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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi XXVII.
tör vény

egyes köz jo gi tiszt ség vi se lõk es kü jé rõl
és fo ga dal má ról*

1. § (1) Tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – az
 Országgyûlés tiszt ség vi se lõ je, va la mint az or szág gyû lé si
bi zott ság tag ja és tiszt ség vi se lõ je ki vé te lé vel – az Or szág -
gyû lés ál tal meg vá lasz tott sze mély (a to váb bi ak ban: köz -
jo gi tiszt ség vi se lõ) a meg vá lasz tá sát kö ve tõ en, az Or szág -
gyû lés elõtt a kö vet ke zõ szö veg gel es küt vagy fo ga dal mat
tesz:

„Én, (a meg vá lasz tott köz jo gi tiszt ség vi se lõ neve) es kü -
szöm, hogy ha zám hoz, a Ma gyar Köz tár sa ság hoz és an nak 
né pé hez hû le szek; az Al kot mányt a töb bi jog sza bállyal
együtt meg tar tom és meg tar ta tom; a tu do má som ra ju tott
tit kot meg õr zöm; (a tiszt ség meg ne ve zé se) tiszt sé gem bõl
ere dõ fel ada ta i mat a Ma gyar Köz tár sa ság fej lõ dé sé nek
elõ moz dí tá sa és az Al kot mány ér vé nye sü lé se ér de ké ben
lel ki is me re te sen tel je sí tem.

(A meg vá lasz tott köz jo gi tiszt ség vi se lõ meg gyõ zõ dé se
sze rint)

Is ten en gem úgy se gél jen!”

(2) Az eskü vagy fo ga da lom té te lé rõl a köz jo gi tiszt ség -
vi se lõ ok mányt ír alá.

2. § (1) A pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér -
dé se i rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól
szó ló 1994. évi LXIV. tör vény 1. §-a a kö vet ke zõ (7) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(7) A pol gár mes ter a meg vá lasz tá sát kö ve tõ en a kép vi -
se lõ-tes tü let elõtt a mel lék let sze rin ti szö veg gel es küt vagy 
fo ga dal mat tesz, és er rõl ok mányt ír alá.”

(2) A pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé se i -
rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól szó ló
1994. évi LXIV. tör vény az e tör vény mel lék le te sze rin ti
mel lék let tel egé szül ki.

3. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

(2) Az 1. § és a 3. § (3) be kez dé se 2008. de cem ber 31-én 
lép ha tály ba.

(3) Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész -
ségi adat ke ze lés rõl szó ló 1994. évi LXXX. tör vény 15. §

(1) be kez dé sé ben az „ – az Or szág gyû lés ház sza bá lya sze -
rint – es küt tesz” szö veg rész he lyé be az „es küt vagy fo ga -
dal mat tesz” szö veg, 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 16. § (2) be kez dé sé ben
az „es küt tesz” szö veg rész he lyé be az „es küt vagy fo ga dal -
mat tesz” szö veg, 35. § (2) be kez dé sé ben az „es küt tesz”
szö veg rész he lyé be az „az Or szág gyû lés elõtt es küt tevõ,
ve ze tõ köz jo gi tiszt sé get be töl tõ sze mé lyek es kü jé nek
meg fe le lõ szö veg gel es küt vagy fo ga dal mat tesz” szö veg
lép.

(4) A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk jog ál lá sá nak
egyes kér dé se i rõl szó ló 2000. évi XCVI. tör vény 1. §
(2) be kez dé sé ben az „es küt tesz a kép vi se lõ-tes tü let elõtt”
szö veg rész, va la mint 11. § (1) be kez dé sé ben a „kö te les
 esküt ten ni a kép vi se lõ-tes tü let elõtt” szö veg rész he lyé be
az „a kép vi se lõ-tes tü let elõtt – a pol gár mes ter re irány adó
szö veg gel – es küt vagy fo ga dal mat tesz, és er rõl ok mányt
ír alá” szö veg lép, va la mint ha tá lyát vesz ti az 1. § (2) be -
kez dé sé nek má so dik mon da ta és 11. § (1) be kez dé sé nek
má so dik mon da ta.

(5) A pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé se i -
rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól szó ló
1994. évi LXIV. tör vény 2. § (1) be kez dés j) pont ja ha tá -
lyát vesz ti.

