket, va la -
mint a vo nat ko zó nem zet kö zi és eu ró pai kö zös sé gi együtt -
mû kö dé si ered mé nye ket, a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. Az Or szág gyû lés a ha zai adott sá gok ra és az ed dig el -
vég zett mun kák ra ala poz va szük sé ges nek tart ja a ma gyar -
or szá gi fenn tart ha tó fej lõ dé si cél ki tû zé sek, át fo gó fel ada -
tok meg ha tá ro zá sát egy hosszú táv ra  szóló fenn tart ha tó
fej lõ dé si stra té gia ke re té ben. Ezt a hosszú távú jó lé ti, gaz -
da ság fej lesz té si, ter mé sze ti erõ for rás-gaz dál ko dá si ér de -
kek figye lembe véte lével, a kör nye ze ti, a kul tu rá lis ér té kek 
meg õr zé sé nek igé nyé vel és a tu do má nyos ered mé nyek
figye lembe véte lével kell ki ala kí ta ni, majd rend sze re sen
meg újí ta ni.

2. Az át fo gó fel ada tok ra vo nat ko zó alap el vek és
hosszú távú cél ki tû zé sek meg ha tá ro zá sá nál te kin tet tel kell 
len ni a nem zet kö zi együtt mû kö dés bõl adó dó kö te le zett sé -
gek re, kü lö nö sen az Eu ró pai Unió vo nat ko zó stra té gi á i -
ra – így töb bek kö zött az EU Fenn tart ha tó Fej lõ dé si Stra té -
gi á já ra és a Lissza bo ni Stra té gi á ra –, va la mint az ENSZ
égi sze alatt el fo ga dott fenn tart ha tó fej lõ dé si és nem zet kö zi 
fej lesz té si együtt mû kö dé si prog ra mok ra.

3. A ki ala kí tan dó ter ve zé si és egyez te té si fo lya mat ke -
re té ben vizs gá lat alá kell von ni a té ma kör höz kap cso ló dó
hosszú távú – át fo gó és szak irá nyú ága za ti – fej lesz té si
kon cep ci ó kat, stra té gi á kat, biz to sít va e prog ra mok és a
fenn tart ha tó fej lõ dé si stra té gia kö zöt ti össz hang fo lya ma -
tos erõ sí té sét.

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 12-i ülés nap ján
 fogadta el.

4. Az Or szág gyû lés a to váb bi ter ve zé si és szé les körû
egyez te té si mun ka meg kez dé sé hez tu do má sul ve szi a ré -
szé re tá jé koz ta tá sul be nyúj tott – a Kor mány ál tal má so dik
ol va sat ban el fo ga dott – nem ze ti fenn tart ha tó fej lõ dé si
stra té gi ai do ku men tu mot.

5. Az Or szág gyû lés úgy ha tá roz, hogy a ha zai fenn tart -
ha tó fej lõ dé si alap el vek, cél ki tû zé sek, át fo gó fel ada tok
meg ha tá ro zá sá nak elõ se gí té se, a vo nat ko zó ter ve zé si és
egyez te té si fel ada tok ko or di ná lá sá nak tá mo ga tá sa, a nyil -
vá nos ság és a tár sa dal mi rész vé tel erõ sí té se ér de ké ben a
fenn tart ha tó fej lõ dés ügye i vel fog lal ko zó tes tü le tet
– Fenn tart ha tó Fej lõ dé si Ta ná csot – hoz lét re. A Ta nács a
fenn tart ha tó fej lõ dés sel fog lal ko zó stra té gia rend sze res
meg újí tá sá ban és vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve ze -
tek fó ru ma. El nö ke az Or szág gyû lés min den ko ri el nö ke, a
tit kár sá gi fel ada tok el lá tá sá nak biz to sí tá sá ról a Kor mány
gon dos ko dik. Az Or szág gyû lés fel ké ri az Or szág gyû lés
El nö két, hogy a par la men ti frak ci ók kal egyez tet ve, leg ké -
sõbb 2008. má jus 31-ig te gyen ja vas la tot a Ta nács köz jo gi
jog ál lá sá ra, jog kö ré re, össze té te lé re és fel ada ta i ra, va la -
mint mû kö dé si ke re te i re.

6. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy a ki dol -
go zás ra ke rü lõ ter ve ket, stra té gi ai és szak ma po li ti kai do -
ku men tu mo kat a továb biak ban a fenn tart ha tó fej lõ dés sel
fog lal ko zó stra té gi á val össz hang ban ké szít se el, il let ve a
meg újí tás ra ke rü lõ prog ra mo kat an nak figye lembe véte -
lével dol goz tas sa át.

7. Az Or szág gyû lés fel ké ri az érin tett ön kor mány za ti
és nem kor mány za ti szer ve ze te ket – kü lön hang sú lyoz va
az MTA, a tár sa dal mi szer ve ze tek, az egy há zak, a ka ma -
rák, a mun ka adói szer ve ze tek, a szak szer ve ze tek rész vé te -
lé nek fon tos sá gát –, hogy mû köd je nek köz re a Ta nács
meg ala kí tá sá ban, s az in téz mé nye sí tett jo go sít vá nyok bir -
to ká ban a fenn tart ha tó fej lõ dés sel kap cso la tos stra té gi ai
ter ve zé si és egyez te té si mun ká ban. Le he tõ sé ge ik hez mér -
ten vál lal ja nak sze re pet a cél ki tû zé sek tár sa dal mi el fo gad -
ta tá sá ban és a vég re haj tás ban.

8. A Ta nács se gí ti az Or szág gyû lést a Kor mányt el len -
õr zõ fel ada ta i nak el lá tá sá ban, és en nek ke re té ben rend sze -
re sen tá jé koz tat ja a mun ká já ról. A tá jé koz ta tás for má ját és
mód ját az Or szág gyû lés a Ta nács jog kö ré nek, fel ada ta i nak 
és mû kö dé si ke re te i nek meg ha tá ro zá sá val egy ide jû leg
 állapítja meg.

Ez az or szág gyû lé si ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép
ha tály ba.

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

Béki Gab ri el la s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je
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Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Al kot mány bí ró ság
90/2007. (XI. 14.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyok tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a he lyi ön -
kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény 98. §
(1) bekez dé sé nek elsõ mon da ta, va la mint a köz igaz ga tá si
hi va ta lok ról szó ló 297/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let al -
kot mány el le nes, ezért azo kat 2008. jú ni us 30-i ha tállyal
meg sem mi sí ti.

A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör -
vény 98. § (1) bekez dé sé nek a meg sem mi sí tést kö ve tõ en
ha tály ban ma ra dó szö ve ge: 

„98. § (1) A köz igaz ga tá si hi va tal mû kö dé sé nek költ sé -
ge it az Or szág gyû lés a költ ség ve té si tör vény he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter fe je ze té ben, el kü lö ní tet ten
biz to sít ja.”

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a te le pü lé si
ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról szó ló
2004. évi CVII. tör vény 13/A. §-a al kot mány el le nes, ezért
azt a ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lé nek
nap já val meg sem mi sí ti.

3. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény 100. § (1) bekez dés
a) pont já nak „vagy kor mány ren de let” szö veg ré sze, va la -
mint 174/A. § b) pont ja al kot mány el le nes, ezért azo kat a
ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lé nek nap já -
val meg sem mi sí ti.

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény 100. §
(1) bekez dés a) pont ja a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad ha -
tály ban:

„100. § (1) Nincs he lye fel leb be zés nek
a) ha az ügy ben tör vény azt ki zár ja,”

4. Az Al kot mány bí ró ság a kor mány za ti szer ve zet ala kí -
tás sal össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szó ló 2006. évi
CIX. tör vény 176. § (2) bekez dé se al kot mány el le nes sé gé -
nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít -
ványt el uta sít ja.

5. Az Al kot mány bí ró ság a he lyi ön kor mány za tok ról
szó ló 1990. évi LXV. tör vény 17. § (2) bekez dé se, 33/A. §
(1) bekez dés i) pont ja, 42. § (3) bekez dé se, 52. § (2) bekez -
dé se, 63/C. § (1) bekez dé se, 70. § (3) bekez dé se, 92/C. §
(6) be kez dé se, 95. § a) pont ja, 97. § a) pont ja, 96. §
c) pont ja, a 98. §-át meg elõ zõ al cím, 98. § (2) bekez dé se,
98. § (3) bekez dé se, va la mint 99. § (1) és (2) bekez dé se,
98. § (4)–(5) bekez dé se, 99. § (1) bekez dé se, 103. §
(3) bekez dé se, 105. §-a al kot mány el le nes sé gé nek meg ál -
la pí tá sa iránt be nyúj tott in dít vá nyo kat el uta sít ja.

6. Az Al kot mány bí ró ság a ma gyar ál lam pol gár ság ról
szó ló 1993. évi LV. tör vény 4/A. § (1) bekez dé se, 24. §
(4) bekez dés e) pont ja; a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek
jo ga i ról szó ló 1993. évi LXXVII. tör vény 30/B. §
(4) bekez dé se, 30/O. § (1) bekez dé se, 60/H. § (1) bekez dé -
se, 60/M. § b) pont ja, 60/H. § (2) bekez dé se, 60/I. § (1) és
(4) bekez dé sé ben, va la mint 60/J. § (1), (2) és (4) bekez dé -
se, 60/I. § (2) és (3) bekez dé se, 60/J. § (1) bekez dé se, 62. §
(1) bekez dé se; a ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl szó ló
1997. évi XXXII. tör vény 39. § (3) bekez dé se; a hon vé de -
lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör -
vény 28. § (2) bekez dé se, 29. § (1) bekez dé se, 55. §
(4) bekez dés a) pont ja; a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL.
tör vény 19. §-a, 116. § (2)–(3) bekez dé se; va la mint a köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag -
jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006. évi
LVII. tör vény 2. § (3) bekez dé se al kot mány el le nes sé gé -
nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sít ja.

7. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Mun ka vé del mi és 
Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség rõl szó ló 295/2006. (XII. 30.)
Korm. ren de let, a Ma gyar Ál lam kincs tár ról szó ló
311/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let, az egész ség biz to sí tá -
si fel ügye le ti ha tó ság ki je lö lé sé rõl szó ló 365/2006.
(XII. 28.) Korm. ren de let, a kör nye zet vé del mi, ter mé szet -
vé del mi, víz ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó
szer vek ki je lö lé sé rõl szó ló 347/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let, az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok
ki je lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl szó ló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let, az ál lat vé del mi ha tó ság ki je lö lé -
sé rõl szó ló 334/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let, a gyer -
mek vé del mi és gyám ügyi fel adat- és ha tás kö rök el lá tá sá -
ról, va la mint a gyám ha tó ság szer ve ze té rõl és il le té kes sé -
gé rõl szó ló 331/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let, az Or szá -
gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ról szó ló 317/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let, a Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve -
ze té rõl, va la mint egyes szer vek ki je lö lé sé rõl szó ló
314/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let, a föld hi va ta lok ról, a
Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet rõl, a Föld raj zi név Bi -
zott ság ról és az in gat lan-nyil ván tar tá si el já rás rész le tes
sza bá lya i ról szó ló 338/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let, a
Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság ról szó ló 313/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi -
va tal ról szó ló 312/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let, az Or -
szá gos Men tõ szol gá lat ról szó ló 322/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let, az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let, a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi

2007/153. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10701



Hi va tal ról szó ló 308/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let al -
kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sa iránt be nyúj tott in -
dít ványt el uta sít ja.

8. Az Al kot mány bí ró ság a köz igaz ga tá si hi va ta lok ról
szó ló 297/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let tel össze füg gés -
ben mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség
meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

9. Az Al kot mány bí ró ság a kor mány za ti szer ve zet ala kí -
tás sal össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szó ló 2006. évi
CIX. tör vény egé sze, il le tõ leg 1. § (1)–(3) és (6) bekez dé -
se, 5. § (1) bekez dé se, 7. § (1) bekez dé se d), h), i) pont ja,
7. § (2) bekez dé se a) és l) pont ja, va la mint 8. § a) pont ja al -
kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sa iránt foly ta tott el já -
rást meg szün te ti.

10. Az Al kot mány bí ró ság a he lyi ön kor mány za tok ról
szó ló 1990. évi LXV. tör vény 33/A. § (6) bekez dé se al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rást
meg szün te ti.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz négy in dít vány ér ke zett,
amely ben az in dít vá nyo zók a kor mány za ti szer ve zet ala kí -
tás sal össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szó ló 2006. évi
CIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Kszt.) egyes ren del ke zé sei
és ez zel össze füg gés ben a re gi o ná lis köz igaz ga tá si hi va ta -
lok és más re gi o ná lis ál lam igaz ga tá si szer vek lét re ho zá sá -
val össze füg gõ egyes jog sza bá lyok al kot mány el le nes sé -
gé nek meg ál la pí tá sát ké rik. Te kin tet tel arra, hogy az in dít -
vá nyo zók ugyan azon jog sza bály alap ján ke let ke zett al kot -
má nyos sá gi prob lé má kat vet nek fel, az Al kot mány bí ró ság
az in dít vá nyo kat egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

1. Az egyik in dít vá nyo zó a Kszt. egyes ren del ke zé se i -
nek ex tunc ha tá lyú meg sem mi sí té sét kéri az aláb bi ak sze -
rint:

a) In dít vá nyoz za a Kszt. – a he lyi ön kor mány za tok ról
szó ló 1990. évi LXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ötv.)
egyes sza bá lya it mó do sí tó – 7. § (1) be kez dés d) pont ja,
va la mit 8. § a) pont ja al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la -
pí tá sát és meg sem mi sí té sét. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja
sze rint a tör vény ho zó ezek nek a ren del ke zé sek nek az el fo -
ga dá sá val meg sér tet te az Al kot mány 44/C. §-át, va la mint
az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott jog ál la -
mi ság el vét, mert két har ma dos tör vényt egy sze rû szó több -
ség gel mó do sí tott, ak kor, ami kor az Ötv. ren del ke zé se i ben 
a me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal meg ne ve zé sét
köz igaz ga tá si hi va tal ra mó do sí tot ta. Ál lás pont ja sze rint az 
Al kot mány 34. § (2) be kez dé se eb ben az eset ben nem

irány adó, mert az Ötv. ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá val
nem pusz tán a köz igaz ga tá si szerv el ne ve zé se mó do sult,
ha nem az Ötv.-bõl fa ka dó il le té kes sé gi sza bá lyo kat is mó -
do sí tot ta a jog al ko tó.

b) Az in dít vá nyo zó sze rint al kot mány el le nes a Kszt. 5. § 
(1) be kez dé se is, amely oly mó don adott fel ha tal ma zást a
Kor mány nak a köz igaz ga tá si hi va ta lok ren de let ben való
ki je lö lé sé re, hogy új 13/A. §-sal egé szí tet te ki a te le pü lé si
ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa i ról szó ló
2004. évi CVII. tör vényt (a to váb bi ak ban: Kttv.). A jog al -
ko tó ez zel meg ke rül te a me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi -
va ta lo kat élet re hívó, két har ma dos sza va za ti aránnyal el fo -
ga dott Ötv.-t, és a Kor mány nak adott fel ha tal ma zást arra,
hogy az Ötv. ál tal lét re ho zott szerv „meg szün te té sé rõl és
jog utód lá sá ról” ren del kez zen. Az in dít vá nyo zó sze rint ez
a sza bá lyo zá si mód sér ti a jog ál la mi ság kö ve tel mé nyét, és
sú lyo san csor bít ja az Or szág gyû lés nek az Al kot mány 19. § 
(2) be kez dé sé ben biz to sí tott azon ha tás kö rét, mely sze rint
tör vény ben meg ha tá roz za a kor mány zás szer ve ze tét, irá -
nyát és fel té te le it.

c) Az in dít vá nyo zó kér te a Kszt. 176. § (2) be kez dé se al -
kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát is. A Kszt.-nek ez
a ren del ke zé se 2007. ja nu ár 31-ével ha tá lyon kí vül he lyez -
te a Kszt. 1–173. §-ait, azaz a Kszt. ér de mi, más tör vé nye -
ket mó do sí tó sza bá lya it. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze -
rint a si et ség oka a si ke res al kot má nyos sá gi kont roll ki ke -
rü lé se. Az in dít vány sze rint ez sér ti az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott de mok ra ti kus jog ál la mi -
ság ból le ve zet he tõ jog biz ton ság kö ve tel mé nyét. Ezért in -
dít vá nyo zó kéri azt is, hogy az Al kot mány bí ró ság ál la pít sa 
meg az Ötv. és a Kttv. azon ren del ke zé se i nek al kot mány -
el le nes sé gét is, ame lye ket a Kszt. sza bá lyai ál la pí tot tak
meg.

d) Ezen túl me nõ en az in dít vá nyo zó a jog rend szer ben
fel me rü lõ ko he ren cia-za var ki kü szö bö lé se ér de ké ben kez -
de mé nye zi a Kszt. va la mennyi – az in dít vány ban kü lön
meg nem je lölt – olyan ren del ke zé sé nek meg sem mi sí té sét
is, amely a köz igaz ga tá si hi va ta lok ra vo nat ko zó sza bá lyo -
zást tar tal maz.

e) A Kor mány élve a Kszt.-ben ka pott fel ha tal ma zás sal
meg al kot ta a köz igaz ga tá si hi va ta lok ról szó ló 297/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de le tet (a to váb bi ak ban: Korm.r.). Az
in dít vá nyo zó ab ban az eset ben, ha az Al kot mány bí ró ság
helyt ad az in dít vány ban fog lal tak nak, és meg sem mi sí ti a
ki fo gás olt tör vé nyi ren del ke zé se ket, má sod la go san – ma -
ga sabb szin tû jog sza bály ba üt kö zé se mi att – kez de mé nye -
zi a Korm.r. al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát is.