(6) A 2. §, a 3. § (3)–(6) be kez dé se, va la mint a mel lék let
2009. ja nu ár 1-jén 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

Mel lék let
az egyes köz jo gi tiszt ség vi se lõk es kü jé rõl

és fo ga dal má ról szó ló 2008. évi XXVII. tör vény hez

„Mel lék let
a pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé se i rõl
és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól szó ló

1994. évi LXIV. törvény hez

A pol gár mes ter es kü jé nek és fo ga dal má nak szövege

„Én, (a pol gár mes ter neve) es kü szöm, hogy ha zám hoz,
a Ma gyar Köz tár sa ság hoz hû le szek; az Al kot mányt a töb -
bi jog sza bállyal együtt meg tar tom és meg tar ta tom; a tu do -
má som ra ju tott tit kot meg õr zöm; (a tiszt ség meg ne ve zé se)
tiszt sé gem bõl ere dõ fel ada ta i mat a (me gye/te le pü lés/ke rü -
let) fej lõ dé sé nek elõ moz dí tá sa és az Al kot mány érvé -
nyesülése ér de ké ben lel ki is me re te sen tel je sí tem.

(A meg vá lasz tott ön kor mány za ti tiszt ség vi se lõ meg gyõ -
zõ dé se sze rint)

Is ten en gem úgy se gél jen!” ”
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2008. évi XXVIII.
törvény

egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról*

Az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl
szó ló 1991. évi XI. tör vény mó do sí tá sa

1. § Az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny -
ség rõl szó ló 1991. évi XI. tör vény 15. §-a a kö vet ke zõ
(9) be kez dés sel egé szül ki:

„(9) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs
 miniszter, hogy a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben

a) a mun ka vál la lók fi zi kai té nye zõk (mes ter sé ges op -
tikai su gár zás) ha tá sá nak való ex po zí ci ó já ra vo nat ko zó
egész ség ügyi és biz ton sá gi mi ni mum kö ve tel mé nye ket,

b) a mun ka vál la lók fi zi kai té nye zõk (elekt ro mág ne ses
te rek) ha tá sá ból ke let ke zõ koc ká za tok nak való ex po zí ci ó -
já ra vo nat ko zó egész ség ügyi és biz ton sá gi mi ni mum kö ve -
tel mé nye ket
ren de let ben ál la pít sa meg.”

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

2. § (1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szó ló 
1997. évi LXXXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ebtv.) 83. §
(2) be kez dés j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„j) a szol gá la ti vi szony ban álló sze mé lyek, a Ma gyar

Hon véd ség ál lo má nyá ba tar to zó sze mé lyek, va la mint
egyes meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ sze mé lyek és a
fog va tar tot tak egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te lé re
vo nat ko zó sza bá lya i nak,”
[meg ha tá ro zá sá ra.]

(2) Az Ebtv. 83. § (2) be kez dés p) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„p) az egyes köz pon to sí tott egész ség ügyi szol gál ta tók

ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek, az igény jo -
go sult ság iga zo lá sá nak, va la mint a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott sze mé lyek te kin te té ben fenn ál ló egész ség -
ügyi el lá tá si rend sza bá lya i nak,”
[meg ha tá ro zá sá ra.]

(3) Az Ebtv. 83. § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben ren de let ben ha tá roz za meg]

„d) a nagy ér té kû, or szá go san nem el ter jedt mû té ti el já -
rá sok, be avat ko zá sok díj té te le it, va la mint az ak tív fek võ -

be teg-szak el lá tás ban a sür gõs sé gi el lá tá si for mák havi fix
össze gû dí ja zá sát,”

(4) Az Ebtv. 83. § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ k) pont tal
egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg]

„k) az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak kö ré ben a ha tár na pon be lü li is mé telt
fel vé tel re vo nat ko zó össze vo ná si sza bály aló li ki vé te le ket, 
a té te les el szá mo lás alá esõ egy szer hasz ná la tos esz kö zök
és imp lan tá tu mok jegy zé két; a té te les el szá mo lás alá esõ
gyógy sze rek jegy zé két és kód ját; a J0 el lá tá si szin tû la bo -
ra tó ri u mok ból je lent he tõ el já rá so kat (OENO); a meg ha tá -
ro zott in té ze ti kör ben vé gez he tõ el lá tá so kat tar tal ma zó
 homogén be teg ség cso por to kat; az egy na pos be avat ko zá -
so kat (ki vé ve 1 éves kor alatt); az ak tív fek võ be teg-el lá tá si 
hát tér mel lett am bu láns for má ban is nyújt ha tó kú ra sze rû
ke ze lé se ket; a di a li zá lá si el já rá so kat; és a vér ké szít mé -
nyek té rí té si dí ját,”

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
módosítása

3. § Az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény
(a to váb bi ak ban: Eütv.) 110. §-a a kö vet ke zõ (17)–(22) be -
kez dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi
(17)–(18) be kez dés szá mo zá sa (23)–(24) be kez dé sek re
vál to zik:

„(17) A nem a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek
 elismerésérõl szó ló 2001. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban:
Etv.) 28. §-a sze rin ti tag ál lam ban vagy ál lam pol gár ál tal
meg szer zett, il let ve a nem va la mely tag ál lam arra fel jo go -
sí tott in téz mé nye ál tal ki ál lí tott szak or vo si, szak fog or vo si, 
szak gyógy sze ré szi vagy egyéb fel sõ fo kú szak irá nyú szak -
kép zés so rán meg sze rez he tõ szak kép zett sé get ta nú sí tó
 oklevelek el is me ré sé vel, va la mint a ha zai bi zo nyít vá nyok -
ról, ok le ve lek rõl és a ha zai szak mai gya kor lat ról szó ló
 hatósági bi zo nyít vá nyok ki ál lí tá sá val kap cso la tos fel ada -
tok el lá tá sa az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ha tás -
kö ré be tar to zik. Az el is mert ok le vél az el is me rés rõl szó ló
ha tá ro zat ban fog lal tak sze rin ti egész ség ügyi te vé keny ség -
vég zés re jo go sít.