2. A má sik in dít vá nyo zó a Kszt. 7. § (1) bekez dés d), h),
i) pont já nak, a 7. § (2) bekez dés a) és l) pont já nak, va la -
mint a 8. § a) pont já nak al kot má nyos sá gi vizs gá la tát kez -
de mé nyez te. A Kszt. ezen vi ta tott sza bá lyai az Ötv., a ma -
gyar ál lam pol gár ság ról szó ló 1993. évi LV. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Áptv.), a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek
jogai ról szó ló 1993. évi LXXVII. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Nek.tv.), a ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl szó ló
1997. évi XXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hõr.tv.), va la -
mint a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló
2004. évi CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Htv.) ren del ke zé -
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se i ben a fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal meg ne ve -
zé sét köz igaz ga tá si hi va tal ra mó do sí tot ták. Az in dít vá -
nyo zó köz jo gi ér vény te len ség re hi vat ko zás sal kéri a vi ta -
tott sza bá lyok al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és
a ki hir de tés nap já ra vissza ha tó ha tá lyú meg sem mi sí té sét.
A Kszt. tá ma dott ren del ke zé sei olyan tör vé nyek sza bá lya it 
mó do sí tot ták, ame lye ket a tör vény ho zó az Al kot mány
40/A. § (4) bekez dé se, 44/C. §-a, 68. § (5) bekez dé se, va la -
mint 69. § (4) bekez dé se alap ján két har ma dos sza va za ti
aránnyal fo ga dott el, így mó do sí tá suk hoz is mi nõ sí tett
több ség re lett vol na szük ség. A tör vény al ko tá si el já rás al -
kot má nyos kö ve tel mé nye i nek fi gyel men kí vül ha gyá sá val 
meg sér tet te a jog al ko tó az Al kot mány 2. § (1) bekez dé sé -
ben dek la rált jog ál la mi ság el vét.

3. A har ma dik in dít vá nyo zó el sõd le ge sen a Kszt. egé -
szé nek, má sod la go san a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL.
tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) 19. §-ának, 100. § (1) be -
kez dé sé nek, 116. § (2)–(3) be kez dé sé nek, 174/A. §-ának,
a Kttv. 13/A. §-ának, va la mint a köz pon ti ál la mi szer vek -
rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá -
sá ról szó ló 2006. évi LVII. tör vény (a to váb bi ak ban:
Kászt.) 2. § (3) be kez dé sé nek a Kszt. ál tal meg ál la pí tott
szö veg ré szé nek és 16 kor mány ren de let nek az al kot má -
nyos sá gi vizs gá la tát és meg sem mi sí té sét kér te.

Az in dít vány ál tal tá ma dott kor mány ren de le tek a kö vet -
ke zõk:

– 297/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a köz igaz ga tá si
hi va ta lok ról

– 295/2006. (XII. 30.) Korm. ren de let az Or szá gos
Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség rõl

– 311/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a Ma gyar Ál lam -
kincs tár ról

– 365/2006. (XII 28.) Korm. ren de let az egész ség biz to -
sí tá si fel ügye le ti ha tó ság ki je lö lé sé rõl

– 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a kör nye zet vé del -
mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si fel -
ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl

– 343/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let az épí tés ügyi és
az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je lö lé sé rõl és mû kö dé si
fel té te le i rõl

– 334/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let az ál lat vé del mi
ha tó ság ki je lö lé sé rõl

– 331/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a gyer mek vé del -
mi és gyám ügyi fel adat- és ha tás kö rök el lá tá sá ról, va la -
mint a gyám ha tó ság szer ve ze té rõl és il le té kes sé gé rõl

– 317/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ról

– 314/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a Vám- és Pénz ügy -
õr ség szer ve ze té rõl, va la mint egyes szer vek ki je lö lé sé rõl

– 338/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a föld hi va ta lok -
ról, a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet rõl, a Föld raj zi -
név Bi zott ság ról és az in gat lan-nyil ván tar tá si el já rás rész -
le tes sza bá lya i ról

– 313/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a Kincs tá ri Va -
gyo ni Igaz ga tó ság ról

– 312/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a Kor mány za ti
El len õr zé si Hi va tal ról

– 322/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let az Or szá gos Men -
tõ szol gá lat ról

– 307/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let az Ok ta tá si Hi va -
tal ról

– 308/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let a Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi Hi va tal ról.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a Kszt. meg al ko tá sa
so rán a jog al ko tó nem tar tot ta be a jog al ko tás ról szó ló 1987.
évi XI. tör vény nek (a to váb bi ak ban: Jat.) a jog al ko tás rend jé -
re vo nat ko zó sza bá lya it. A Kszt. alap ján le he tõ ség nyílt arra,
hogy a köz igaz ga tá si szer vek ha tás kö rét, il le té kes sé gét, irá -
nyí tá sát a Kor mány ren de let ben sza bá lyoz za, meg sért ve ez -
zel a Jat. 2–5. §-ai ban meg ha tá ro zott ki zá ró la gos tör vény ho -
zá si tár gyak ra vo nat ko zó sza bá lyo kat. A Kszt. meg al ko tá sa
elõtt nem ké szült a Jat. 18. §-a ál tal elõ írt ha tás ta nul mány,
nem egyez tet ték az ér dek kép vi se le ti szer vek kel, a Jat. 15. §
(2) be kez dé se alap ján az alap ve tõ jo gok kö ré ben nem le he tett 
vol na fel ha tal ma zást adni és a jog sza bá lyok nem biz to sí tot -
tak meg fe le lõ idõt a ben nük fog lal tak al kal ma zá sá ra való fel -
ké szü lés hez. A jog al ko tás rend jé nek ilyen mó don való meg -
sér té se sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott jog ál la mi ság el vét.

Az Al kot mány 19. § (2) bekez dé se sze rint az Or szág -
gyû lés meg ha tá roz za a kor mány zás szer ve ze tét, irá nyát és
fel té te le it. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a kor mány -
zás szer ve ze té nek meg ha tá ro zá sá hoz tar to zik a köz igaz ga -
tá si szer vek ha tás kö ré nek, il le té kes sé gé nek, va la mint fe -
let tes szer vé nek pontos meg ha tá ro zá sa is. A Kor mány az
Or szág gyû lés ha tás kö rét el von ja, ami kor e tör vény ho zá si
tárgy kö rök ben ren de le te ket al kot, ez zel meg sér ti a ha ta -
lom meg osz tás el vét, al kot má nyos jog kö rén túl ter jesz ke -
dik – ál lít ja az in dít vá nyo zó.

Ál lás pont ja sze rint az Al kot mány 34. § (2) bekez dé sé -
ben fog lalt ren del ke zés nem te kint he tõ fel ha tal ma zás nak
arra, hogy a köz igaz ga tá si szer vek ha tás kö rét és il le té kes -
sé gét, a fe let tes szer vek kö rét a Kor mány az Or szág gyû lés
ki zá rá sá val ren de le ti úton sza bá lyoz za.

Ez az in dít vá nyo zó is hi vat ko zik arra, hogy a Kszt.-nek
az Ötv.-t mó do sí tó sza bá lyai sér tik az Al kot mány
44/C. §-át.

Az Al kot mány 57. § (5) be kez dé sé ben sza bá lyo zott jog -
or vos lat hoz való jo got is sér ti az, hogy a Ket.-nek a Kszt.
ál tal mó do sí tott sza bá lyai fel ha tal ma zást ad nak a Kor -
mány nak arra, hogy a fel leb be zés le he tõ sé gét ren de let ben
ki zár ja, és ren de let ben sza bá lyoz za a jog or vos la tot el bí rá -
lá sá ra jo go sult szer vek kö rét.

Az in dít vá nyo zó utal arra, hogy mi vel a Kszt. csak egy
hó na pig ha tá lyos és az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban
már elõ for dult, hogy a mó do sí tó jog sza bály meg sem mi sí -
té se mel lett a mó do sí tott ren del ke zé se ket nem érin tet te,
ezért az ál ta la ki rí vó an al kot mány el le nes nek ítélt né hány
tör vé nyi ren del ke zés (a Ket., a Kttv., a Kászt. vi ta tott sza -
bá lyai és a 16 kor mány ren de let) al kot má nyos sá gá nak
vizs gá la tát kü lön is kéri. 
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4. A ne gye dik in dít vá nyo zó egy részt a Kszt.-nek az
Ötv.-t mó do sí tó 7. § (1) bekez dés d) pont ja al kot mány el le -
nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kéri,
ugyan azon al kot má nyos sá gi ér vek alap ján, mint a má sik
há rom in dít vá nyo zó.

Más részt mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le -
nes ség meg ál la pí tá sát is kéri a Korm.r.-tel szem ben, mi vel
az nem ha tá roz za meg egy ér tel mû en, hogy a köz igaz ga tá si 
hi va tal nak a kü lön bö zõ jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
ha tás kö re it a ki ren delt sé gek il le té kes sé gi te rü le tén ho gyan 
kell gya ko rol ni, mi vel a ren de let ben nincs fel ha tal ma zás a
ha tás kör át ru há zás ra. Ab ban is al kot mány el le nes mu lasz -
tást lát az in dít vá nyo zó, hogy bár a Jat. 2. § a) pont ja elõ ír -
ja, hogy az ál la mi szer vek ha tás kö rét tör vény ben kell sza -
bá lyoz ni, a köz igaz ga tá si hi va ta lok ese té ben a ha tás kört
kor mány ren de let sza bá lyoz za, hi ány zik a ha tás kört te le pí -
tõ tör vé nyi sza bá lyo zás. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze -
rint ezek a sza bá lyo zá si hi á nyos sá gok sér tik az Al kot mány 
2. § (1) be kez dé sét.

II.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán a kö vet ke zõ jog -
sza bá lyi ren del ke zé se ket vet te fi gye lem be:

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

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

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

„34. § (2) Tör vény mi nisz té ri um, mi nisz ter vagy köz -
igaz ga tá si szerv meg je lö lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sét a
je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk több mint fe lé nek sza -
va za tá val el fo ga dott tör vény mó do sít hat ja.”

„40. § (3) A Kor mány jo go sult az ál lam igaz ga tás bár -
mely ágát köz vet le nül fel ügye le te alá von ni, és erre kü lön
szer ve ket lé te sí te ni.”

„40/A. § (4) A Ma gyar Hon véd ség fel ada ta i ról és a rá
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról szó ló, to váb bá a Rend õr -
ség rõl, a Ha tár õr ség rõl, va la mint a nem zet biz ton sá gi te vé -
keny ség gel össze füg gõ rész le tes sza bá lyok ról szó ló tör vé -
nyek el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk
két har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”

„44/C. § A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény el fo -
ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma -
dá nak sza va za ta szük sé ges. Ugyan ilyen sza va zat aránnyal
el fo ga dott tör vény ben kor lá toz ha tók az ön kor mány za tok
alap jo gai.”

„57. § (5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan 
bí ró sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len,
amely a jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got 
– a jog vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben,
az zal ará nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk

két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz -
hat ja.”

„68. § (5) A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról szó -
ló tör vény el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi -
se lõk két har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”

„69. § (4) Az ál lam pol gár ság ról szó ló tör vény el fo ga dá -
sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá -
nak sza va za ta szük sé ges.”

 
2. A Kszt.-nek az in dít vá nyo zók ál tal vi ta tott sza bá lyai:
1. § (1) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás

ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény
100. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„100. § (1) Nincs he lye fel leb be zés nek
a) ha az ügy ben tör vény vagy kor mány ren de let azt ki -

zár ja,
b) az ügy fe lek ré szé rõl, a kö zöt tük lét re jött egyez sé get

jó vá ha gyó ha tá ro zat el len,
c) a mél tá nyos sá gi ké re lem tár gyá ban ho zott ha tá ro zat

el len.
(2) Az (1) be kez dés a) pont ban meg ha tá ro zott eset ben

az el sõ fo kú köz igaz ga tá si dön tés bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá -
nak van he lye.”

(2) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény 116. §
(2) bekez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy -
ben a § a kö vet ke zõ új (3) bekez dés sel egé szül ki:

„(2) Ha tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ en nem
ren del ke zik, az ál lam igaz ga tá si szerv fe lett fel ügye le tet
gya kor ló, il let ve az azt irá nyí tó mi nisz ter gya ko rol ja a fel -
ügye le ti jog kört

a) a te rü le ti vagy he lyi szer vek kel nem ren del ke zõ kor -
mány hi va tal vagy köz pon ti hi va tal, és

b) a te rü le ti vagy he lyi szer vek kel ren del ke zõ kor mány -
hi va tal vagy köz pon ti hi va tal köz pon ti szer ve
ha tás kö ré be tar to zó ha tó sá gi ügyek ese té ben.

(3) Ha tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ en nem ren -
del ke zik, a köz igaz ga tá si hi va tal ha tás kö ré be tar to zó ha tó sá -
gi ügyek ese té ben a fel ügye le ti jog kört az adott ügy cso port
te kin te té ben fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter gya ko rol ja.”

(3) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény az aláb bi
új 174/A. §-sal egé szül ki:

„174/A. § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy – az ön -
kor mány za ti ha tó sá gi ügyek ki vé te lé vel – a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rá sok ban

a) köz re mû kö dõ szak ha tó sá go kat ren de let ben je löl je ki,
b) az elsõ fokú ha tá ro zat el le ni fel leb be zést ren de let ben

zár ja ki.”
(6) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a

Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény 2. §-a a kö vet ke zõ új (3) bekez dés -
sel egé szül ki:

„(3) Tör vény vagy kor mány ren de let a köz pon ti hi va tal
vagy a köz igaz ga tá si hi va tal irá nyí tá sá ról ren del kez het
úgy, hogy ügyek meg ha tá ro zott cso port ja i val össze füg -
gés ben – a ha té kony sá gi és a pénz ügyi el len õr zés ki vé te lé -
vel – az (1) be kez dés c), e) és g)–i) pont ja i ban meg ha tá ro -
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zott ha tás kö rö ket va la mely köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv 
ve ze tõ je gya ko rol ja.”

5. § (1) A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé -
gi tár su lá sá ról szó ló 2004. évi CVII. tör vény a kö vet ke zõ
13/A. §-sal egé szül ki:

„13/A. § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a köz igaz -
ga tá si hi va talt vagy hi va ta lo kat ren de let ben je löl je ki.”

7. § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
(…)
d) a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör -

vény 17. § (2) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me gyei köz igaz -
ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány ál tal ren de let ben ki je lölt szerv nek (köz igaz ga tá si hi -
va tal)” szö veg, 33/A. § (6) be kez dé sé ben, 95. § a) pont já -
ban és 97. § a) pont já ban a „fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá -
si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal” szö veg, 42. § (3) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me -
gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek, aki” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal nak, amely” szö veg, 52. §
(2) be kez dé sé ben és 105. §-ában a „me gyei köz igaz ga tá si
hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi -
va tal” szö veg, 63/C. § (1) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 92/C. § (6) be kez dé sé ben a
„fõ vá ro si, a me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 92/C. §
(6) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, a me gyei köz igaz ga tá si hi -
va tal ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va -
talt” szö veg, 98. §-át meg elõ zõ „A fõ vá ro si, me gyei köz -
igaz ga tá si hi va tal” al cím he lyé be az „A köz igaz ga tá si hi -
va tal” al cím, 98. § (1) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me gyei
köz igaz ga tá si hi va tal (to váb bi ak ban: köz igaz ga tá si hi va -
tal)” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,
98. § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a
fõ vá ros ban és a me gyé ben” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 98. § (3) be kez dé sé ben, va la -
mint 99. § (1) és (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal 
ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg, 98. § (4) és (5) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi -
va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal” szö veg, 99. § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si
hi va tal ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi -
va talt” szö veg,

(…)
h) a ma gyar ál lam pol gár ság ról szó ló 1993. évi LV. tör -

vény 4/A. § (1) be kez dé sé ben a „la kó he lye sze rint il le té -
kes me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ban a hi va tal
ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg, 24. § (4) be kez dés e) pont já ban a „köz igaz ga tá si
hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si
hi va tal nak” szö veg,

i) a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról szó ló 1993.
évi LXXVII. tör vény 30/B. § (4) be kez dé sé ben az „az il le -
té kes köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 30/O. § (1) be kez dé sé ben a
„fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 60/H. § (1) be kez -
dé sé ben és 60/M. § b) pont já ban a „fõ vá ro si, me gyei köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz -

igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 60/H. § (2) be kez dé sé ben az
„az ön kor mány zat szék he lye sze rin ti köz igaz ga tá si hi va tal 
ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál tal ki je lölt
köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 60/I. § (1) és (4) be kez dé sé -
ben, va la mint 60/J. § (1), (2) és (4) be kez dé sé ben a „köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 60/I. § (2) és (3) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek” szö veg rész he lyé be
a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 60/J. § (1) be kez dé sé ben 
a „köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be a
„köz igaz ga tá si hi va talt” szö veg, 62. § (1) be kez dé sé ben a
„me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõ i nek”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,

(…) 
lép.

7. § (2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl szó ló 1997. évi

XXXII. tör vény 39. § (3) bekez dé sé ben az „az il le té kes
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jét” szö veg rész he lyé be az „a
köz igaz ga tá si hi va talt” szö veg,

(…)
l) a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló

2004. évi CV. tör vény 28. § (2) be kez dé sé ben a „la kó hely
sze rin ti me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal hoz” szö -
veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal hoz” szö veg,
29. § (1) be kez dé sé ben a „la kó hely sze rin ti me gyei (fõ vá -
ro si) köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg, 55. § (4) be kez dés a) pont já ban 
a „me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg,

(…)
lép.

8. § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör -

vény 33/A. § (1) be kez dés i) pont já ban, 96. § c) pont já ban,
103. § (3) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me gyei” szö veg rész,
70. § (3) be kez dé sé ben a „me gyei” szö veg rész,

(…)
ha tá lyát vesz ti.