(18) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a bi zo nyít -
vá nyát, il let ve az ok le ve lét kül föl dön el is mer tet ni szán dé -
ko zó sze mély ré szé re – ké rel mé re vagy kül föl di ha tó ság
meg ke re sé sé re – a (16) be kez dés sze rin ti ada tok alap ján,
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint ha tó sá gi
 bizonyítványt ál lít ki, amely ben iga zol ja, hogy az egész -
ség ügyi dol go zó Ma gyar or szá gon ön ál ló an vagy fel ügye -
let mel lett egész ség ügyi te vé keny sé get vé gez het. A ha tó -
sá gi bi zo nyít ványt a mû kö dé si nyil ván tar tás ban nem sze -
rep lõ, de a mû kö dé si nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé tel fel té -
te le i vel ren del ke zõ sze mély ré szé re is ki kell ál lí ta ni;
 ebben az eset ben a ha tó sá gi bi zo nyít vány ban fel kell tün -
tet ni azt a tényt, hogy az egész ség ügyi dol go zó ön ál ló
 tevékenységvégzésének egye dü li aka dá lya az, hogy a mû -
kö dé si nyil ván tar tás ba való fel vé te lét nem ké rel mez te.
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(19) A (17) be kez dés sze rin ti el is me ré si el já rás so rán az
ok le vél – ké re lem re, az el já rás dí já nak meg fi ze té sét kö ve -
tõ en – to váb bi fel té te lek elõ írá sá val vagy azok nél kül is -
mer he tõ el. Az ok le vél to váb bi fel té te lek elõ írá sa nél kül
ab ban az eset ben is mer he tõ el, ha az ok le vél meg szer zé sé -
re irá nyu ló kül föl di ta nul má nyok kép zé si ide je nem volt
rö vi debb az an nak meg fe le lõ ok le vél meg szer zé sé hez
 Magyarországon szük sé ges kép zé si idõ nél, to váb bá a kép -
zés köz pon ti, il let ve kép zé si prog ram ja meg fe lel a ha zai
tan terv nek.

(20) A (19) be kez dés sze rint el is me ré si el já rás ra
a) az el is me rés alap el vei, az el is me rés fo gal ma és az

 elismerési el já rás kö zös el já rá si sza bá lyai te kin te té ben az
Etv. I. Fe je ze tét,

b) a szak ké pe sí tés el is me ré se te kin te té ben az Etv.
IV. Fe je ze tét,

c) az el is me rés to váb bi fel té te lei te kin te té ben az Etv.
V. Fe je ze tét
kell al kal maz ni.

(21) Ha az ok le vél a (19) be kez dés alap ján to váb bi fel té -
te lek elõ írá sa nél kül nem is mer he tõ el, az el is me rés fel té te -
le – a ké rel me zõ ál tal foly ta tott ta nul má nyok, va la mint a
meg szer zett szak mai ta pasz ta lat fi gye lem be vé te lé vel – az
e tör vény ben, to váb bá kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
szem pon tok alap ján ki ala kí tott szak mai tar ta lom és fel té -
tel rend szer sze rin ti kom pen zá ci ós in téz ke dé sek teljesí -
tése.

(22) A (17) be kez dés sze rin ti el is me ré si el já rást ké rel -
me zõ nek az el já rá sért a ké re lem be nyúj tá sa kor ha tá lyos,
jog sza bály ban meg sza bott kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér
há rom ne gye dé nek meg fe le lõ össze get kell el já rá si díj ként
be fi zet nie az el is me rõ ha tó ság ként el já ró egész ség ügyi
 államigazgatási szerv szám lá já ra.”

4. § (1) Az Eütv. 111. § (3) be kez dés a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az alap nyil ván tar tás az aláb bi ada to kat tar tal maz za:]
„a) a szak ké pe sí tést szer zett neme, neve, szü le té si

neve, szü le té si he lye és ide je, any ja szü le té si neve, ál lam -
pol gár sá ga, la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye);”

5. § (1) Az Eütv. 112. § (4) be kez dés a)–d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mû kö dé si nyil ván tar tás az aláb bi ada to kat tar tal -
maz za:]

„a) az egész ség ügyi dol go zó neme, neve, szü le té si
neve, szü le té si he lye és ide je, any ja szü le té si neve, lakó -
helye (tar tóz ko dá si he lye), ál lam pol gár sá ga;

b) a meg szer zett egész ség ügyi szak ké pe sí tés meg ne ve -
zé se, az er rõl ki ál lí tott bi zo nyít vány, ok le vél szá ma, a ki ál -
lí tás he lye és idõ pont ja, to váb bá a ki ál lí tó in téz mény meg -
ne ve zé se;

c) jog sza bály ál tal elõ írt to vább kép zés(ek) el vég zé sé -
nek idõ pont ja(i) az adott szak ké pe sí tés(ek) te kin te té ben;

d) ide gen nyelv vagy nyel vek is me re té nek szint je, tí pu -
sa, az ar ról ki ál lí tott bi zo nyít vány vagy az zal egyen ér té kû

ok irat szá ma, ki ál lí tá sá nak he lye és ide je, a ki ál lí tó szerv
meg ne ve zé se, va la mint az e tör vény ben meg ha tá ro zott
eset ben az iga zolt ma gyar nyelv is me ret alap ján vé gez he tõ
te vé keny sé gi kör meg je lö lé se;”

(2) Az Eütv. 112. §-a a kö vet ke zõ (15) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(15) A mû kö dé si nyil ván tar tást ve ze tõ szerv az or vo -
sok, fog or vo sok (4) be kez dés a), b) és e)–g) pont ja sze rin ti
ada ta i ról a mû kö dé si nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé telt
 követõen 8 na pon be lül, to váb bá

a) az ezen ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról,
 illetve a mû kö dé si nyil ván tar tás ból való tör lés té nyé rõl,

b) ezen egész ség ügyi dol go zók el ha lá lo zá sá nak té nyé rõl
havi rend sze res ség gel kü lön tör vény sze rin ti ha tó sá gi
 ellenõrzés el vég zé se cél já ból elekt ro ni kus úton tá jé koz ta -
tást nyújt az egész ség biz to sí tá si szerv ré szé re.”

6. § Az Eütv. 114. §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Egységes ágazati humánerõforrás-monitoringrendszer

114. § (1) Az egész ség ügyi ága za ti hu mán erõ for rás
nyo mon kö ve té se cél já ból egy sé ges egész ség ügyi ága za ti
hu mán erõ for rás-mo ni tor ing rend szer mû kö dik, amely el -
lát ja a (2) be kez dés ben, va la mint a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(2) Az egy sé ges egész ség ügyi ága za ti hu mán erõ for rás-
mo ni tor ing rend szert mû köd te tõ egész ség ügyi ál lam igaz -
ga tá si szerv

a) az egész ség ügyi dol go zók ne mé re, szü le té si év szá -
má ra, va la mint a meg szer zett szak ké pe sí té sé re vo nat ko zó
ada to kat,

b) a 112. § (4) be kez dés c), e) és g) pont já ban meg ha tá -
ro zott ada to kat,

c) a 112. § (4) be kez dés d) pont já ból ide gen nyel ven -
ként a nyelv is me ret leg ma ga sabb szint jé re és tí pu sá ra
 vonatkozó ada to kat,

d) a 112. § (4) be kez dés f) pont ja sze rin ti ada tok kö zül
a mun ka hely, il let ve a mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog -
vi szony alap ján tör té nõ egész ség ügyi te vé keny ség vég zés
he lyé nek kis tér ség sze rin ti meg je lö lé sét és a szak te rü let
meg ne ve zé sét, amely te rü le ten az egész ség ügyi dol go zó
mun kát vé gez, to váb bá a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi -
szony jel le gé re uta ló ada tot,

e) az adott év ben egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú
szak kép zés re fel vet tek szá má ra, a meg sze rez ni kí vánt
szak ké pe sí tés sze rin ti meg osz lás ban, va la mint a szak vizs -
gát tett sze mé lyek szá má ra szak ké pe sí tés sze rin ti meg osz -
lás ban vo nat ko zó ada to kat,

f) az e) pont ban nem em lí tett, az adott év ben egyes
egész ség ügyi szak kép zés re fel vet tek, va la mint az egész -
ség ügyi szak ké pe sí tést szer zet tek szá má ra és szak ké pe sí -
tés sze rin ti meg osz lá sá ra, az adott év ben szer ve zett
 továbbképzések tí pu sá ra, az azon részt vet tek szá má ra
 vonatkozó ada to kat,

g) az ok le ve lét kül föl dön el is mer tet ni szán dé ko zó sze -
mély ré szé re az el is mer te tés hez szük sé ges ha tó sá gi bi zo -
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nyít vány ki ál lí tá sá ra irá nyu ló el já rá sá ban az egész ség ügyi
ál lam igaz ga tá si szerv tu do má sá ra ju tott ada tok kö zül a
 kérelmezõ cél or szá gá ra, szak ké pe sí té sé re, va la mint azon
sze mé lyek szá má ra vo nat ko zó ada to kat, akik ré szé re ilyen
cél ból ha tó sá gi bi zo nyít vány ke rült ki ál lí tás ra,