176. § (2) E tör vény 174. § (6) be kez dé se 2006. de cem -
ber 31-én, 1–173. §-a 2007. ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

3. A je len le võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak 
sza va za tát igény lõ mi nõ sí tett több ség gel el fo ga dott tör vé -
nyek nek a Kszt. ál tal mó do sí tott, és az in dít vá nyo zók ál tal
tá ma dott ren del ke zé sei:

3.1. Az Ötv.-nek a Kszt. ál tal mó do sí tott sza bá lyai:
„17. § (2) A kép vi se lõ-tes tü let ülé sé nek a jegy zõ köny -

vét a pol gár mes ter és a jegy zõ írja alá. A jegy zõ köny vet az
ülést kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a jegy zõ kö te les meg kül -
de ni a Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt szerv nek (köz -
igaz ga tá si hi va tal).”

„33/A. § (1) A pol gár mes ter nem le het: (…)
i) a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je, köz tiszt vi se lõ je; an -

nak a te rü le ti, he lyi ál lam igaz ga tá si szerv nek a köz tiszt vi -
se lõ je, amely nek fel adat kö ré be az adott ön kor mány za tot
érin tõ ügyek tar toz nak, és il le té kes sé ge az ön kor mány zat -
ra ki ter jed,”
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„42. § (3) A meg ál la po dást meg kell kül de ni a köz -
igazgatási hi va tal nak, amely ti zen öt na pon be lül te het tör -
vény es sé gi ész re vé telt.”

„52. § (2) Új köz ség ala kí tá sá nak a kez de mé nye zé se
ese tén a fa lu gyû lés leg alább há rom ta gú elõ ké szí tõ bi zott -
sá got vá laszt a te le pü lés ré szen lakó te le pü lé si kép vi se lõk -
bõl, ha nincs elég te le pü lé si kép vi se lõ, vagy azok a meg bí -
za tást nem vál lal ják, ak kor más vá lasz tó pol gá rok ból. Az
elõ ké szí tõ bi zott ság ja vas la tot tesz az új köz ség te rü le té re,
szak ér tõi vé le mény alap ján a köz ség el ne ve zé sé re, a va -
gyon, va la mint a va gyo ni jo gok és kö te le zett sé gek meg -
osz tá sá ra, a költ sé gek vi se lé sé re. A ja vas lat el ké szí té sé hez 
– az elõ ké szí tõ bi zott ság fel ké ré sé re – a köz igaz ga tá si hi -
va tal szak mai se gít sé get ad, más szerv pe dig szak mai se -
gít sé get ad hat.”

„63/C. § (1) A köz gyû lés a fõ vá ros egy sé ges te le pü lés -
po li ti ká já nak biz to sí tá sa ér de ké ben – a Kor mány és a ke rü -
le ti kép vi se lõ-tes tü le tek vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – meg -
ha tá roz za a fõ vá ros ál ta lá nos ren de zé si ter vét, a fõ vá ros
vá ros fej lesz té si és vá ros re ha bi li tá ci ós prog ram ját. A fõ vá -
ros ál ta lá nos ren de zé si ter vé ben ki je löl he tõ a fõ vá ros több
ke rü le té nek el lá tá sát biz to sí tó köz szol gál ta tás te rü le te, lé -
te sít mény hely szí ne, nyom vo na lai. Az ilyen ki je lölt te rü le -
te ken, nyom vo na la kon, il let ve a köz szol gál ta tást nyúj tó
lé te sít mé nyek te kin te té ben a jegy zõi ha tás kört a köz igaz -
ga tá si hi va tal gya ko rol ja.”

„70. § (3) A te rü let fej lesz té si fel ada tok, il le tõ leg a kor -
mány za ti te rü le ti fej lesz té si prog ra mok össze han go lá sát
– a kü lön tör vény ben meg ál la pí tott fel adat kör ben és szer -
ve zet ben – a te rü let fej lesz té si ta nács vég zi.”

„95. § A Kor mány:

a) a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter köz re -
mû kö dé sé vel, a köz igaz ga tá si hi va tal út ján biz to sít ja a he -
lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sét;”

„96. § A he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter:

(…)

c) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok fel ada tát és
ha tás kö rét, a pol gár mes ter, a fõ pol gár mes ter, a köz igaz ga -
tá si hi va tal te vé keny sé gét érin tõ jog sza bá lyok, ál la mi irá -
nyí tás egyéb jogi esz kö zei és egye di ál la mi dön té sek ter ve -
ze te i nek elõ ké szí té sé ben;”

„97. § A mi nisz ter:

a) ren de let ben ha tá roz za meg a pol gár mes ter, a fõ pol -
gár mes ter, a me gyei köz gyû lés el nö ke, a jegy zõ, a fõ jegy -
zõ, a köz igaz ga tá si hi va tal ál lam igaz ga tá si fel ada tai el lá tá -
sá nak szak mai sza bá lya it, és el len õr zi azok érvényesü -
lését;”

„A köz igaz ga tá si hi va tal

98. § (1) A köz igaz ga tá si hi va tal ál lam igaz ga tá si fel ada -
to kat el lá tó költ ség ve té si szerv. A köz igaz ga tá si hi va tal
mû kö dé sé nek költ sé ge it az Or szág gyû lés a költ ség ve té si
tör vény he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter fe je ze -
té ben, el kü lö ní tet ten biz to sít ja.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal

a) el lát ja a he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len -
õr zé sét, a mér le ge lés sel ho zott ön kor mány za ti dön tés nek
ki zá ró lag a jog sze rû sé gét vizs gál hat ja;

b)
c) el lát ja a tör vény ben meg ál la pí tott, to váb bá a Kor -

mány ál tal ha tás kö ré be utalt ál lam igaz ga tá si fel ada to kat,
ha tás kö rö ket, ha tó sá gi jog kö rö ket;

d)
e) a tör vény es sé gi el len õr zés so rán szer zett ta pasz ta la tai 

alap ján az ön kor mány zat gaz dál ko dá sát érin tõ vizs gá lat
le foly ta tá sát kez de mé nyez he ti az Ál la mi Szám ve võ szék -
nél;

f) össze hív ja a kép vi se lõ-tes tü let ülé sét, ha a 12. §
(1) bekez dé se sze rint tett in dít vány nak a pol gár mes ter ti -
zen öt na pon be lül nem tesz ele get;

g) a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ügy ben az ön kor -
mány zat ké ré sé re szak mai se gít sé get nyújt.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal tör vény es sé gi el len õr zé si
jog kö ré ben vizs gál ja, hogy a he lyi ön kor mány zat

a) szer ve ze te, mû kö dé se, dön tés ho za ta li el já rá sa,
b) dön té sei (ren de le te, ha tá ro za ta),
c) bi zott sá ga, rész ön kor mány za ta, pol gár mes te re, fõ -

pol gár mes te re, me gyei köz gyû lés el nö ke, tár su lá sa ál tal
ho zott ön kor mány za ti ha tá ro zat meg fe lel-e a jog sza bá -
lyok nak.

(4) Nem ter jed ki a köz igaz ga tá si hi va tal tör vény es sé gi
el len õr zé si jog kö re – az (5) bekez dés ben fog lalt ki vé tel lel
– azok ra a he lyi ön kor mány zat, il let ve szer vei ál tal ho zott
ha tá ro za tok ra, ame lyek alap ján

a) mun ka ügyi vi tá nak, il let ve köz szol gá la ti jog vi szony -
ból szár ma zó vi tá nak,

b) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott bí ró sá gi vagy
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás nak van he lye.

(5) A köz igaz ga tá si hi va tal tör vény es sé gi el len õr zé si
jog kö re ki ter jed a (4) bekez dés ben fel so rolt ha tá ro za tok ra
is a (3) bekez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott kör ben, to -
váb bá a (4) bekez dés a) pont ja ese té ben, ha a ha tá ro zat a
mun ka vál la ló ja vá ra tör té nõ jog sza bály sér tést tar tal maz.

99. § (1) A köz igaz ga tá si hi va tal a tör vény es sé gi el len -
õr zés kö ré ben – ha tár idõ tû zé sé vel – fel hív ja az érin tet tet a
tör vény sér tés meg szün te té sé re. Az érin tett a fel hí vás ban
fog lal ta kat kö te les meg vizs gál ni és a meg adott ha tár idõn
be lül az an nak alap ján tett in téz ke dés rõl vagy egyet nem
ér té sé rõl a köz igaz ga tá si hi va talt tá jé koz tat ni.

(2) Ha a meg adott ha tár idõn be lül in téz ke dés nem tör -
tént, a köz igaz ga tá si hi va tal kez de mé nyez he ti:

a) az Al kot mány bí ró ság nál a tör vény sér tõ ön kor mány -
za ti ren de let fe lül vizs gá la tát és meg sem mi sí té sét;

b) a tör vény sér tõ ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát;
c) a kép vi se lõ-tes tü let össze hí vá sát a tör vény sér tés

meg szün te té sé re, a kép vi se lõ-tes tü let tiszt ség vi se lõ je fe le -
lõs sé gé nek meg ál la pí tá sát.

(3) A jog sza bály sér tés meg szün te té sé re a pert a he lyi
ön kor mány zat, il let ve a pol gár mes ter el len a meg adott ha -
tár idõ le jár tá tól szá mí tott har minc na pon be lül le het meg -
in dí ta ni. A ke re set be nyúj tá sá nak a dön tés vég re haj tá sá ra
ha lasz tó ha tá lya nincs, de a vég re haj tás fel füg gesz té sét a
bí ró ság tól le het kér ni. Ha a jog sza bály sér tõ dön tés vég re -
haj tá sa a köz ér dek sú lyos sé rel mé vel vagy el há rít ha tat lan
kár ral jár na, a vég re haj tás fel füg gesz té sét – az érin tett egy -
ide jû ér te sí té sé vel – kér ni kell a bí ró ság tól.”
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„103. § (3) A köz igaz ga tá si hi va tal a köz tár sa sá gi meg -
bí zott és hi va ta la jog utód ja.”

„105. § A kör jegy zõ ség hez tar to zó köz sé ge ket – ha az
ér de kel tek nem tud nak meg ál la pod ni – a köz igaz ga tá si hi -
va tal je lö li ki. A la kos ság ér de ke it sér tõ ki je lö lés el len a
kép vi se lõ-tes tü let a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi -
nisz ter hez for dul hat.”

3.2. Az Ápt.-nek a Kszt. ál tal mó do sí tott sza bá lyai:
„4/A. § (1) A 4. § (1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro -

zott vizs gát a ké rel me zõ a köz igaz ga tá si hi va tal ál tal ki je -
lölt vizs ga bi zott ság elõtt te szi le.”

„24. § (4) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy meg ál -
la pít sa:

(…)
e) a 4. § (1) be kez dés e) pont já ban elõ írt vizs ga kö ve tel -

mé nye it, va la mint a köz igaz ga tá si hi va tal nak a vizs gá val
kap cso la tos fel ada ta it és az el já rás rend jét, a vizs ga le té te le 
aló li fel men tés re való jo go sult ság iga zo lá sá nak sza bá lya it, 
a vizs ga le té te lét iga zo ló ok mány tar tal mát és biz ton sá gi
kö ve tel mé nyét.”

3.3. A Nektv.-nek a Kszt. ál tal mó do sí tott ren del ke zé -
sei:

„30/B. § (4) A (3) bekez dés sze rin ti meg ál la po dás vég -
re haj tá sá val kap cso lat ban a meg ál la po dás részt ve või kö -
zött fel me rült vi tá ról a köz igaz ga tá si hi va tal a fe lek kez de -
mé nye zé sé tõl szá mí tott 15 mun ka na pon be lül egyez te tést
tart. Ha az egyez te tés so rán 30 mun ka na pon be lül nem jön
lét re meg egye zés, a köz igaz ga tá si hi va tal a tör vény es sé gi
el len õr zé si jog kö ré ben jár el.”

„30/O. § (1) Nem le het a te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor -
mány zat el nö ke: a köz tár sa sá gi el nök, az Al kot mány bí ró -
ság tag ja, az or szág gyû lé si biz tos, az Ál la mi Szám ve võ -
szék el nö ke, al el nö ke és szám ve võ je, a Kor mány tag ja, az
ál lam tit kár, a szak ál lam tit kár, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szerv köz tiszt vi se lõ je, a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je és
köz tiszt vi se lõ je, a te rü le ti, he lyi ál lam igaz ga tá si szerv nek
az a köz tiszt vi se lõ je, aki nek fel adat kö ré be az adott te le pü -
lé si ki sebb sé gi ön kor mány za tot érin tõ ügyek tar toz nak, és
il le té kes sé ge a te le pü lé si (te rü le ti) ki sebb sé gi ön kor mány -
zat ra ki ter jed, a te rü le ti leg il le té kes he lyi ön kor mány zat
jegy zõ je (fõ jegy zõ je, kör jegy zõ je), a pol gár mes te ri hi va -
ta lá nak köz tiszt vi se lõ je, a bíró, ügyész, köz jegy zõ, bí ró sá -
gi vég re haj tó, a fegy ve res erõk, rend vé del mi szer vek hi va -
tá sos ál lo má nyú tag ja, a te rü le ti leg il le té kes te rü let fej lesz -
té si ta nács mun ka szer ve ze té nek tag ja, az, aki ugyan an nál a 
te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány zat nál a te le pü lé si ki -
sebb sé gi ön kor mány zat ál tal lé te sí tett vagy fenn tar tott in -
téz mény, gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ je, ve ze tõ tiszt ség vi se -
lõ je, aki a ve ze tõi meg bí zást a te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor -
mány zat tól kap ta.”

„60/H. § (1) A köz igaz ga tá si hi va tal el lát ja a ki sebb sé gi
ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sét. A mér le ge lé -
si jog kör ben ho zott ön kor mány za ti dön tés nek ki zá ró lag a
jog sze rû sé gét vizs gál hat ja.

(2) Az or szá gos ön kor mány zat (1) bekez dés sze rin ti tör -
vény es sé gi el len õr zé sét a Kor mány ál tal ki je lölt köz igaz -
ga tá si hi va tal lát ja el.”

„60/I. § (1) A köz igaz ga tá si hi va tal a tör vény es sé gi el -
len õr zé si jog kö ré ben el jár va vizs gál ja, hogy meg fe lel-e a
jog sza bá lyok nak a ki sebb sé gi ön kor mány zat

a) szer ve ze te, mû kö dé se, dön tés ho za ta li el já rá sa,
b) bár mely ha tá ro za ta, ide ért ve a ki sebb sé gi ön kor -

mány zat tes tü le té nek, el nö ké nek, bi zott sá gá nak, il le tõ leg
tár su lá sá nak ha tá ro za ta it is.

(2) Nem ter jed ki a köz igaz ga tá si hi va tal tör vény es sé gi
el len õr zé si jog kö re – a (3) bekez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
azok ra a ki sebb sé gi ön kor mány za ti dön té sek re, ame lyek
alap ján he lye van

a) mun ka ügyi vi tá nak (köz tiszt vi se lõi vagy köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ból szár ma zó vi tá nak),

b) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott bí ró sá gi vagy ál -
lam igaz ga tá si el já rás nak.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal tör vény es sé gi el len õr zé si
jog kö re a (2) be kez dés ben fel so rolt ügyek re is ki ter jed a
(1) be kez dés a) pont ja sze rin ti kör ben, to váb bá a (2) be -
kez dés a) pont ja sze rin ti ügyek ben, ha a ha tá ro zat a mun -
ka vál la ló ja vá ra tör té nõ jog sza bály sér tést tar tal maz.

(4) A köz igaz ga tá si hi va tal a fel adat- és ha tás kö ré ben a
ki sebb sé gi ön kor mány zat ké ré sé re szak mai se gít sé get
nyújt.”

„60/J. § (1) A köz igaz ga tá si hi va tal a tör vény es sé gi el -
len õr zés kö ré ben – ha tár idõ ki tû zé sé vel – fel hív ja az érin -
tet te ket a tör vény sér tés meg szün te té sé re. Az érin tett a fel -
hí vás ban fog lal ta kat kö te les meg vizs gál ni és a meg adott
ha tár idõn be lül az an nak alap ján tett in téz ke dés rõl vagy
egyet nem ér té sé rõl a köz igaz ga tá si hi va talt tá jé koz tat ni.

(2) Ha a meg adott ha tár idõn be lül nem tör tént in téz ke -
dés, vagy az érin tett a fel hí vás ban fog lal tak kal nem ér tett
egyet, a köz igaz ga tá si hi va tal kez de mé nyez he ti:

a) a jog sza bály sér tõ ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát,
b) a ki sebb sé gi ön kor mány zat tes tü le té nek össze hí vá sát

a tör vény sér tés meg szün te té sé re,
c) a tes tü let el nö ke, el nök he lyet te se fe le lõs sé gé nek

meg ál la pí tá sát.
(…)
(4) A köz igaz ga tá si hi va tal a tör vény es sé gi el len õr zé se so -

rán tör vény es sé gi el len õr zé si ta pasz ta la tai alap ján a ki sebb -
sé gi ön kor mány zat gaz dál ko dá sát érin tõ vizs gá lat le foly ta tá -
sát kez de mé nyez he ti az Ál la mi Szám ve võ szék nél.”

„60/M. § A Kor mány: (…)
b) a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter köz re -

mû kö dé sé vel, a köz igaz ga tá si hi va tal út ján biz to sít ja a ki -
sebb sé gi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sét,”

„62. § (1) A Kor mány – az e fel adat tal érin tett mi nisz te -
rek és or szá gos ha tás kö rû szer vek be vo ná sá val, a köz igaz -
ga tá si hi va tal köz re mû kö dé sé vel – a nem ze ti és et ni kai ki -
sebb sé gek kel kap cso la tos ál la mi fel ada tok el lá tá sá ért fe le -
lõs, kor mány ren de let ben ki je lölt ál lam igaz ga tá si szerv út -
ján se gí ti a ki sebb sé gek jo ga i nak és sa já tos ér de ke i nek ér -
vé nye sü lé sét, szer ve zi ezek fel té te le i nek biz to sí tá sát.”