h) az egész ség ügyi ága za ti mun ka erõ igény re vonat -
kozó ada to kat fog lal ko zá sok sze rin ti bon tás ban,

i) en ge dé lye zett és nyil ván tar tás ba vett gyógy szer is -
mer te tõi te vé keny sé get vég zõ egész ség ügyi szak ké pe sí -
tés sel ren del ke zõ sze mé lyek szá má ra és szak ké pe sí té sé re
vo nat ko zó ada to kat,

j) az adott évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram ke re té ben gyûj tött, az egyes egész ség -
ügyi szak ké pe sí tés hez kap cso ló dó bér- és lét szám-sta tisz -
ti kai ada to kat
sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don ke ze li, fel dol -
goz za és azok alap ján elem zi, ér té ke li az egész ség ügyi
ága zat ban dol go zók mun ka erõ-pi a ci, fog lal koz ta tá si hely -
ze tét, részt vesz – kü lö nös fi gye lem mel az el lá tá si szük -
ség le tek hez iga zo dó hu mán erõ for rá si fel té te lek meg te -
rem té sé nek kö ve tel mé nyé re – a kép zé si, mo bi li tá si prog -
ra mok irá nyá nak meg ha tá ro zá sá ban, va la mint az egy sé ges 
egész ség ügyi ága za ti hu mán erõ for rás stra té gi ai ja vas lat
ki dol go zá sá ban, be le ért ve az élet pá lya mo dell és a kap cso -
ló dó szol gál ta tá si kon cep ció ki dol go zá sát is.

(3) Sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don to váb bít ja
a (2) be kez dés sze rin ti szerv nek:

a) a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ada to kat az alap -
nyil ván tar tást ve ze tõ szerv,

b) a (2) be kez dés b)–d) pont ja sze rin ti ada to kat a mû kö -
dé si nyil ván tar tást ve ze tõ szerv,

c) a (2) be kez dés e) pont ja sze rin ti ada to kat az Egész -
ség ügyi Szak kép zé si és To vább kép zé si Ta nács,

d) a (2) be kez dés f) pont ja sze rin ti ada to kat a 116. §
(3) be kez dés sze rin ti in téz mé nyek,

e) a (2) be kez dés g) pont ja sze rin ti ada to kat az egész -
ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv,

f) a (2) be kez dés h) pont ja sze rin ti ada to kat az ál la mi
fog lal koz ta tá si szerv,

g) a (2) be kez dés i) pont ja sze rin ti ada to kat az egész -
ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság,

h) a (2) be kez dés j) pont ja sze rin ti ada to kat a hi va ta los
sta tisz ti kai szol gá lat.

(4) Az egy sé ges ága za ti hu mán erõ for rás-mo ni tor ing
vég re haj tá sa ér de ké ben a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szerv a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül jo go sult
a ha tó sá gi, el len õr zé si és gaz da sá gi te vé keny ség gel járó,
to váb bá a nyil vá nos és köz hi te lû nyil ván tar tá sok ve ze té sé -
vel össze füg gõ adat gyûj tést vég zõ szerv tõl a ren del ke zés -
re álló ada to kat egye di azo no sí tás ra al kal mat lan mó don
 átvenni. Ezen ada tok át adá sa cél já ból meg ke re sett szer vek 
a meg ke re sés ben fog lal tak sze rin ti ada to kat té rí tés men te -
sen kö te le sek át ad ni.

(5) A (3) be kez dés sze rin ti szerv az ott meg ha tá ro zot tak
sze rin ti ada to kat leg alább éven te egy szer a nap tá ri év
 végét kö ve tõ 14 na pon be lül, a (2) be kez dés j) pont ja

 tekintetében a kü lön jog sza bály sze rin ti adat köz lé si ha tár -
idõt kö ve tõ 30 na pon be lül, a (2) be kez dés h) pont ja te kin -
te té ben ha von ta té rí tés men te sen to váb bít ja a (2) be kez dés
sze rin ti szerv nek.”

7. § (1) Az Eütv. 247. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ n) és 
o) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„n) a nem az Etv. 28. §-a sze rin ti tag ál lam ban egész -

ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak mai kép zés so rán meg -
szer zett ké pe sí tést ta nú sí tó ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok
 elismerése so rán el já ró ha tó sá got,

o) a mû kö dé si nyil ván tar tást ve ze tõ szer vet”
[ren de let ben meg ál la pít sa.]