 3.4. A Hõr.tv.-nek a Kszt. ál tal mó do sí tott elõ írá sa:
„39. § (3) A Ha tár õr ség te rü le ti szer vé nek ve ze tõ je a

köz igaz ga tá si hi va talt, a me gyei (fõ vá ro si) köz gyû lés el -
nö két (fõ pol gár mes te rét), a me gyei (fõ vá ro si) rend õr fõ ka -
pi tányt, a me gyei (fõ vá ro si) pol gá ri vé del mi pa rancs no kot; 
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he lyi szer vé nek ve ze tõ je a te le pü lé si ön kor mány zat pol -
gár mes te rét, il le tõ leg az e)  pont ban fog lal tak ról a te rü le ti -
leg il le té kes kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi ha tó -
sá got is ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.”

3.5. A Htv.-nek a Kszt. ál tal mó do sí tott sza bá lyai:
„28. § (2) A ké rel met a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság

ve ze tõ jé hez vagy a köz igaz ga tá si hi va tal hoz kell be nyúj ta -
ni. A ké re lem hez a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ada to kat
tar tal ma zó for ma nyom tat ványt csa tol ni kell. Az a had kö -
te les, aki nek a pol gá ri szol gá lat tel je sí té sé re irá nyu ló ké -
rel mét el uta sí tot ták, újabb ké rel met nem nyújt hat be.”

„29. § (1) A pol gá ri szol gá lat tel je sí té sé re vo nat ko zó en -
ge dély irán ti ké rel met a köz igaz ga tá si hi va tal bí rál ja el. A
had ki egé szí tõ pa rancs nok ság az el já rás ban ügy fél ként ve -
het részt.”

„55. § (4) A me gyei vé del mi bi zott ság el nö ke a me gyei
köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ro si vé del mi bi zott ság el nö ke a
fõ pol gár mes ter. Tag jai:

a) a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je, (…)”

III.

Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy az
in dít vá nyok alap ján mely tör vé nyi sza bá lyok al kot má -
nyos sá gá nak ér de mi fe lül vizs gá la tát kell el vé gez nie.

Ez a vizs gá lat ami att vált szük sé ges sé, mert a Kszt.
176. § (2) bekez dé se úgy ren del ke zik, hogy a Kszt.
1–173. §-ai 2007. ja nu ár 31-én ha tá lyu kat vesz tik. A
Kszt.-nek az in dít vá nyo zók ál tal tá ma dott sza bá lyai te hát
az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat meg ho za ta la kor már nem
ha tá lyos ren del ke zé sek.

Az Al kot mány bí ró ság – fõ sza bály ként – ha tá lyos jog -
sza bály al kot mány el le nes sé gét vizs gál ja. Ha tá lyát vesz tett 
jog sza bá lyi ren del ke zés csak ak kor ké pez he ti al kot mány -
bí ró sá gi el já rás tár gyát, ha az el já rás az Al kot mány bí ró -
ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 38. §-ában sza bá -
lyo zott bí rói kez de mé nye zés, il le tõ leg a 48. § sze rin ti al -
kot mány jo gi pa nasz alap ján fo lyik. Te kin tet tel arra, hogy
az in dít vá nyok nem tar toz nak e kör be, az Al kot mány bí ró -
ság a Kszt. egé sze, il le tõ leg Kszt. 7. § (1) bekez dé se d), h),
i) pont ja, 7. § (2) bekez dé se a) és l) pont ja, va la mint 8. §
a) pont ja al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sa iránt
foly ta tott az el já rást – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes
ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, mó do sí tott és
egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü ha tá ro zat 
(ABH 2003, 2065.) (a to váb bi ak ban: Ügy rend) 31. §
a) pont ja alap ján meg szün tet te. 

Az egyik in dít vá nyo zó tá mad ja a Kszt. 176. § (2) bekez -
dé sét is, arra hi vat ko zás sal, hogy a Kszt. rö vid idõ vel tör té -
nõ ha tá lyon kí vül he lye zé se va ló já ban az al kot má nyos sá gi 
vizs gá lat meg aka dá lyo zá sát cé loz ta. 

A Kszt. in do ko lá sa sze rint a ha tály vesz tés idõ pont já nak
meg ha tá ro zá sá ra „a jog rend szer fe les le ges ter he lé sé nek el ke -
rü lé se ér de ké ben” ke rült sor. A jog rend szer te her men te sí té se
a már vég re haj tott mó do sí tó, il le tõ leg ha tá lyon kí vül he lye zõ
ren del ke zé sek tõl volt – a tör vény in do ko lá sa sze rint – az
egyik cél ja a ké sõbb el fo ga dott de re gu lá ci ós tör vény nek, az

egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2007. évi LXXXII. tör vény nek is. A
Kszt. 1–173. §-ai ki zá ró lag más tör vé nye ket mó do sí tó ren -
del ke zé se ket tar tal maz tak. Ezek a mó do sí tó ren del ke zé sek a
Kszt. ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban 2007. ja nu ár 1-jén be -
épül tek a mó do sí tott tör vé nyek ren del ke zé sei közé, a Kszt. a
276. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ra a záró ren -
del ke zé sek ki vé te lé vel „ki ürült”. (Vö.: 4/2006. (II. 15.) AB
ha tá ro zat ABH, 2006, 101.)

Ön ma gá ban az, hogy egy más tör vé nye ket mó do sí tó
tör vény maga ren del ke zik a ha tály vesz té sé nek idõ pont já -
ról, – mi u tán be töl töt te ren del te té sét – nem te kint he tõ al -
kot mány el le nes nek. Az 1437/B/1995. AB ha tá ro za tá ban
az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott arra, hogy „egy ha tá lyon
kí vül he lye zõ nor ma al kot mány el le nes sé gé nek a meg ál la -
pí tá sa ön ma gá ban nem ve zet a ha tá lyon kí vül he lye zés sel
érin tett ren del ke zé sek ha tá lyá nak au to ma ti kus ’fe lé le dé -
sé hez’, az Al kot mány bí ró ság nak vi szont va la mely jog sza -
bály ’új bó li ha tály ba he lye zé sé re’ ha tás kö re nincs, mert ez 
a jog al ko tó kom pe ten ci á já ba tar to zik.” (ABH 1998, 616,
618–619.)

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a Kszt.
176. § (2) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá -
sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta. 

Te kin tet tel arra, hogy az in dít vá nyo zók a Kszt. ál tal mó -
do sí tott sza bá lyok kal össze füg gés ben is al kot mány el le -
nes sé get ál lí ta nak, az Al kot mány bí ró ság nak a Kszt. vi ta -
tott sza bá lyai ál tal mó do sí tott ren del ke zé sek al kot má nyos -
sá gá nak vizs gá la tát kel lett el vé gez nie.

Ezek a kö vet ke zõk:
– az Ötv. 17. § (2) bekez dé se, 33/A. § (1) bekez dés

i) pont ja, 42. § (3) bekez dé se, 52. § (2) bekez dé se, 63/C. §
(1) bekez dé se, 70. § (3) bekez dé se, 96. § c) pont ja, 95. §
a) pont ja és 97. § a) pont ja, 92/C. § (6) bekez dés, 98. §-át
meg elõ zõ A fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal al cím,
98. § (1) bekez dé se, 98. § (2) bekez dé se, 98. § (3) bekez dé -
se, va la mint 99. § (1) és (2) bekez dé se, 98. § (4) és
(5) bekez dé se, 99. § (1) bekez dé se, 103. § (3) bekez dé se és 
105. §-a,

– az Ápt. 4/A. § (1) bekez dé se, 24. § (4) bekez dés
e) pont ja,

–  a Nek.tv. 30/B. § (4) bekez dé se, 30/O. § (1) bekez dé -
se, 60/H. § (1) bekez dé se és 60/M. § b) pont ja, 60/H. §
(2) bekez dé se, 60/I. § (1) és (4) bekez dé se, va la mint
60/J. § (1), (2) és (4) bekez dé se, 60/I. § (2) és (3) bekez dé -
se, 60/J. § (1) bekez dé se, 62. § (1) bekez dé se,

– a Hõr.tv. 39. § (3) bekez dé se,
– a Htv. 28. § (2) bekez dé se, 29. § (1) bekez dé se, 55. §

(4) bekez dés a) pont ja,
– a Kttv. 13/A. §-a,
– a Ket. 19. §-a, 100. § (1) bekez dé se, 116. §

(2)–(3) bekez dé se, 174/A. §-a,
– a Kászt. 2. § (3) bekez dé se, va la mint a har ma dik in dít -

vá nyo zó ál tal tá ma dott 16 kor mány ren de let.
Az in dít vá nyo zók tá mad ták még az Ötv. 33/A. §

(6) bekez dé sét is. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán
meg ál la pí tot ta, hogy az in dít vá nyok be nyúj tá sát kö ve tõ en
az Ötv. 33/A. § (6) bekez dé se he lyett új sza bá lyo zást al ko -
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tott a pol gár mes te rek és a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk
össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás -
sal össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról a 2007. évi LIX.
tör vény. Eze ket az új sza bá lyo kat az Al kot mány ál tal elõ írt 
tör vény al ko tá si el já rás ban, mi nõ sí tett több ség gel fo gad ta
el az Or szág gyû lés, te hát e te kin tet ben oka fo gyot tá vált az
in dít vány, így az Al kot mány bí ró ság az Ötv. 33/A. §
(6) bekez dé se al kot má nyos sá gá nak vizs gá la tá ra irá nyu ló
el já rást az Ügy rend 31. § e)  pont ja alap ján meg szün tet te.

IV.

1. Mind egyik in dít vá nyo zó hi vat ko zik arra, hogy a jog -
al ko tó meg sér tet te az Al kot mány 44/C. §-át, ak kor, ami kor 
egy sze rû több ség gel el fo ga dott tör vény ben mó do sí tot ta az 
Ötv. sza bá lya it, az egyik in dít vá nyo zó sze rint sé rel met
szen ve dett az Al kot mány 40/A. § (4) bekez dé se, 68. §
(5) bekez dé se és 69. § (4) bekez dé se is, az ál tal, hogy egy -
sze rû több ség gel mó do sí tot ta a tör vény ho zó az Ápt.-nek, a 
Hõr.-nek, a Htv.-nek és a Nektv.-nek a fõ vá ro si, me gyei
köz igaz ga tá si hi va ta lok ra vo nat ko zó ren del ke zé se it.

Az Al kot mány bí ró ság 1/1999. (II. 24.) AB ha tá ro za tá -
nak ren del ke zõ ré szé ben al kot má nyos kö ve tel mény ként
fo gal maz ta meg:

„1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: va la mely, az
Al kot mány ál tal meg ha tá ro zott tör vény el fo ga dá sá hoz
meg kí vánt mi nõ sí tett több ség nem egy sze rû en a tör vény -
al ko tá si el já rás for mai elõ írá sa, ha nem olyan al kot má nyos
ga ran cia, amely nek lé nye ges tar tal ma az or szág gyû lé si
kép vi se lõk kö zöt ti szé les körû egyet ér tés. A mi nõ sí tett
több ség kö ve tel mé nye nem csak az adott al kot má nyi ren -
del ke zés köz vet len vég re haj tá sa ként ki adott tör vény meg -
al ko tá sá ra vo nat ko zik, ha nem e tör vény mó do sí tá sá ra
(ren del ke zé se i nek meg vál toz ta tá sá ra, ki egé szí té sé re) és
ha tá lyon kí vül he lye zé sé re is. Az Al kot mány ren del ke zé se 
alap ján mi nõ sí tett több ség gel el fo ga dott tör vényt egy sze rû 
több ség gel el fo ga dott tör vénnyel nem le het mó do sí ta ni,
vagy ha tá lyon kí vül he lyez ni.” (ABH 1999, 25.)

Ez az al kot má nyos kö ve tel mény eb ben az ügy ben tel jes
mér ték ben nem al kal maz ha tó, mert a köz igaz ga tás re form -
já nak meg könnyí té se ér de ké ben az Al kot mány 34. §-át
egy új (2) be kez dés sel egé szí tet te ki a Ma gyar Köz tár sa ság 
Al kot má nyá ról szó ló 1949. évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról 
szó ló 2006. évi LIV. tör vény 1. §-a. Az Al kot mány
34. §-ának új (2) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del ke zést tar -
tal maz za:

„(2) Tör vény mi nisz té ri um, mi nisz ter vagy köz igaz ga -
tá si szerv meg je lö lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sét a je len -
lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk több mint fe lé nek sza va za -
tá val el fo ga dott tör vény mó do sít hat ja.”

Az Al kot mány nak ez az új sza bá lya le he tõ sé get ad a
két har ma dos tör vé nyek egy sze rû szó több ség gel tör té nõ
mó do sí tá sá ra ak kor, ha a tör vény ho zó csak a ren del ke zés -
ben sze rep lõ köz igaz ga tá si szerv meg je lö lé sét kí ván ja mó -
do sí ta ni. Az Al kot mány bí ró ság nak ezen ügy kap csán az
Al kot mány nak ezt a ren del ke zé sét kell ér tel mez nie, és ab -
ban a kér dés ben kell ál lást fog lal nia, hogy az Ötv., az
Áptv., Nek.tv., Hõr.tv., Htv. vi ta tott ren del ke zé se i ben a

„fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal”, a „fõ vá ro si, me -
gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg ré szek „köz -
igaz ga tá si hi va tal”, il le tõ leg a „Kor mány ál tal ki je lölt köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg re való mó do sí tá sa csak a köz -
igaz ga tá si hi va tal meg je lö lé sé nek mó do sí tá sát je len tet -
te-e, vagy ezek kel a mó do sí tá sok kal a tör vény ho zó meg -
ha lad ta az Al kot mány 34. § (2) bekez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zá sa ke re te it. 

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta kö vet ke ze tes volt az
1/1999. (II. 24.) AB ha tá ro zat ban meg fo gal ma zott al kot -
má nyos kö ve tel mény nek az ér vé nye sí té sé ben min den
olyan eset ben, ami kor 2/3-os tör vény sza bá lyát di rekt mó -
don mó do sí tot ta egy sze rû több ség gel el fo ga dott tör vény -
ben a tör vény ho zó. A 31/2001. (VII. 11.) AB ha tá ro zat ban
(ABH 2001, 252, 263-264.) az Al kot mány bí ró ság rá mu ta -
tott arra, hogy mind azok ban az ese tek ben, ami kor for má li -
san (szö veg sze rû en) nem egy ér tel mû a mó do sí tás (ki egé -
szí tés, ha tá lyon kí vül he lye zés) „[…] min den eset ben vizs -
gá lan dó az is, hogy mi a két har ma dos tör vény ál tal meg ha -
tá ro zott sza bá lyo zá si kon cep ció lé nye gi ele me, azaz érin -
ti-e a lé nye ges nor ma tar tal mat az egy sze rû szó több ség gel
meg al ko tott tör vény.”

„A mi nõ sí tett több ség (…) szé les körû egyet ér tést
igény lõ funk ci ó já ból adó dó an a két har ma dos sza va zat -
arány szük sé ges sé gé nek a vizs gá la ta so rán el ke rül he tet len
an nak elem zé se, hogy a szé les körû kon szen zus igé nye az
adott tárgy kör ben mire vo nat ko zott. Ez adott eset ben meg -
kö ve te li az al kot má nyo zó ha ta lom szán dé ká nak, a ki ala -
kult sza bá lyo zás tör té ne ti sé gé nek az elem zé sét is. Ezt a
mód szert az Al kot mány bí ró ság – dön té se meg ho za ta lá nál
– már al kal maz ta. [Lásd pl. 4/1997. (I. 22.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 41, 45.; 66/1997. (XII. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 397, 402–403.; 4/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, 
ABH 1999, 52, 57–59.]”

Mi vel eb ben az ügy ben is az az al kot má nyos sá gi prob -
lé ma lé nye ge, hogy az Al kot mány ren del ke zé sei alap ján
nem ál la pít ha tó meg egy ér tel mû en, hogy a köz igaz ga tá si
szerv meg ne ve zé sé nek meg vál toz ta tá sa, mely ese tek ben
igé nyel 2/3-os mi nõ sí tett több sé get, az Al kot mány bí ró ság -
nak – ki ala kult gya kor la tá ra fi gye lem mel – azt kell vizs -
gál nia, hogy a köz igaz ga tá si szerv 2/3-os tör vény ben való
meg ne ve zé sé nek mó do sí tá sa érin ti-e a két har ma dos tör -
vény sza bá lyo zá si kon cep ci ó já nak lé nye gi ele mét.

2. A tör vé nyek ben az ál lam igaz ga tá si szer vek re vo nat -
ko zó sza bá lyo zás – a 2/3-os több ség szük sé ges sé gé nek al -
kot má nyos sá gi meg íté lé se szem pont já ból – két fé le mó don 
je le nik meg: 

a) Az egyik eset az, ami kor az Al kot mány nak va la mely
al kot má nyos szerv sza bá lyo zá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se alap ján (pl. rend õr ség), vagy va la mely 2/3-os sza bá lyo -
zást igény lõ alap ve tõ jog gya kor lá sá nak ga ran ci á ja ként a
2/3-os több ség gel el fo ga dott tör vény in téz mé nye sí ti (lé te -
sí ti) az ál lam igaz ga tá si szer vet, 2/3-os tör vény ha tá roz za
meg az ál lam szer ve zet ben el fog lalt he lyét, ren del te té sét,
jog ál lá sá nak alap ve tõ jel lem zõ it. Ha az ál lam igaz ga tá si
szer vet a tör vény ho zó 2/3-os tör vény ben hoz ta lét re, in téz -
mé nye sí tet te (pl. ORTT), az a sza bá lyo zás, amely meg vál -
toz tat ja az ilyen szerv jog ál lá sát, a 2/3-os tör vény ben sza -
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bá lyo zott szer ve ze ti ke re te it, – mi vel az az Al kot mány va -
la mely 2/3-os több sé get elõ író ren del ke zé sé nek ér vé nye sí -
té sét szol gál ja – a mi nõ sí tett több ség gel el fo ga dott tör vé -
nyi sza bá lyo zás lé nye gi ele mé nek meg vál toz ta tá sát ered -
mé nye zi. Ezért a 2/3-os tör vé nyek ál lam igaz ga tá si szer vek 
lét re ho zá sá ra vo nat ko zó sza bá lya i nak mó do sí tá sa nem
tar to zik az Al kot mány 34. § (2) be kez dé sé be fog lalt fel ha -
tal ma zás ke re tei közé, a mó do sí tás hoz 2/3-os sza va za ti
aránnyal el fo ga dott tör vény szük sé ges.

b) Az ál lam igaz ga tá si szerv meg ne ve zé sét tar tal ma zó
2/3-os tör vé nyi sza bá lyo zás má sik ese te az, ami kor a sza -
bá lyo zott tárgy kör ben a mi nõ sí tett több ség gel el fo ga dott
tör vény va la mely ál lam igaz ga tá si fel adat- vagy ha tás kört
sza bá lyoz, amely nek el lá tá sát va la mely meg lé võ, más jog -
sza bály (egy sze rû több ség gel el fo ga dott tör vény, vagy
kor mány ren de let) ál tal in téz mé nye sí tett (lé te sí tett) ál lam -
igaz ga tá si szerv fel adat- és ha tás kö ré be utal ja. 

A sza bá lyo zás nak ezen ese te i ben az érin tett ál lam igaz -
ga tá si szerv jog ál lá sa nem a mi nõ sí tett több ség gel el fo ga -
dott fel adat- és ha tás kört sza bá lyo zó tör vé nyi ren del ke zé -
sen ala pul. Az ilyen tör vé nyi ren del ke zés ki vá laszt ja, meg -
je lö li az ál lam igaz ga tá si rend sze ren be lül azt a szer vet,
szerv tí pust, amely a tör vény ben sza bá lyo zott fel adat- és
ha tás kör gya kor lá sá ra jo go sult. Ha az ilyen ren del ke zé sek -
ben meg je lölt ál lam igaz ga tá si szer vet in téz mé nye sí tõ jog -
sza bály az ál lam igaz ga tá si szerv át szer ve zé se kö vet kez té -
ben mó do sul, a 2/3-os tör vény ben sza bá lyo zott fel adat- és
ha tás kö rök gya kor lá sá ra is más szer ve ze ti ke re tek kö zött
ke rül sor, ami ér te lem sze rû en maga után von ja a 2/3-os
tör vény ben is az ál lam igaz ga tá si szerv meg je lö lé sé nek
mó do sí tá sát. Eb ben az eset ben a fel adat- és ha tás kör gya -
kor lá sá ra jo go sult szerv meg je lö lé sé nek mó do sí tá sa – ha a
tör vény ben sza bá lyo zott fel adat- és ha tás kör nem vál to zik
– nem érin ti a 2/3-os tör vény sza bá lyo zá si kon cep ci ó ját.
(A bel ügy mi nisz té ri um meg szün te té sé vel, az ön kor mány -
za tok kal kap cso la tos, ko ráb ban a bel ügy mi nisz té ri um ha -
tás kö ré be tar to zó fel ada to kat a ha tá lyos jog sze rint az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz té ri um gya ko rol ja.
Az Ötv.-ben ko ráb ban a bel ügy mi nisz ter szá má ra meg ál -
la pí tott fel adat- és ha tás kö rök vál to zat la nok ma rad tak,
vál to zat la nul mi nisz té ri um jo go sult azok gya kor lá sá ra. Az 
Ötv. sza bá lyo zá si kon cep ci ó ja, a sza bá lyo zás lé nye ge nem 
vál to zott az zal, hogy a Kszt. az Ötv. ren del ke zé se i ben a
„bel ügy mi nisz té ri um” meg je lö lés he lyett „a he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter” meg je lö lést ik tat ta be.)
Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az ilyen tör vény -
mó do sí tás hoz az Al kot mány 34. § (2) bekez dé se alap ján
nincs szük ség mi nõ sí tett több ség re, ak kor sem, ha 2/3-os
tör vény sza bá lyá nak mó do sí tá sá ra ke rül sor.

3. A köz igaz ga tá si hi va tal Kor mány alá ren delt ál lam -
igaz ga tá si szerv, amely re néz ve az Al kot mány nem tar tal -
maz ren del ke zést. Nincs olyan al kot má nyi sza bály, amely
a köz igaz ga tá si hi va tal jog ál lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo -
zás hoz mi nõ sí tett több sé get kí ván na meg. 2/3-os tör vé nyi
sza bá lyo zás a köz igaz ga tá si hi va tal olyan fel adat- és ha -
tás kö re i nek sza bá lyo zá sá hoz szük sé ges, ame lyek gya kor -
lá sa 2/3-os tör vé nyi sza bá lyo zást igény lõ em be ri jo go kat,
vagy ön kor mány za ti alap jo go kat érint.

Az Ötv. vi ta tott sza bá lya i nak több sé ge, az Ápt., a
Nek.tv., a Hõr.tv. és a Htv. va la mennyi vi ta tott ren del ke zé -
se az e tör vé nyek ben meg ha tá ro zott va la mely fel adat-, ha -
tás kör, il le tõ leg el já rá si cse lek mény cím zett je ként je löl te
meg a me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va talt, il le tõ leg
össze fér he tet len sé gi ok ként ha tá roz ta meg a köz igaz ga tá si 
hi va tal ve ze tõi tiszt ség be töl té sét. Ezek ben a sza bá lyok -
ban a fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ra uta lás – mi -
vel köz igaz ga tá si hi va ta lok e tör vé nyek meg al ko tá sa kor
fõ vá ro si és me gyei szin ten mû köd tek – an nak meg je lö lé -
sé re szol gált, hogy mi lyen tí pu sú ál lam igaz ga tá si szerv a
fel adat-, ha tás kör, az el já rá si cse lek mény vagy össze fér he -
tet len sé gi ok cím zett je. Nem eze ken a ren del ke zé se ken
ala pult a köz igaz ga tá si hi va ta lok jog ál lá sa, ne ve ze te sen
az, hogy a köz igaz ga tá si hi va ta lok fõ vá ro si, me gyei szin -
ten szer ve zett ál lam igaz ga tá si szer vek. Ezen sza bá lyok te -
kin te té ben a sza bá lyo zás lé nye ge nem vál to zott az zal,
hogy a köz igaz ga tá si hi va tal meg je lö lé se elõl el ma radt a
„me gyei” és a „fõ vá ro si” jel zõ, s – mi vel a köz igaz ga tá si
hi va tal alap fel ada tai te kin te té ben egy sze mé lyi fe le lõs ve -
ze tés alatt áll – az zal sem, hogy a vi ta tott ren del ke zé sek a
köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je he lyett, a köz igaz ga tá si hi -
va talt je lö lik meg a fel adat- és ha tás kör cím zett je ként. Az
ezek ben a ren del ke zé sek ben sza bá lyo zott fel ada tok, ha -
tás kö rök, el já rá si cse lek mé nyek cím zett je a köz igaz ga tá si
hi va tal volt, és az is ma radt. Így e ren del ke zé sek te kin te té -
ben nem ál la pít ha tó meg, hogy a tör vény ho zó túl lép te vol -
na az Al kot mány 34. § (2) bekez dé sé ben sza bá lyo zott fel -
ha tal ma zá sa ke re te it. 

Ezért az Al kot mány bí ró ság az Ötv. 17. § (2) be kez dé se,
33/A. § (1) be kez dés i) pont ja, 42. § (3) be kez dé se, 52. §
(2) be kez dé se, 63/C. § (1) be kez dé se, 96. § c) pont ja, 95. §
a) pont ja és 97. § a) pont ja, 92/C. § (6) be kez dés, 98. §-át
meg elõ zõ A fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal al cím,
98. § (2) be kez dé se, 98. § (3) be kez dé se, va la mint 99. § (1)
és (2) be kez dé se, 98. § (4) és (5) be kez dé se, 99. § (1) be -
kez dé se, 103. § (3) be kez dé se és 105. §-a; az Ápt. 4/A. §
(1) be kez dé se, 24. § (4) be kez dés e) pont ja; a Nek.tv.
30/B. § (4) be kez dé se, 30/O. § (1) be kez dé se, 60/H. §
(1) be kez dé se és 60/M. § b) pont ja, 60/H. § (2) be kez dé se,
60/I. § (1) és (4) be kez dé se, va la mint 60/J. § (1), (2) és
(4) be kez dé se, 60/I. § (2) és (3) be kez dé se, 60/J. § (1) be -
kez dé se, 62. § (1) be kez dé se, a Hõr.tv. 39. § (3) be kez dé se, 
a Htv. 28. § (2) be kez dé se, 29. § (1) be kez dé se, 55. §
(4) be kez dés a) pont ja al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la -
pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el -
uta sí tot ta.

4. Az Ötv. 98. § (1) be kez dé sé nek mó do sí tá sá val kap -
cso la to san azon ban vizs gál ni kell, hogy a mi nõ sí tett több -
sé get igény lõ kon szen zus igé nye ki ter jedt-e a he lyi ön kor -
mány za tok fe let ti tör vény es sé gi el len õr zést gya kor ló
szerv jog ál lá sá ra, meg vál to zott-e az Ötv. sza bá lyo zá si
kon cep ci ó ja az ál tal, hogy az Ötv. e ren del ke zé sé nek egy -
sze rû több ség gel tör té nõ mó do sí tá sa kö vet kez té ben le he -
tõ ség nyílt a köz igaz ga tá si hi va tal ál lam szer ve zet ben el -
fog lalt he lyé nek meg vál toz ta tá sá ra.

E vizs gá lat meg kö ve te li a ki ala kult sza bá lyo zás tör té ne -
ti elem zé sét.
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Az Ötv. 103. § (3) bekez dé se alap ján köz igaz ga tá si hi -
va tal jog elõd jé nek mi nõ sü lõ köz tár sa sá gi meg bí zott in téz -
mé nyét az Ötv. hoz ta lét re, és az Ötv. 98–100. §-ai sza bá -
lyoz ták a jog ál lá sá nak alap ve tõ kér dé se it. A köz tár sa sá gi
meg bí zott re gi o ná lis szin ten mû kö dõ sa já tos jog ál lá sú in -
téz mény volt, amely nek alap ve tõ fel ada ta az ön kor mány -
za tok mû kö dé sé nek tör vény es sé gi el len õr zé se, a he lyi ön -
kor mány za tok szer vei ál tal ál lam igaz ga tá si ha tó sá gi
ügyek ben elsõ fo kon ho zott ha tá ro za tok el len be nyúj tott
jog or vos la tok el bí rá lá sa, a mû kö dé si te rü le tén te vé keny -
ke dõ ál lam igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek össze han -
go lá sa, és a Kor mány ál tal a fel adat kö ré be utalt ál lam igaz -
ga tá si fel ada tok el lá tá sa volt. Az Ötv. ha tá roz ta meg a köz -
tár sa sá gi meg bí zott meg bí za tá sá nak mód ját és idõ tar ta mát
is. A köz tár sa sá gi meg bí zott jog ál lá sá ra és hi va ta lá ra vo -
nat ko zó to váb bi ren del ke zé se ket tör vény, az 1990. évi
XC. tör vény tar tal ma zott, mû kö dé si te rü le tét, a ré gi ó kat a
66/1990. (VIII. 14.) OGY ha tá ro zat ha tá roz ta meg, fel -
adat el lát ás nak rész le tes sza bá lya it a 77/1992. (IV. 30.)
Korm. ren de let ál la pí tot ta meg.

Az Ötv. 1994. évi mó do sí tá sa so rán a köz tár sa sá gi meg -
bí zott in téz mé nyét meg szün tet ték, és he lyet te hoz ták lét re
a köz igaz ga tá si hi va ta lo kat. Az Ötv. mó do sí tá sá ról szó ló
1994. évi LXIII. tör vény az át szer ve zést a kö vet ke zõk kel
in do kol ta:

„A Ja vas lat az 1990-ben lét re ho zott köz tár sa sá gi meg -
bí zot ti jog in téz ményt meg szün te ti. A zá ró ren del ke zé sek
kö zött ki mond ja, hogy a fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si
hi va tal a köz tár sa sá gi meg bí zott és hi va ta la jog utód ja. A
meg szû nõ köz tár sa sá gi meg bí zot ti jog in téz mény he lyett –
fel ada ta i nak rész le ges át ala kí tá sá val – a fõ vá ros ban és a
me gyék ben ál lam igaz ga tá si fel ada tot el lá tó költ ség ve té si
szerv ként a to váb bi ak ban köz igaz ga tá si hi va tal mû kö dik.

A re gi o ná lis köz tár sa sá gi meg bí zott in téz mé nye nem
vált be. Hi va ta lai vi szont ered mé nyes mun kát vé gez tek a
tör vény es sé gi el len õr zés ben, az igaz ga tás ban. A fõ vá ros -
ban és a me gyé ben – a Bel ügy mi nisz té ri um szer ve ként –
mû kö dõ köz igaz ga tá si hi va ta lok te vé keny sé ge, az alap ve -
tõ funk ci ók meg õr zé sé vel erõ sít he tõ a tör vé nyes ség fo ko -
zot tabb ér vé nye sí té sé ben, az igaz ga tás szer ve zé si fel ada -
tok ban.” (…)

„Az át ala kí tás alap ve tõ cél ja az, hogy az 1990-ben po li -
ti kai komp ro misszum ered mé nye ként lét re jött köz tár sa sá -
gi meg bí zot ti in téz ményt – amely nek te vé keny sé gé re
mind a köz igaz ga tás po li ti kai, mind pe dig a vég re haj tó jel -
le gû ál lam igaz ga tá si te vé keny ség jel lem zõ volt – ki fe je -
zet ten ál lam igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sá ra ren del je és így
he lyez ze el azt az ál la mi szer ve zet rend sze ré ben.

A po li ti kai ele mek tõl men tes köz igaz ga tá si hi va tal
olyan ál lam igaz ga tá si szerv, ame lyet a bel ügy mi nisz ter
irá nyít. Alap ve tõ ren del te té se to vább ra is a he lyi ön kor -
mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé nek ope ra tív el vég -
zé se.”

Az 1994. évi LXIII. tör vény mó do sí tá sa nyo mán az Ötv. 
98–100. §-ai in téz mé nye sí tet ték a fõ vá ro si, me gyei köz -
igaz ga tá si hi va talt, mint ál lam igaz ga tá si szerv tí pust, meg -

ha tá roz va jog ál lá sát ren del te té sét, alap ve tõ fel ada ta it, az
ál lam igaz ga tá si rend szer ben el fog lalt he lyét. A sza bá lyo -
zás két szin tû vé vált. Az Ötv. sza bá lyai mel lett a 161/1994.
(XII. 2.) Korm. ren de let ren del ke zett a hi va ta lok jog ál lá sá -
val össze füg gõ rész let sza bá lyok ról.

A köz igaz ga tá si hi va ta lok jog ál lá sát il le tõ en újabb vál -
to zás kö vet ke zett be 1996-ban. 

Az Ötv.-t mó do sí tó 1996. évi LXXII. tör vény csök ken -
tet te az Ötv. sze re pét a fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi -
va ta lok jog ál lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás ban. In do ko lá sa 
sze rint az Ötv. mó do sí tá sá nak in do ka a te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer vek re form já nak meg va ló sí tá sa, az, hogy al kal -
mas sá le hes sen ten ni a köz igaz ga tá si hi va ta lo kat a re form -
kon cep ci ó ból adó dó fel ada tok el lá tá sá ra. E tör vény az
Ötv.-nek a köz igaz ga tá si hi va ta lok jog ál lá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé se it – a 98. § (1) be kez dé se ki vé te lé vel – ha tá -
lyon kí vül he lyez te. A fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi -
va ta lok nak a ko ráb bi hoz ké pest meg vál to zott jog ál lá sát
ek kor már kor mány ren de let, a fõ vá ro si, me gyei köz igaz -
ga tá si hi va ta lok ról szó ló 191/1996. (XII. 17.) Korm. ren -
de let ha tá roz ta meg. E kor mány ren de let meg vál toz tat ta a
köz igaz ga tá si hi va ta lok nak az ál lam szer ve zet ben el fog lalt 
he lyét, a BM alá ren delt hi va ta li szer vek bõl, a Kor mány te -
rü le ti szer ve i vé vál tak, meg vál toz tak a mû kö dé sé nek szer -
ve ze ti ke re tei, ki szé le se dett ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha -
tás kö rük is.

Az Ötv. 1996-os mó do sí tá sát kö ve tõ en lé nye gé ben a
he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé nek ha -
tás kö ri és el já rá si sza bá lyai ma rad tak az Ötv.-ben, a köz -
igaz ga tá si hi va ta lok jog ál lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok kö -
zül azon ban egyet nem érin tett az 1996. évi LXXII. tör -
vény, az Ötv. 98. § (1) be kez dé sét, amely a kö vet ke zõ szö -
veg gel ma radt ha tály ban egé szen ad dig, amíg a Kszt. vi ta -
tott mó do sí tó ren del ke zé se ha tály ba nem lé pett:

„98. § (1) A fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal (to -
váb bi ak ban: köz igaz ga tá si hi va tal) ál lam igaz ga tá si fel -
ada to kat el lá tó költ ség ve té si szerv. A köz igaz ga tá si hi va -
tal mû kö dé sé nek költ sé ge it az Or szág gyû lés a költ ség ve -
té si tör vény Bel ügy mi nisz té ri um fe je ze té ben, el kü lö ní tet -
ten biz to sít ja.”

Ezt a sza bály a Kszt. 7. § d) pont ja alap ján a kö vet ke zõ -
kép pen mó do sult:

„98. § (1) A köz igaz ga tá si hi va tal ál lam igaz ga tá si fel -
ada to kat el lá tó költ ség ve té si szerv. A köz igaz ga tá si hi va -
tal mû kö dé sé nek költ sé ge it az Or szág gyû lés a költ ség ve -
té si tör vény he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter fe -
je ze té ben, el kü lö ní tet ten biz to sít ja.”