(2) Az Eütv. 247. § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ u) pont tal 
egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„u) az egy sé ges ága za ti hu mán erõ for rás-mo ni tor ing -

rend szer mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(3) Az Eütv. 247. § (6) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

„a) – sza bá lyo zá si tárgy kör ben – az Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács 2005/36/EK irány el ve (2005. szep tem ber 7.)
a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl, 21–45. cikk, 56. cikk
(2) be kez dé se;”

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
módosítása

8. § A ké mi ai biz ton ság ról szó ló 2000. évi XXV. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Kbtv.) 1. §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1. § (1) E tör vény al kal ma zá sa kor az 1907/2006/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let (a to váb bi ak ban:
REACH) 3. cik ke sze rin ti fo ga lom meg ha tá ro zá so kat kell
al kal maz ni a ké szít mény, re giszt rá ló, gyár tó, im por tõr,
for ga lom ba ho za tal, for gal ma zó ki fe je zé sek te kin te té ben.

(2) E tör vény al kal ma zá sá ban:
a) ké mi ai biz ton ság: a ke mi zá ci ó ból, a ve gyi anya gok

élet cik lu sá ból szár ma zó, a kör nye ze tet és az em ber egész -
sé gét ká ro sí tó koc ká za tok csök ken té sét, el ke rü lé sét cé lul
ki tû zõ, il le tõ leg meg va ló sí tó in téz mé nyek, te vé keny sé gek
olyan összes sé ge, amely egy ide jû leg te kin tet be ve szi a fej -
lõ dés fenn tart ha tó sá gá nak szük sé ges sé gét,

b) ve gyi anyag élet cik lu sa: a ve gyi anyag or szá gon
 belüli elõ ál lí tá sá tól vagy be ho za ta lá tól az or szág ból való
ki vi te lé ig, új ra hasz no sí tá sá nak vagy ár tal mat la ní tá sá nak
be fe je zé sé ig ter je dõ, a ve gyi anyag gal vég zett tevékeny -
ségek ál tal sza ka szolt idõ sza kok összes sé ge,

c) ve szé lyes anyag: va la mennyi, a 3–5. §, il le tõ leg
– kü lön jog sza bály vagy köz vet le nül al kal ma zan dó eu ró -
pai kö zös sé gi jogi ak tus el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban –
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a 2000. de cem ber 31-ig irány adó jog sza bá lyok alap ján
 veszélyesként osz tá lyo zott anyag,

d) ve szé lyes ké szít mény: egy vagy több ve szé lyes anya -
got tar tal ma zó ke ve rék vagy ol dat, amely az osz tá lyo zás
so rán ve szé lyes be so ro lást kap,

e) kö zös sé gi jegy zék: az Eu ró pai Uni ó ban osz tá lyo zott
ve szé lyes anya gok kü lön jog sza bály sze rin ti jegy zé ke,

f) biz ton sá gi adat lap: a REACH 31. cik ké ben fog lal -
tak nak meg fe le lõ en össze ál lí tott, ma gyar nyel vû do ku -
men tum,

g) te vé keny ség: a ve szé lyes anyag gal, il let ve a ve szé -
lyes ké szít ménnyel kap cso la tos elõ ál lí tás – ide ért ve a
 bányászatot (fel tá ró fú rás, ki ter me lés) is –, a gyár tás, a fel -
dol go zás, a cso ma go lás, cím ké zés, osz tá lyo zás, a tá ro lás,
az anyag moz ga tás, a for gal ma zás, az ér té ke sí tés, a fel hasz -
ná lás, to váb bá a ve szé lyes anya gok, il let ve a ve szé lyes
 készítmények elem zé sé vel, el len õr zé sé vel kap cso la tos
vizs gá lat,

h) for ga lom ba ho za ta lért fe le lõs sze mély: az EU va la -
mely tag ál la má ban szék hellyel, te lep hellyel ren del ke zõ
ter mé sze tes vagy jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li
szer ve zet, aki le het gyár tó, en nek hi á nyá ban a for ga lom ba
hozó vagy azon im por tõr, aki az anya got for ga lom ba
 hozza,

i) ki ta pint ha tó jel kép: olyan jel kép, mely gyen gén látó
vagy vak sze mély ré szé re je lö li a ve szé lyes anyag vagy a
ve szé lyes ké szít mény ál tal elõ idéz he tõ ve szélyt,

j) R mon dat és R szám: a ve szé lyes anya gok, il let ve a
ve szé lyes ké szít mé nyek koc ká za ta i ra uta ló mon dat, il le tõ -
leg e mon dat sor szá ma,

k) S mon dat és S szám: a ve szé lyes anya gok, il let ve
a ve szé lyes ké szít mé nyek biz ton sá gos hasz ná la tá ra uta ló
mon dat, il let ve e mon dat sor szá ma.

(3) Ahol e tör vény az EU va la mely tag ál la mát vagy
 annak te rü le tét em lí ti, azon az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség -
rõl (a to váb bi ak ban: EGT) szó ló meg ál la po dás ban ré szes
ál la mot, va la mint az Eu ró pai Kö zös ség gel vagy az
EGT-rõl szó ló meg ál la po dás ban ré szes ál la mok kal meg -
kö tött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az EGT-ál la mok kal
azo nos jog ál lást él ve zõ ál la mot, il le tõ leg an nak te rü le tét is
ér te ni kell.”

9. § A Kbtv. 2. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„2. § (1) A REACH vég re haj tá sa so rán e tör vény ren del -
ke zé se i re fi gye lem mel kell el jár ni.

(2) E tör vény ha tá lya az em bert és a kör nye ze tet ve szé -
lyez te tõ, a 3. § sze rint ve szé lyes nek mi nõ sü lõ anya gok ra
és ké szít mé nyek re, il le tõ leg az ezek kel foly ta tott te vé -
keny sé gek re ter jed ki az zal, hogy az 5. § (1) be kez dé se
sze rin ti osz tá lyo zá sig – az osz tály ba so rol ha tó ság tól füg -
get le nül – e tör vényt va la mennyi anyag ra al kal maz ni kell.
A ve szé lyes anya gok és ve szé lyes ké szít mé nyek cso ma go -
lá sá ra és fel ira to zá sá ra (cím ké zé sé re) vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket – ha azt kü lön jog sza bály el ren de li – azon ké szít -
mé nyek re is al kal maz ni kell, ame lyek nem mi nõ sül nek ve -

szé lyes nek, de – kü lö nö sen mennyi sé gük re, fel hasz ná lá -
suk mód já ra vagy cél já ra te kin tet tel – kü lön le ges koc ká za -
tot je lent het nek az em ber i egész ség re vagy a kör nye zet re.

(3) E tör vény ha tá lya a 23. § (6) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott, va la mint a c) pont te kin te té ben a 20. § (6) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel nem ter jed ki

a) az em ber i vagy az ál lat gyó gyá sza ti cél ra hasz nált
gyógy sze rek re (kész ter mé kek re), va la mint a kü lön jog sza -
bály sze rint or vos tech ni kai esz köz nek mi nõ sü lõ ter mék re
és anyag ra,

b) a pszi cho tróp anya gok ra, a ká bí tó sze rek re, il let ve
a ká bí tó szer-pre kur zo rok ra,

c) a koz me ti kai ter mé kek re,
d) a kü lön jog sza bály sze rint hul la dék nak mi nõ sü lõ

anya gok ra,
e) a ra dio ak tív anya gok ra,
f) az élel mi szer jog ál ta lá nos el ve i rõl és kö ve tel mé nye i -

rõl, az Eu ró pai Élel mi szer biz ton sá gi Ha tó ság létrehozá -
sáról és az élel mi szer biz ton ság ra vo nat ko zó el já rá sok
meg ál la pí tá sá ról szó ló, 2002. ja nu ár 28-i 178/2002/EK
 európai par la men ti és ta ná csi ren de let (a to váb bi ak ban:
178/2002/EK ren de let) sze rin ti élel mi sze rek re,

g) a 178/2002/EK ren de let sze rin ti ta kar má nyok ra,
h) a nö vény vé dõ sze rek re,
i) az egyéb ve szé lyes anya gok ra vagy ve szé lyes ké szít -

mé nyek re, ame lyek kel kap cso lat ban jog sza bály olyan be -
je len té si, en ge dé lye zé si vagy egyéb köz igaz ga tá si el já rást
ír elõ, amely nek so rán ér vé nye sí tett kö ve tel mé nyek meg -
fe lel nek az e tör vény ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek -
nek.

(4) Az em ber i egész ség és a kör nye zet vé del me ér de ké -
ben jog sza bály el ren del he ti e tör vény egyes ren del ke zé se i -
nek al kal ma zá sát a (3) be kez dés a)–i) pont já ban fel so rol -
tak ra.

(5) E tör vény ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni a ve -
szé lyes áruk szál lí tá sá ra vo nat ko zó, Ma gyar or szá got is
 kötelezõ, ki hir de tett nem zet kö zi egyez mé nyek ha tá lya alá
is tar to zó ve szé lyes anya gok, il le tõ leg ve szé lyes ké szít mé -
nyek te kin te té ben, amennyi ben e nem zet kö zi egyez mé -
nyek a cso ma go lás ra, a fel ira to zás ra (cím ké zés re), a szál lí -
tás ré szét ké pe zõ át me ne ti tá ro lás ra, a be- és ki ra kás ra el té -
rõ ren del ke zé se ket ál la pí ta nak meg.

(6) Ha va la mely nem az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv nél in dult ha tó sá gi el já rás ban két ség me rül fel ab ban
a kér dés ben, hogy va la mely anyag vagy ké szít mény e tör -
vény ha tá lya alá tar to zik-e, e kér dés te kin te té ben kor -
mány ren de let elõ ír hat ja, hogy az el já rás ban az egész ség -
ügyi ál lam igaz ga tá si szerv szak ha tó ság ként jár el.”