Az Ötv. e ren del ke zé sé nek al kot má nyos sá gi meg íté lé se
so rán is ab ból kell ki in dul ni, hogy vál to zott-e a 2/3-os tör -
vény sza bá lyo zá si kon cep ci ó já nak lé nye gi ele me az zal,
hogy a mó do sí tás so rán a köz igaz ga tá si hi va tal meg je lö lé -
sé bõl a tör vény ho zó ha tá lyon kí vül he lyez te a „fõ vá ro si,
me gyei” jel zõt.
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A 2/3-os tör vény ben tör té nõ sza bá lyo zás igé nye az Al -
kot mány 44/C. §-ának azon a ren del ke zé sén ala pul, mely
sze rint a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló tör vény el fo ga dá -
sá hoz és az ön kor mány za tok alap jo ga i nak kor lá to zá sá hoz
a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá nak sza -
va za ta szük sé ges. 

A he lyi ön kor mány za tok fe let ti tör vény es sé gi el len õr -
zés az ön kor mány za ti alap jo gok sza bad gya kor lá sa kor lá -
to zá sá nak le he tõ sé gét is ma gá ban rej ti, ezért a tör vény es -
sé gi el len õr zés gya kor lá sá ra jo go sult szerv ha tás kö rét
2/3-os tör vény kell, hogy sza bá lyoz za. A 2/3-os tör vény -
ben sza bá lyo zott ön kor mány za ti alap jo gok vé del mé nek
szer ve ze ti ga ran ci á ja ként, az Ötv. hoz ta lét re a tör vény es -
sé gi el len õr zést gya kor lá sá ra jo go sult szer vet ma gát is. Az
Ötv. 98. § (1) be kez dé se in téz mé nye sí tet te a köz igaz ga tá si
hi va ta lo kat és ha tá roz ta meg az ál lam szer ve zet ben el fog -
lalt he lyü ket. Az Ötv.-nek ez a sza bá lya fõ vá ro si, me gyei
szerv ként ik tat ta be a köz igaz ga tá si hi va talt az ál lam szer -
ve zet be, azaz a 2/3-os tör vény ben meg nyil vá nu ló po li ti kai 
kon szen zus ki ter jedt arra is, hogy a he lyi ön kor mány za tok
fe lett fõ vá ro si, me gyei szin ten mû kö dõ ál lam igaz ga tá si
szerv gya ko rol ja a tör vény es sé gi el len õr zést. Ezért az Ötv.
sza bá lyo zá si kon cep ci ó já nak lé nye ges ele mét érin tet te az
a mó do sí tás, amely a „fõ vá ro si, me gyei” jel zõ ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé vel le he tõ sé get adott a köz igaz ga tá si hi va ta -
lok ál lam szer ve zet ben el fog lalt he lyé nek meg vál toz ta tá -
sá ra. Ezért ez zel a mó do sí tás sal a tör vény ho zó túl lép te az
Al kot mány 34. § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott fel ha tal -
ma zá sa ke re te it. Így meg ál la pít ha tó, hogy az Ötv. 98. §
(1) be kez dé sé nek a Kszt. 7. § (1) be kez dés d) pont ja ál tal
mó do sí tott szö ve gét a tör vény ho zá si el já rás nak az Al kot -
mány 44/C. §-ában sza bá lyo zott sza bá lya i nak meg sér té sé -
vel fo gad ta el az Or szág gyû lés. Ezért az Ötv. 98. § (1) be -
kez dé sé nek elsõ mon da ta al kot mány el le nes.

Mi vel a re gi o ná lis köz igaz ga tá si hi va ta lok lét re ho zá sa,
il le tõ leg lét re ho zá suk tör vé nyi alap ja i nak meg te rem té se
2/3-os több ség gel el fo ga dott tör vé nyi sza bá lyo zást igé -
nyelt vol na, az al kot má nyos tör vé nyi ala pok hi á nya a
Korm.r.-t is al kot mány el le nes sé te szi. 

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la -
pí tot ta, hogy az Ötv. 98. § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
és a Korm.r. al kot mány el le nes, ezért azo kat meg sem mi sí -
tet te.

Az Abtv. 43. § (1) be kez dé se sze rint: „Azt a jog sza bályt
vagy az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zét, ame lyet az
Al kot mány bí ró ság a ha tá ro za tá ban meg sem mi sít, az er rõl
szó ló ha tá ro zat nak a hi va ta los lap ban való köz zé té te le
nap já tól nem le het al kal maz ni.” A meg sem mi sí tés idõ -
pont ját te kint ve az Abtv. 43. § (4) be kez dé se ki vé telt en -
ged, amennyi ben ki mond ja, hogy az Al kot mány bí ró ság a
43. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont tól el té rõ en
is meg ha tá roz hat ja az al kot mány el le nes jog sza bály ha tá -
lyon kí vül he lye zé sét, ha ezt a jog biz ton ság, vagy az el já -
rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke in do kol ja. A

Korm.r. alap ján a köz igaz ga tá si hi va ta lok át szer ve zé se
meg tör tént, lét re hoz ták a re gi o ná lis köz igaz ga tá si hi va ta -
lo kat, ki ne vez ték a ve ze tõ i ket. Az ex nunc ha tá lyú meg -
sem mi sí tés eb ben a hely zet ben a köz igaz ga tá si hi va ta lok
mû kö dé sé nek jog alap ját szün tet né meg, meg kér dõ je lez he -
tõ vé ten né dön té se ik ér vé nyes sé gét. Ezért az Al kot mány -
bí ró ság je len ügy ben úgy ítél te meg, hogy a jog biz ton ság
kö ve tel mé nye a vizs gált ren del ke zés jö võ re néz ve tör té nõ
meg sem mi sí té sét te szi in do kolt tá. 

A meg sem mi sí tés idõ pont já nak meg ha tá ro zá sa so rán az 
Al kot mány bí ró ság kel lõ idõt kí vánt biz to sí ta ni a jog al ko -
tó nak ah hoz, hogy az al kot mány el le nes hely zet meg szün -
te té sé hez szük sé ges jog al ko tói fel ada tá nak ele get te gyen,
ezért a meg sem mi sí tés idõ pont ját 2008. jú ni us 30-ában ha -
tá roz ta meg.

5. Az in dít vá nyok alap ján az Al kot mány bí ró ság nak
vizs gál nia kel lett a Kttv. 13/A. §-ának al kot má nyos sá gát
is. A Kszt. 5. § (1) be kez dé se új 13/A. §-sal egé szí tet te a
Kttv.-t, amely fel ha tal ma zást adott a Kor mány nak arra,
hogy „a köz igaz ga tá si hi va talt vagy hi va ta lo kat ren de let -
ben je löl je ki”.

Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint a jog al ko tó ez zel
meg ke rül te a me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va ta lo kat
élet re hívó, két har ma dos sza va za ti aránnyal el fo ga dott
Ötv.-t és a Kor mány nak adott fel ha tal ma zást arra, hogy az
Ötv. ál tal lét re ho zott szerv „meg szün te té sé rõl és jog utód -
lá sá ról” ren del kez zen, ez a sza bá lyo zá si mód sér ti a jog ál -
la mi ság kö ve tel mé nyét, és sú lyo san csor bít ja az Or szág -
gyû lés nek az Al kot mány 19. § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott ha tás kö rét.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a vi ta tott ren -
del ke zés – mi vel a jog al ko tó ezt a ren del ke zést a több cé lú
kis tér sé gi tár su lá sok ról szó ló tör vény ben he lyez te el úgy,
hogy a fel ha tal ma zás a köz igaz ga tá si hi va tal ki je lö lé sé re
és nem jog ál lá sá nak sza bá lyo zá sá ra szól – nem ér tel mez -
he tõ egy ér tel mû en. 

Egyik le het sé ges ér tel me zé se az, hogy a Kor mány arra
ka pott fel ha tal ma zást, hogy a Kttv. alap ján a köz igaz ga tá si 
hi va talt meg il le tõ ha tás kö rö ket gya kor ló köz igaz ga tá si hi -
va ta lo kat ki je löl je. Ezen ér tel me zés mel lett a fel ha tal ma -
zás az in dít vá nyo zók ál tal ál lí tott al kot mány el le nes sé ge
nem ál la pít ha tó meg. 

A má sik le het sé ges ér tel me zé se az, hogy ez a sza bály
– bár nem a köz igaz ga tá si jog ban ál ta lá no san hasz nált ter -
mi nus tech ni cust hasz nál ja – va ló já ban a köz igaz ga tá si hi -
va ta lok jog ál lá sá nak sza bá lyo zá sá ra adott fel ha tal ma zás -
nak te kin ten dõ. Ha a fel ha tal ma zás ek ként ér tel me zen dõ,
ak kor helyt álló az in dít vá nyo zók nak az a meg ál la pí tá sa,
hogy az ma gá ban fog lal ja a köz igaz ga tá si hi va ta lok ál lam -
szer ve zet ben el fog lalt he lyé nek meg vál toz ta tá sá ra adott
fel ha tal ma zást is. 

A fel ha tal ma zás egy ér tel mû sé gé nek hi á nya mi att az
 Alkotmánybíróságnak vizs gál nia kel lett azt is, hogy a jog -
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al ko tó a Korm.r. meg al ko tá sa so rán, mi ként ér tel mez te a
Kttv. e ren del ke zé sét.

A vizs gált sza bály ér tel me zé sét il le tõ en nem nyújt el -
iga zí tást a Korm.r. pre am bu lu ma sem, amely a Kor mány
fel ha tal ma zá sá nak alap ját a kö vet ke zõ kép pen ál la pít ja
meg:

„A Kor mány az Al kot mány 35. §-ának (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. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban és
40. §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár -
va, va la mint a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér -
sé gi tár su lá sá ról szó ló 2004. évi CVII. tör vény
13/A. §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ
ren de le tet al kot ja:”

Ez a meg fo gal ma zás a jogi meg ol dás elvi tisz tá zat lan sá -
gá ra utal. Ha a jog al ko tó nak az volt az ál lás pont ja, hogy a
Kor mány nak a köz igaz ga tá si hi va ta lok jog ál lá sá val össze -
füg gõ sza bá lyo zá si jog kö re az Al kot mány 35. § (1) be kez -
dés c) pont ján, 35. § (2) be kez dé sén, va la mint 40. § (3) be -
kez dé sén ala pul, és az Al kot mány e ren del ke zé sei alap ján
ere de ti jog al ko tá si ha tás kö ré ben al kot ta meg a Korm.r.-t,
nem ér tel mez he tõ, hogy mi lyen in do kok tett ék szük sé ges -
sé a Kttv. 13/A. §-ába fog lalt fel ha tal ma zást.

A Korm.r. a fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok
he lyett re gi o ná lis köz igaz ga tá si hi va ta lo kat ho zott lét re,
így an nak tar tal ma alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a jog al ko -
tó a köz igaz ga tá si hi va ta lok jog ál lá sá nak tel jes körû sza -
bá lyo zá sá ra adott fel ha tal ma zás nak te kin tet te a vizs gált
ren del ke zést, amely ma gá ban fog lal ja a köz igaz ga tá si hi -
va ta lok ál lam szer ve zet ben el fog lalt he lyé nek meg vál toz -
ta tá sá ra való fel ha tal ma zást is. Amint arra az Al kot mány -
bí ró ság a fen ti ek ben rá mu ta tott: a köz igaz ga tá si hi va ta lo -
kat fõ vá ro si, me gyei szin tû ál lam igaz ga tá si szerv ként az
Ötv. 98. § (1) be kez dé se hoz ta lét re, az ál lam szer ve zet ben
el fog lalt he lyük meg vál toz ta tá sá ra csak az Ötv. mó do sí tá -
sá ra al kal mas, a je len le võ or szág gyû lé si kép vi se lõk
2/3-ának sza va za tá val el fo ga dott tör vény ben van mód. A
Kttv. 13/A. §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a köz -
igaz ga tá si hi va ta lok jog ál lá sá nak ko ráb ban az Ötv. ál tal
sza bá lyo zott ele mei mi nõ sí tett több sé get igény lõ tör vény -
ho zá si tárgy ból kor mány ren de le ti szín tû sza bá lyo zás tár -
gyá vá vál tak.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint ez a sza bá lyo -
zá si mód el len té tes az Al kot mány 44/C. §-ával, és sér ti az
Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott jog ál la mi -
ság el vét, ezért meg ál la pí tot ta, hogy a Kttv. 13/A. §-a al -
kot mány el le nes és meg sem mi sí tet te azt.

 

6. Bár az nem a köz igaz ga tá si hi va ta lok kal kap cso la tos
ren del ke zést tar tal maz, – a mi nõ sí tett több ség hi á nya mi att 
– az in dít vá nyo zók kér ték az Ötv. 70. § (3) be kez dé sé nek
al kot má nyos sá gi vizs gá la tát is. Az Ötv. 70. § (3) be kez dé -
se a Kszt.-vel tör tént mó do sí tá sa elõtt a kö vet ke zõ kép pen
szólt:

„(3) A te rü let fej lesz té si fel ada tok, il le tõ leg a kor mány -
za ti te rü le ti fej lesz té si prog ra mok össze han go lá sát – a kü -
lön tör vény ben meg ál la pí tott fel adat kör ben és szer ve zet -
ben – a me gyei te rü let fej lesz té si ta nács vég zi.”

A Kszt. ezt a sza bályt annyi ban mó do sí tot ta, hogy a te -
rü let fej lesz té si ta nács meg ne ve zé sé bõl ha tá lyon kí vül he -
lyez te a „me gyei” jel zõt. 

Az Ötv.-nek a me gyei te rü let fej lesz té si ta nács ra vo nat -
ko zó sza bá lyát a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi
LXV. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 1994. évi LXIII. tör -
vény 40. §-a ik tat ta be az Ötv. szö ve gé be. Ez a sza bály
kez det tõl fog va úgy ren del ke zett, hogy a te rü let fej lesz té si
ta nács szer ve ze té rõl és fel ada ta i ról kü lön tör vény ren del -
ke zik. Az Ötv. a me gyei te rü let fej lesz té si ta nács jog ál lá sá -
nak meg ha tá ro zá sát ele ve egy sze rû több ség gel el fo gad ha -
tó, kü lön tör vény re bíz ta. Ez a kü lön tör vény a te rü let fej -
lesz tés rõl és te rü let ren de zés rõl szó ló 1996. évi XXI. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Tft.). A Tft. a te rü let fej lesz té si ta ná -
csok több szin tû rend sze rét hoz ta lét re (or szá gos, re gi o ná -
lis, tér sé gi, me gyei fej lesz té si ta ná csok, va la mint 2004.
szep tem ber 1-jé tõl a kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok), ame -
lyek a Tft. ál tal meg ha tá ro zott fel adat meg osz tás sze rint
lát ják el a te rü let fej lesz té si fel ada to kat. Ezt fi gye lem be
véve meg ál la pít ha tó, hogy az Ötv. 70. § (3) be kez dé sé ben
a „me gyei” jel zõ ha tá lyon kí vül he lye zé se az Ötv. sza bá -
lyo zá si kon cep ci ó ját – ne ve ze te sen azt, hogy a te rü let fej -
lesz té si fel ada tok el lá tá sa nem a me gyei ön kor mány zat,
ha nem egy at tól el té rõ jog ál lá sú szer ve zet, a te rü let fej lesz -
té si ta nács fel adat kö ré be tar to zik – nem mó do sí tot ta. Így
meg ál la pít ha tó, hogy a jog al ko tó az Ötv. 70. § (3) be kez -
dé sé nek mó do sí tá sa so rán nem lép te túl az Al kot mány
34. § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás ke re te it. Ezért 
az Al kot mány bí ró ság az Ötv. 70. § (3) be kez dés al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sa és meg sem mi sí té se
iránt be nyúj tott in dít ványt el uta sí tot ta.

V.

1. Az egyik in dít vány alap ján az Al kot mány bí ró ság nak
ál lást kel lett fog lal ni ab ban a kér dés ben is, hogy az ál lam -
igaz ga tás szer ve i nek sza bá lyo zá sa, az ál lam igaz ga tá si
szer vek in téz mé nye sí té se, il le tõ leg jog ál lá suk meg ha tá ro -
zá sa te kint he tõ-e az Al kot mány alap ján ki zá ró la gos tör -
vény ho zá si tárgy nak.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az Al kot mány 19. §
(2) be kez dé sét sér ti az, hogy a Kszt. ál tal vég re haj tott tör -
vény mó do sí tá sok kö vet kez té ben az ál lam igaz ga tá si szer -
ve zet rend szer ala kí tá sa, az ál lam igaz ga tá si szer vek jog ál -
lá sá nak sza bá lyo zá sa a Kor mány ha tás kö ré be ke rült. Az
Al kot mány 19. § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del ke zést
tar tal maz za: „(2) Az Or szág gyû lés a nép szu ve re ni tás ból
ere dõ jo ga it gya ko rol va biz to sít ja a tár sa da lom al kot má -
nyos rend jét, meg ha tá roz za a kor mány zás szer ve ze tét, irá -
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nyát és fel té te le it.” Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az
Al kot mány nak e sza bá lya alap ján az ál lam igaz ga tá si szer -
vek in téz mé nye sí té se, jog ál lá suk sza bá lyo zá sa ki zá ró la -
gos tör vény ho zá si tárgy nak mi nõ sül.

Az Al kot mány 19. § (2) be kez dé se a kor mány zás szer -
ve ze té nek, azaz a kor mány za ti rend szer be tar to zó szer vek
jog ál lá sá nak meg ha tá ro zá sát utal ja az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be, eb bõl nem kö vet ke zik az, hogy az ál lam igaz ga tá si
rend szer be tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si szer vek lét re ho -
zá sá ról, jog ál lá sá ról tör vény ben kell ren del kez ni.

Az Al kot mány maga tar tal maz sza bá lyo zást arra néz ve,
hogy az ál lam igaz ga tá si szer ve ze ti rend szer be tar to zó
szer vek kö zül, me lyek lé te sí té sé hez kí ván ja meg a tör vé -
nyi sza bá lyo zást. Az Al kot mány 34. § (1) be kez dé se alap -
ján a mi nisz té ri u mok fel so ro lá sá ról kü lön tör vény ren del -
ke zik, 40/A. §-a pe dig egyes rend vé del mi szer vek (rend õr -
ség, ha tár õr ség, nem zet biz ton sá gi szol gá la tok) jog ál lá sá -
nak sza bá lyo zá sá hoz írja elõ a tör vé nyi sza bá lyo zás szük -
sé ges sé gét. A Kászt. 1. §-a, va la mint 71. §-a to váb bi ál -
lam igaz ga tá si szer vek (az au to nóm ál lam igaz ga tá si szer -
vek és a kor mány hi va ta lok) lé te sí té sét ha tá roz za meg ki zá -
ró la gos tör vény ho zá si tárgy ként. 

Az in dít vány el bí rá lá sa so rán az Al kot mány nak a Kor -
mány ál lam szer ve zet ben el fog lalt he lyé re, az ál lam igaz ga -
tás mû kö dé sé ért vi selt fe le lõs sé gé re vo nat ko zó ren del ke -
zé se i bõl kell ki in dul ni.

Az Al kot mány 35. § (1) be kez dé se alap ján a Kor mány
alap ve tõ fel ada ta, hogy gon dos kod jon a tör vé nyek vég re -
haj tá sá ról, irá nyít sa és ko or di nál ja a vég re haj tó te vé keny -
sé get gya kor ló ál lam igaz ga tá si rend szert. Az ál lam igaz ga -
tá si szer ve ze ti rend szer jog sze rû és ha té kony, ered mé nyes
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa a Kor mány fe le lõs sé gi kö ré be
tar to zik. Az Al kot mány a Kor mány e funk ci ó já nak gya -
kor lá sá hoz a Kor mányt az ál lam igaz ga tá si rend szer egé sze 
te kin te té ben meg il le tõ ha tás kö rö ket is biz to sít, e kör ben az 
Al kot mány 40. § (3) be kez dé se alap ján az ál lam igaz ga tá si
szer ve ze ti rend szer te kin te té ben szer ve zet ala kí tá si jog is
meg il le ti. Az Al kot mány 40. § (3) be kez dé se sze rint: „(3)
A Kor mány jo go sult az ál lam igaz ga tás bár mely ágát köz -
vet le nül fel ügye le te alá von ni, és erre kü lön szer ve ket lé te -
sí te ni.”

Az in dít vá nyo zó ál tal al kot mány el le nes nek tar tott kor -
mány ren de le tek köz pon ti hi va ta lok, il le tõ leg te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer vek jog ál lá sá ról, te hát olyan, a Kor -
mány irá nyí tá sa alá tar to zó ál lam igaz ga tá si szer ve zet rend -
szer be tar to zó ál lam igaz ga tá si szer vek rõl ren del kez nek,
ame lyek re az Al kot mány 40. § (3) be kez dé se alap ján a
Kor mány szer ve zet ala kí tá si joga ki ter jed. Te hát az Al kot -
mány 19. § (2) be kez dé sé nek sé rel me mi att az in dít vá nyo -
zó ál tal fel so rolt kor mány ren de le tek al kot mány el le nes sé -
ge nem ál la pít ha tó meg. Ugyan csak nem te kint he tõ al kot -
mány el le nes nek a Kászt. 2. § (3) be kez dé sé nek az a sza bá -
lya sem, amely arra ad fel ha tal ma zást a Kor mány nak, hogy 
a köz pon ti hi va ta lok, il le tõ leg köz igaz ga tá si hi va ta lok te -

kin te té ben egyes irá nyí tá si jo gok gya kor lá sát, va la mely
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be
utal ja.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a Kászt.
2. § (3) be kez dé se, és az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun -
ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség rõl szó ló 295/2006. (XII. 30.)
Korm. ren de let, a Ma gyar Ál lam kincs tár ról szó ló
311/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let, az egész ség biz to sí tá -
si fel ügye le ti ha tó ság ki je lö lé sé rõl szó ló 365/2006.
(XII. 28.) Korm. ren de let, a kör nye zet vé del mi, ter mé szet -
vé del mi, víz ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó
szer vek ki je lö lé sé rõl szó ló 347/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let, az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok
ki je lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl szó ló 343/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let, az ál lat vé del mi ha tó ság ki je lö lé -
sé rõl szó ló 334/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let, a gyer -
mek vé del mi és gyám ügyi fel adat- és ha tás kö rök el lá tá sá -
ról, va la mint a gyám ha tó ság szer ve ze té rõl és il le té kes sé -
gé rõl szó ló 331/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let, az Or szá -
gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ról szó ló 317/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let, a Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve -
ze té rõl, va la mint egyes szer vek ki je lö lé sé rõl szó ló
314/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let, a föld hi va ta lok ról, a
Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet rõl, a Föld raj zi név Bi -
zott ság ról és az in gat lan-nyil ván tar tá si el já rás rész le tes
sza bá lya i ról szó ló 338/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let, a
Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság ról szó ló 313/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi -
va tal ról szó ló 312/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let, az Or -
szá gos Men tõ szol gá lat ról szó ló 322/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let, az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let, a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi
Hi va tal ról szó ló 308/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let al -
kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sa és meg sem mi sí té se 
iránt be nyúj tott in dít ványt el uta sí tot ta.

2. Az egyik in dít vány alap ján az Al kot mány bí ró ság
vizs gál ta a Ket. 19. §, 100. § (1) be kez dé se, 116. §
(2)–(3) be kez dé se, va la mint 174/A. §-a Kszt. ál tal meg ál -
la pí tott szö ve gé nek al kot má nyos sá gát is. Az in dít vá nyo zó
ál lás pont ja sze rint a Ket. e ren del ke zé se i ben a Kor mány
szá má ra adott jog al ko tá si fel ha tal ma zás sér ti az Al kot -
mány 57. § (5) be kez dé sé ben sza bá lyo zott jog or vos lat hoz
való jo got.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az in dít -
vány a Ket. 100. § (1) be kez dés a) pont ja, va la mint
174/A. § b) pont ja te kin te té ben meg ala po zott.

A Ket. 100. § (1) be kez dés a) pont ja sze rint nincs he lye
fel leb be zés nek, ha azt tör vény, vagy kor mány ren de let ki -
zár ja, a 174/A. § b) pont ja pe dig fel ha tal ma zást ad a Kor -
mány nak arra, hogy a fel leb be zést ren de let ben ki zár ja.

Az Al kot mány 57. § (5) be kez dé se alap ján a jog or vos -
lat hoz való jog a tör vény ke re tei kö zött min den kit meg il le -
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tõ alap ve tõ jog, ame lyet az Al kot mány 8. § (2) be kez dé se
alap ján csak tör vénnyel le het sza bá lyoz ni. 

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban ér tel mez te az
Al kot mány 8. § (2) be kez dé sé vel össze füg gés ben a tör vé -
nyi és a ren de le ti sza bá lyo zás vi szo nyát. E ha tá ro za ta i ban
rá mu ta tott arra, hogy az alap jo gok sza bá lyo zá sa ak kor fe -
lel meg az Al kot mány 8. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott for mai al kot má nyos sá gi kö ve tel mény nek, ha tör vény -
ben tör té nik. Azon ban nem min den faj ta össze füg gés az
alap jo gok kal kö ve te li meg a tör vé nyi szín tû sza bá lyo zást.
Az alap jo gok kal kap cso lat ban álló, de azo kat csak tá vol -
ról, köz ve tet ten érin tõ, tech ni kai és nem kor lá to zó jel le gû
sza bá lyok ren de le ti szin ten tör té nõ meg al ko tá sa ön ma gá -
ban nem al kot mány el le nes. „Va la mely alap jog tar tal má -
nak meg ha tá ro zá sa és lé nye ges ga ran ci á i nak meg ál la pí tá -
sa csa kis tör vé nyi szin ten tör tén het, tör vény kell to váb bá
az alap jog köz vet len, je len tõs kor lá to zá sá hoz is.”
[64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 297, 300.;
29/1994. (V. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 148, 155.]

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben a jog or vos lat hoz
való jog tar tal mát, és a jog or vos lat hoz való jog alap ve tõ
ga ran ci á lis sza bá lya it a Ket. VII. fe je ze te sza bá lyoz za. A
köz igaz ga tá si el já rás ban a fel leb be zés a jog or vos lat hoz
való jog ér vé nye sí té sé nek nem egyet len esz kö ze, de a fel -
leb be zés hez való jog a jog or vos lat hoz való jog ér vé nye sü -
lé sé nek egyik leg fon to sabb ga ran ci á ja. A fel leb be zés a
Ket.-ben sza bá lyo zott jog or vos la ti rend szer köz pon ti ele -
me, a ren des jog or vos la ti esz köz. A fel leb be zés le he tõ sé -
gé nek ki zá rá sa köz vet le nül, a Ket.-ben sza bá lyo zott ál ta lá -
nos jog or vos la ti rend hez ké pest kor lá to zó mó don érin ti a
jog or vos lat hoz való jog tar tal mát, ezért a fel leb be zés ki zá -
rá sa tör vé nyi sza bá lyo zást igé nyel. A fel leb be zés hez való
jog ki zá rá sá ra a Kor mány nak adott jog al ko tá si fel ha tal ma -
zás sér ti az Al kot mány 57. § (5) be kez dé sét és az zal össze -
füg gés ben a 8. § (2) be kez dé sét. 

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a Ket. 100. § (1) be kez dés a) pont já nak „vagy kor -
mány ren de let” szö veg ré sze, és 174/A. §-ának b) pont ja al -
kot mány el le nes, ezért e ren del ke zé se ket meg sem mi sí tet te.

Az in dít vá nyo zó a Ket.-nek a fó rum rend szer re vo nat ko -
zó ren del ke zé se it is tá mad ja, azért mert ál lás pont ja sze rint
a jog or vos lat hoz való jo got sér ti az, hogy a Ket. mó do sí tott 
szö ve ge alap ján a fó rum rend szer, a má sod fo kú, va la mint a 
fel ügye le ti jog kört gya kor ló ha tó sá gok sza bá lyo zá sá ra a
Kor mány nak is van ha tás kö re. 

A Kszt. 2. § (1) be kez dés i) pont ja ál tal a Ket. 19. §
(1) be kez dé sé ben és a Kszt. 1. § (2) be kez dé se ál tal a Ket.
116. § (2)–(3) be kez dé sé ben vég re haj tott mó do sí tás szö -
veg pon to sí tás ra, a Ket. ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en al ko tott
tör vé nyek kel való össz hang meg te rem té sé re, a ko ráb ban
ne he zen, il le tõ leg egy ál ta lán nem ér tel mez he tõ sza bály
egy ér tel mû vé té te lé re irá nyult. Nem bírt az in dít vá nyo zó
ál tal neki tu laj do ní tott tar ta lom mal, ne ve ze te sen nem szé -
le sí tet te ki a Kor mány ko ráb bi sza bá lyo zá si jog kö rét. A

Kor mány a Kszt. ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en is ren del ke -
zett ha tás kör rel a fó rum rend szer sza bá lyo zá sá ra.

Az in dít vány alap ján az Al kot mány bí ró ság nak azt kel -
lett vizs gál nia, hogy sér ti-e az Al kot mány 57. § (5) be kez -
dé sé ben sza bá lyo zott jog or vos lat hoz való jo got az, hogy a
Ket. 19. §-a és 116. § (2)–(3) be kez dé se alap ján a Kor -
mány is jo go sult köz igaz ga tá si el já rás ban a jog or vos la ti
fó ru mok meg ha tá ro zá sá ra.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Ket.
116. § (2)–(3) be kez dé se és az Al kot mány 57. § (5) be kez -
dé se kö zött al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze füg gés
nincs. Az Al kot mány 57. § (5) be kez dé se alap ján a jog or -
vos lat hoz való jog ala nyi jog ként meg il let min den kit, aki -
nek jo gát, jo gos ér de két a köz igaz ga tá si ha tó ság dön té se
sér ti. A köz igaz ga tá si el já rás ban a jog or vos lat hoz való jog
az ügy fe le ket meg il le tõ jog, amely nek ér vé nye sü lé sét az
ügy fél ál tal kez de mé nyez he tõ jog or vos la ti el já rá sok biz to -
sít ják. A Ket. 116. § (2)–(3) be kez dé se a fel ügye le ti jog kör 
gya kor lá sá ra jo go sult szer vek kö rét sza bá lyoz za. A fel -
ügye le ti el já rás nem az ügy fél jog or vos la ti jo gá nak ér vé -
nye sí té sé re szol gá ló jog or vos la ti esz köz, a fel ügye le ti el -
já rás a Ket. 115. §-a alap ján a dön tés tör vé nyes sé gé nek
biz to sí té ka ként hi va tal ból foly ta tott el já rás. A fel ügye le ti
el já rás le foly ta tá sá ra jo go sult szer vek kö ré nek sza bá lyo -
zá sa az ügy fe lek jog or vos lat hoz való jo gát nem érin ti.

A Ket. 19. §-a, va la mint 107. § és 108. §-ai le he tõ sé get
ad nak arra, hogy a má sod fo kon el já ró, azaz a fel leb be zés
el bí rá lá sá ra jo go sult szer vet ne csak tör vény, ha nem más
jog sza bály is meg ha tá roz za. A Ket.-nek ezek a sza bá lyai a
jog or vos lat hoz való jog ér vé nye sü lé sét szol gá ló jog or vos -
la ti ké re lem el bí rá lá sá ról ren del kez nek, így azok össze füg -
gés ben áll nak a jog or vos lat hoz való jog gal. E sza bá lyok -
kal kap cso la to san az Al kot mány bí ró ság nak – fent idé zett
gya kor la tát fi gye lem be véve – azt kel lett vizs gál nia, hogy
a jog or vos la ti fó rum ként el jár ni jo go sult köz igaz ga tá si
szer vek kor mány ren de let ben tör té nõ meg ha tá ro zá sa érin -
ti-e a jog or vos lat hoz való jog tar tal mát.

Az Al kot mány bí ró ság már több ha tá ro za tá ban ér tel -
mez te az Al kot mány 57. § (5) be kez dé sét a jog or vos lat el -
bí rá lá sá ra jo go sult szerv szem pont já ból. Az Alkotmány -
bíróság gya kor la ta ér tel mé ben a jog or vos lat hoz való jog
im ma nens tar tal ma az ér de mi […] ha tá ro za tok te kin te té -
ben a más szerv hez vagy a ma ga sabb fó rum hoz for du lás
le he tõ sé ge. [5/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 27,
31.] A köz igaz ga tá si el já rás jog or vos la ti rend sze ré nek al -
kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán rá mu ta tott arra, hogy a
jog or vos lat hoz való alap jog biz to sí tá sát je len ti, ha az el já -
rás ban a tör vény ga ran tál ja az érin tett szá má ra, hogy ügyét 
az alap ügy ben el já ró szerv tõl kü lön bö zõ szerv bí rál ja el
(513/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 734.). 

Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta so rán te hát azt
te kin tet te a jog or vos lat hoz való jog tar tal mi ele mé nek,
hogy tör vény te remt se meg a ga ran ci á it an nak, hogy az
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ügy ben el já ró szerv tõl kü lön bö zõ szerv bí rál ja el a jog or -
vos la ti ké rel met.

A Ket. 106. §-a a kö vet ke zõ ren del ke zést tar tal maz za:
„106. § (1) Az ügy fél jog or vos lat hoz való jo gá nak ér vé -

nye sü lé se ér de ké ben – az olyan ügyek ki vé te lé vel, ame -
lyek ben e tör vény alap ján nincs he lye fel leb be zés nek – az
el sõ fo kú ha tás kört úgy kell meg ál la pí ta ni, il let ve a szer ve -
zet rend szert úgy kell ki ala kí ta ni, hogy le gyen a fel leb be -
zés el bí rá lá sá ra jo go sult, az el sõ fo kú ha tó ság tól szer ve ze -
ti, il let ve fel adat kör szem pont já ból el kü lö nü lõ szerv.”

 A Ket.-nek ez a ren del ke zé se meg fe le lõ ga ran ci át nyújt
az Al kot mány ál tal sza bá lyo zott jog or vos lat hoz való jog -
ból fo lyó, a jog or vos la tot el bí rá ló szerv vel szem ben tá -
masz tott kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sé hez. [Az Al kot -
mány bí ró ság e sza bály meg sér té se mi att ál la pí tot ta meg a
19/2007. (III. 9.) AB ha tá ro za tá ban a 81/2003. (VI. 7.)
Korm. ren de let 5. § (2) be kez dé sé nek al kot mány el le nes sé -
gét. (ABK 2007. már ci us, 256.)]

Te kin tet tel a köz igaz ga tá si ügyek sok ré tû sé gé re a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben a fó rum rend szer, az el sõ- és
má sod fo kon, il le tõ leg a fel ügye le ti el já rás ban el jár ni jo go -
sult szer vek köre az ál ta lá nos sza bá lyok szint jén nem sza -
bá lyoz ha tó. Ezért a Ket. 19. §-a úgy ren del ke zik, hogy az
elsõ fo kon el já ró szer vet jog sza bály ha tá roz za meg. A má -
sod fo kon el já ró, jog or vos la ti jog kört gya kor ló ha tó sá gok -
ra néz ve a Ket. 107–108. §-ai ál la pí ta nak meg ál ta lá nos
sza bá lyo kat az el já ró szerv fe let tes szer vét je löl ve meg
jog or vos la ti fó rum ként. Azon ban, mi vel az ál ta lá nos el já -
rá si sza bá lyok jel le gük nél fog va nem le het nek fi gye lem -
mel min den egyes köz igaz ga tá si ügy és min den egyes köz -
igaz ga tá si ha tás kört gya kor ló szerv jog ál lá sá nak sa já tos -
sá ga i ra, az ál ta lá nos el já rá si tör vény nek a jog or vos la ti fó -
rum rend szer re vo nat ko zó sza bá lyai ér te lem sze rû en má -
sod la gos sza bá lyok. Ami azt je len ti, hogy a Ket.-nek ezek
a sza bá lyai ak kor al kal ma zan dók, ha más jog sza bály, tör -
vény vagy kor mány ren de let más ként nem ren del ke zik.
Amint arra a fen ti ek ben az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott,
az Al kot mány 40. § (3) be kez dé se alap ján a Kor mányt
meg il le ti az ál lam igaz ga tá si rend sze ren be lül a szer ve zet -
ala kí tá si jog, amely a szer ve zet ha tás kö ré nek sza bá lyo zá -
sát is ma gá ban fog lal ja, nem te kint he tõ al kot mány el le nes -
nek az, hogy a Ket. a köz igaz ga tá si jog or vos la ti fó rum -
rend szer ala kí tá sá ra fel ha tal ma zást ad a Kor mány nak is.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te
meg, hogy a Ket. 19. §-a és 116. § (2)–(3) be kez dé sé vel
össze füg gés ben az in dít vá nyo zó ál tal ál lí tott al kot mány el -
le nes ség nem ál la pít ha tó meg, ezért az in dít ványt e te kin -
tet ben el uta sí tot ta.

3. Az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta azt az in dít ványt is, 
amely a Korm.r.-tel össze füg gés ben mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sát kér te. 

Az in dít vá nyo zó a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot -
mány el le nes ség meg ál la pí tá sát egy részt azért kér te, mert

ál lás pont ja sze rint a Korm.r. a Jat. 2. § a) pont já val el len -
tét ben, ha tás kört meg ál la pí tó tör vé nyi sza bá lyo zás hi á nyá -
ban ál la pít ja meg a köz igaz ga tá si hi va ta lok ha tás kö rét.

A Jat. 2. § a) pont já nak hi vat ko zott ren del ke zé se sze rint
tör vény sza bá lyoz za az ál la mi szer vek alap ve tõ hatáskö -
reit. Az Al kot mány bí ró ság ki ala kult gya kor la ta sze rint a
Jat. sza bá lya i nak meg sér té se ön ma gá ban nem te szi al kot -
mány el le nes sé a jog sza bályt, a Jat. ren del ke zé se i nek fi -
gyel men kí vül ha gyá sa csak ak kor ered mé nye zi a jog sza -
bály al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát, ha a vizs -
gált jog sza bály egy ben az Al kot mány va la mely ren del ke -
zé sét is sér ti. [30/1991. (VI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1991,
421, 422.; 50/1998. (XI. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 1998,
387, 395-397.; 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH
1999, 325, 349-350.; 30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 202, 206. stb.] Az Al kot mány bí ró ság ki zá ró -
lag a Jat. alap ján nem ál la pít meg mu lasz tás ban meg nyil -
vá nu ló al kot mány el le nes sé get. (1621/E/1992. AB ha tá ro -
zat, ABH 1993, 765, 766.) 

Az Ötv. 98. § (2) be kez dés c) pont ja alap ján a köz igaz -
ga tá si hi va tal el lát ja a tör vény ben meg ál la pí tott, to váb bá a
Kor mány ál tal ha tás kö ré be utalt ál lam igaz ga tá si fel ada to -
kat, ha tás kö rö ket, ha tó sá gi jog kö rö ket. A Kor mány te hát
ren del ke zik tör vé nyi fel ha tal ma zás sal arra, hogy ren de let -
ben a köz igaz ga tá si hi va tal szá má ra ha tás kö rö ket ál la pít -
son meg. Az in dít vá nyo zó nem je lölt meg a Korm.r. ál tal a
köz igaz ga tá si hi va tal szá má ra meg ha tá ro zott olyan ha tás -
kö rö ket, ame lye ket ál lás pont ja sze rint az Al kot mány va la -
mely ren del ke zé se alap ján tör vény ben kel lett vol na sza bá -
lyoz ni.

Az in dít vá nyo zó mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot -
mány el le nes ség meg ál la pí tá sát kez de mé nyez te a Korm.r.
2. § (2) be kez dé sé vel össze füg gés ben azért is, mert ál lás -
pont ja sze rint sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott jog ál la mi ság ból fo lyó jog biz ton ság kö ve tel -
mé nyét az, hogy a Korm.r. nem tar tal maz fel ha tal ma zást a
köz igaz ga tá si hi va tal ha tás kö re i nek a ki ren delt sé gek re
való át ru há zá sá ra.

A Korm.r. 2. § (2) be kez dé se sze rint a ki ren delt ség a
köz igaz ga tá si hi va tal szer ve ze ti egy sé ge, amely a köz igaz -
ga tá si hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban meg -
ha tá ro zott fel ada to kat lát el. 

A Korm.r. sza bá lyai alap ján egy ér tel mû en meg ál la pít -
ha tó, hogy a ki ren delt sé gek nem ön ál ló köz igaz ga tá si
szer vek, a köz igaz ga tá si hi va tal bel sõ szer ve ze ti egy sé gei.
A ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek (a Korm.r. és a ha -
tás kö rö ket meg ál la pí tó más jog sza bá lyok) alap ján ha tás -
kö re a köz igaz ga tá si hi va tal nak, il le tõ leg a köz igaz ga tá si
hi va tal szak igaz ga tá si szer vé nek van. A ki ren delt sé gek a
köz igaz ga tá si hi va tal ne vé ben lát ják el a hi va tal szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály za tá ban szá muk ra meg ha tá ro zott fel -
ada to kat. A Korm.r. a ha tás kö rö ket pon to san ren de zi, az,
hogy a jog sza bály mi lyen mó don és mély sé gig ren de zi a
köz igaz ga tá si szer ven be lü li mun ka meg osz tást, nem al -
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kot má nyos sá gi kér dés. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja
sze rint a ha tás kö rök ren de zet len sé ge mi att, a Korm.r.-tel
össze füg gés ben az Al kot mány 2. § (2) be kez dé sé ben sza -
bá lyo zott jog ál la mi ság el vé bõl fo lyó jog biz ton sá got sér tõ
sza bá lyo zá si hi á nyos ság nem ál la pít ha tó meg.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét az Abtv. 41. §-a alap ján 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: 116/B/2007. 

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

A Köztársasági Elnök
221/2007. (XI. 14.) KE

határozata

nyugállományú vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Kiss Ti bor nyug ál lo má nyú dan dár tá bor no kot 2007.
no vem ber 11-ei ha tállyal nyug ál lo má nyú ve zér õr naggyá
elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. no vem ber 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/4615/2007.

A Köztársasági Elnök
222/2007. (XI. 14.) KE

határozata

posztumusz dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) bekez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé -
re Kósa Sán dor ez re dest 2007. no vem ber 6-ai ha tállyal,
posz tu musz, dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. no vem ber 6.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: V-5/4617/2007.

A Köztársasági Elnök
223/2007. (XI. 14.) KE

határozata

nyugállományú rendõr dandártábornoki
 kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) bekez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter elõ ter jesz té sé re Hu dik Zol tán nyug ál lo má nyú
rend õr ez re dest 2007. no vem ber 1-jei ha tállyal nyug ál lo -
má nyú rend õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök
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El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. no vem ber 5.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4469/2007.

A Köztársasági Elnök
224/2007. (XI. 14.) KE

határozata

nyugállományú határõr dandártábornoki
kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) bekez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter elõ ter jesz té sé re Joó Gá bor nyug ál lo má nyú ha tár õr
ez re dest 2007. no vem ber 1-jei ha tállyal nyug ál lo má nyú
ha tár õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 18.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 24.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4294/2007.

A Köztársasági Elnök
225/2007. (XI. 14.) KE

határozata

határõr dandártábornok
szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 

és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) bekez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál -
lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi
XLIII. tör vény (Hszt.) 53. § a) pont ja alap ján az igaz ság -

ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Csá for di Jó -
zsef  ha tár õr dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2007. de -
cem ber 29-én meg szün te tem, és 2007. de cem ber 30-ai ha -
tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 26.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. no vem ber 5.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4408/2007.

A Köztársasági Elnök
226/2007. (XI. 14.) KE

határozata

határõr orvos dandártábornok
szolgálati viszonyának megszüntetésérõl 

és nyugállományba helyezésérõl

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re,
az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál -
lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi
XLIII. tör vény (Hszt.) 56. § (1) be kez dés d) pont ja alap ján
dr. Szil vá sy Ist ván ha tár õr or vos dan dár tá bor nok szol gá la ti 
vi szo nyát 2007. ok tó ber 31-én meg szün te tem, és a Hszt.
57. § (3) be kez dé se alap ján 2007. no vem ber 1-jei ha tállyal
nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 26.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. no vem ber 5.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH-ügy szám: V-5/4410/2007.
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A Köztársasági Elnök
227/2007. (XI. 14.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ban ta nú sí tott
ma ga tar tá sa, az esz mék ápo lá sa, az egye te mes ma gyar kul -
tú ra ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Gö mö ri György nek, a Camb rid ge-i Egye tem nyu gal -
ma zott egye te mi ta ná rá nak, köl tõ nek, iro da lom tör té -
nész nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 30.

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

El len jegy zem:

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

KEH-ügy szám: VII-2/4502/2007.

A Köztársasági Elnök
228/2007. (XI. 14.) KE

határozata

kitüntetéses doktorrá avatásról

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz tésére a fel -
sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 65.  §
(1) be kez dé se alap ján hoz zá já ru lok, hogy a Sem mel we is
Egye tem rek to ra Kó czi án Kris tóf ok le ve les gyógy sze részt

Pro mo tio sub aus pi ci is pra e si den tis Rei Pub li cae ki tün te -
tés sel dok tor rá avas sa.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 30.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 31.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH-ügy szám: V-2/4508/2007.

A Köztársasági Elnök
229/2007. (XI. 14.) KE

határozata

kitüntetéses doktorrá avatásról

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a fel -
sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 65. §
(1) be kez dé se alap ján hoz zá já ru lok, hogy a Deb re ce ni
Egye tem rek to ra Nyul Gá bor ok le ve les ma te ma ti kust Pro -
mo tio sub aus pi ci is pra e si den tis Rei Pub li cae ki tün te tés sel
dok tor rá avas sa.

Bu da pest, 2007. szep tem ber 4.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. szep tem ber 17.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH-ügy szám: V-2/3206/2007.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
467/2007. (XI. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a K. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. ok tó ber 27-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re -
pelt:

,,A 73/A §-t és a 73/B §-t a tör vénybõl és az al kot mány -
ból való tör lé sét or szá gos nép sza va zást kez de mé nye zek.”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést kí -
ván in dí ta ni.

A Ve. 118.  § (5) be kez dé se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet
az alá írást gyûj tõ pol gár az alá írá sá val lát ja el. E ren del ke -
zés ér tel mé ben a már hi te le sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a
kez de mé nye zést tá mo ga tó vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és
ada ta it még nem tar tal ma zó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát
elõ ször az alá írá so kat gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren -
de let ben meg ha tá ro zott min ta meg fe le lõ he lyén. Az Or -
szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be nyúj tott alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban meg ál la pí -
tot ta, hogy az nem fe lel meg a fen ti jog sza bá lyi fel té te lek -

nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást gyûj tõ pol gár 
alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad vány elõ ter jesz -
tõ je már alá ír ta.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy az alá írás gyûj tõ ív min tá ján sze rep lõ szö veg nem te -
kint he tõ kér dés nek, ez to váb bi for mai aka dá lya a hi te le sí -
tés nek. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
468/2007. (XI. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
Gy. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. ok tó ber 30-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a nép sza va zás ra ke rü lõ kér dé -
sek nek a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi
I. tör vény meg ha tá ro zá sa sze rin ti köz szol gá la ti mû so rok -
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ban tör té nõ tag la lá sá nál, vi ta tá sá nál, a nép sza va zást kez -
de mé nye zõ sze mély, szer ve zet vagy an nak kép vi se lõ je, a
mû sor ban meg szó la ló sze méllyel (sze mé lyek kel) meg egye -
zõ idõ ter je de lem ben, ugyan azon mû sor ban, min dig meg -
szó la lá si le he tõ sé get kap jon?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy a
kez de mé nye zés 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.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve -
tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét
kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le -
hes sen vá la szol ni. A kér dés nyelv ta ni lag túl bo nyo lult, ezen
fe lül szá mos, mind a vá lasz tó pol gá rok, mind a jog al ko tó szá -
má ra meg ha tá roz ha tat lan fo ga lom mal ope rál, mint pl. „mû -
so rok ban tör té nõ tag la lá sá nál, vi ta tá sá nál”, il let ve „meg szó -
la ló sze mély”, „meg szó la lá si le he tõ ség”.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
469/2007. (XI. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a W. K. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 5-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -

zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re -
pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy pénz nye rõ au to ma tát to -
vább ra is csak já ték te rem ben és já ték ka szi nó ban le hes sen
üze mel tet ni?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést kí -
ván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
470/2007. (XI. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Stek ler Ottó ál tal a Ma gyar Szo ci á lis Zöld Párt kép vi -
se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 7-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re -
pelt:

,,– Egyet ért-e Ön az zal, hogy a pár tok és in téz mé nye ik
az ál lam költ ség ve té sé bõl ne kap ja nak sem mi lyen tá mo ga -
tást a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö ve tõ év
ja nu ár 1-jé tõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés el len té tes a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban:
Al kot mány) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak kal, így
gá tol ná a pár tok mû kö dé sét, a nép aka rat ki ala kí tá sá val és
ki nyil vá ní tá sá val kap cso la tos al kot má nyos fel ada ta ik tel -
je sí té sét.

A kez de mé nye zés érin ti az Al kot mány 28/C.  § (5) be -
kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt ti lal mat is, amely nek alap -
ján nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni a költ ség ve -
tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a köz pon ti adó ne -
mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, va la mint a he lyi adók
köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör vények tar tal má ról.

Nem fe lel meg to váb bá a kez de mé nye zés 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.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben fog lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza -
va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni,
hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kér dés ben
sze rep lõ „pár tok és in téz mé nye ik” ki té tel ben sze rep lõ in -
téz mé nyek a jog al ko tó szá má ra sok fé le ér tel me zé si le he tõ -
sé get ad nak, így a kér dés a jog al ko tói egy ér tel mû ség kö ve -
tel mé nyé nek nem fe lel meg.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont ja in,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
471/2007. (XI. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -

va a Stek ler Ottó ál tal a Ma gyar Szo ci á lis Zöld Párt kép vi -
se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 7-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re -
pelt:

,,– Egyet ért-e Ön az zal, hogy ha va la ki egy ide jû leg or -
szág gyû lé si kép vi se lõ és pol gár mes ter, ak kor jö ve de lem és 
költ ség té rí tés csa kis az egyik tiszt sé gé nek be töl té se után
jár hat neki, amit be lá tá sa sze rint vá laszt hat meg?”

A kez de mé nye zés érin ti a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban:
Al kot mány) 28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já ban fog -
lalt ti lal mat, amely alap ján nem le het or szá gos nép sza -
va zást tar ta ni a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj -
tá sá ról, a köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá -
mok ról, va la mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl
 szóló tör vények tar tal má ról. A kez de mé nye zés rész ben
a köz pon ti költ ség ve tés, rész ben a min den ko ri ön kor -
mány za ti költ ség ve té sek ki adá si ol da lát érin ti, eze ket
ter vez he tet len né te szi, ha a kép vi se lõk vá lasz tá sá tól
függ az, hogy a két fé le tiszt ség hez kap cso ló dó ja va dal -
ma zás kö zül me lyi ket vá laszt ják.

A kér dés a konk rét nép sza va zá si ti lal mon túl me nõ en
bur kol tan az Al kot mány mó do sí tá sát is ered mé nyez né
si ke res nép sza va zás ese tén. A kez de mé nye zés el len té -
tes az Al kot mány 70/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak kal, amely sze rint egyen lõ mun ká ért min den kit, bár -
mi lyen meg kü lön böz te tés nél kül, egyen lõ bér il let meg.
Az ered mé nyes nép sza va zást köve tõen azon ban egyes
kép vi se lõk dí ja zás nél kül vé gez nék ugyan azt a mun kát,
mint amit kép vi se lõ tár sa ik dí ja zás el le né ben. Más részt a 
kez de mé nye zés az Al kot mány nak a kép vi se lõk füg get -
len sé gét biz to sí tó tisz te let díj ára és költ ség té rí té sé re vo -
nat ko zó sza bá lya it is fe lül ír ná. Ered mé nye ként ugyan is
meg szûn ne a je len leg ala nyi jo gon járó tisz te let díj és
költ ség té rí tés egyes kép vi se lõk ese té ben. Így az Al kot -
mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban [2/1993. (I. 22.) AB,
25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999.
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(XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.)
AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te -
kin tet tel a kér dés bur kolt al kot mány mó do sí tás ra irá -
nyuló tar tal ma  miatt sem hi te le sít he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
472/2007. (XI. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Stek ler Ottó ál tal a Ma gyar Szo ci á lis Zöld Párt kép vi -
se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 7-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re -
pelt:

,,– Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk nek csak a bi zony lat tal alá tá masz tott el szá mol ha tó ki -
adá sai után jár hat költ ség té rí tés?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
473/2007. (XI. 12.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va az A. J. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 8-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re -
pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy az ön kor mány za ti kép vi se lõ vá lasz -
tá so kon (me gyei jogú vá ros ban, me gyei köz gyû lés ben, fõ -
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vá ro si köz gyû lés ben to váb bá he lyi ön kor mány za tok kép vi -
se lõ tes tü le te i ben) csak olya no kat je löl hes se nek, akik az
Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zás elõtt (2004. má -
jus 1.) nem vol tak ön kor mány za ti kép vi se lõk?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kér dés az ön kor mány za ti kép vi se lõk re vo nat ko zó passzív
vá lasz tó jog olyan kor lá to zá sát in dít vá nyoz za, amely csak
az Al kot mány mó do sí tá sá val va ló sít ha tó meg. Az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság mind ezek alap ján – te kin tet tel az
Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban [2/1993. (I. 22.)
AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -

tá ra is – a kér dést a bur kolt al kot mány mó do sí tás ra irá -
nyuló tar tal ma  miatt el uta sí tot ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

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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07.3773 – 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.