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

„(2) Az anya gok tu laj don sá ga i nak vizs gá la tát és ér té ke -
lé sét a REACH 13. cik ke, il let ve a ké szít mény cso ma go lá -
sa és fel ira to zá sa (cím ké zé se) te kin te té ben az e tör vény és
kü lön jog sza bály kö ve tel mé nyei sze rint kell vég re haj ta ni.
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Ha eb bõl a cél ból la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat vé gez nek,
a vizs gá la tot a ké szít mény azon ál la po tá ban kell el vé gez -
ni, aho gyan azt for ga lom ba hoz zák.”

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

„5. § (1) A ve szé lyes ség meg ha tá ro zá sa ér de ké ben az
anya go kat tu laj don sá ga ik, a ké szít mé nye ket a ben nük lévõ 
ve szé lyes anya gok tu laj don sá gai sze rint osz tá lyoz ni kell a
3. §-ban meg ha tá ro zott ka te gó ri ák nak meg fe le lõ en. A kö -
zös sé gi jegy zék ben sze rep lõ, osz tály ba so rolt ve szé lyes
anya go kat a kö zös sé gi jegy zék nek meg fe le lõ en kell osz tá -
lyoz ni.

(2) Az anya gok, il let ve a ké szít mé nyek osz tá lyo zá sát a
REACH ren del ke zé se i re fi gye lem mel, kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint a re giszt rá ci ó ra kö te le zett
vég zi, re giszt rá ci ós kö te le zett ség hi á nyá ban a gyár tó vagy
a for ga lom ba ho za ta lért fe le lõs sze mély. Az osz tá lyo zás
alap ján ve szé lyes ként osz tály ba so rol ha tó anya go kat,
 illetve ké szít mé nye ket – ve szé lyes sé gük nek megfele -
lõen – szim bó lum mal, ve szély jel lel, R szám mal és mon -
dat tal, va la mint S szám mal és mon dat tal kell el lát ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben elõ ír tak sze rint osz tály ba
so rolt ve szé lyes anya gok ma gyar or szá gi jegy zé két – osz -
tály ba so ro lá suk kal és fel ira to zá suk kal együtt – az egész -
ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nap ra ké szen ve ze ti. A jegy -
zé ket az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv hon lap ján
köz zé kell ten ni.

(4) A ve szé lyes ség sze rin ti be so ro lást az új tu do má nyos
is me re tek alap ján, a gya kor lat ban szer zett, il le tõ leg az
 emberi mér ge zé sek kel kap cso la tos ta pasz ta la tok meg is -
me ré sét kö ve tõ en ha la dék ta la nul fe lül kell vizs gál ni.”

12. § A Kbtv. 6. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ve szé lyes anya go kat és a ve szé lyes ké szít mé nye -
ket – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a Ma gyar -
or szág te rü le tén gyár tó, il let ve for gal ma zó az azok kal kap -
cso la tos gyár tá si, il let ve for ga lom ba ho za ta li te vé keny ség
meg kez dé sé vel egy ide jû leg, kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak sze rint, a ma gyar nyel vû biz ton sá gi adat lap, il let ve
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben a cím ke terv
7. § sze rin ti be nyúj tá sá val be je len ti, ha a ve szé lyes anyag
az 5. § (3) be kez dé se sze rin ti ma gyar or szá gi jegy zék ben,
il let ve a ve szé lyes ké szít mény a ter mék-nyil ván tar tás ban
még nem sze re pel.”

13. § A Kbtv. 7. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7. § (1) A ve szé lyes anya go kat az egész ség ügyért fe le -
lõs mi nisz ter ren de le té ben meg ha tá ro zott be je len tõ la pon
kell be je len te ni az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv
 részére.

(2) A be je len tõ a ve szé lyes anyag be je len té sé hez csa tol -
ja a biz ton sá gi adat la pot, il let ve kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott eset ben a cím ke ter vet. A be nyúj tott do ku men tá -

ci ó hoz a jegy zék be vé telt vég zõ szerv adat ki egé szí tést
 kérhet.

(3) A ve szé lyes anyag be je len té sé vel kap cso la tos va la -
mennyi adat szol gál ta tá sért, az ada tok hi te les sé gé ért a be -
je len tõ a fe le lõs.

(4) A be je len tés tu do má sul vé te lé rõl az egész ség ügyi
 államigazgatási szerv az elõ írt mel lék le tek kel ren del ke zõ
be je len tõ lap be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül, az
(1) be kez dés sze rin ti be je len tõ lap iga zo ló szel vé nyé nek
meg kül dé sé vel ér te sí ti a be je len tõt. A be je len tett ve szé -
lyes anya got az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv fel -
veszi az 5. § (3) be kez dé se sze rin ti ma gyar or szá gi jegy -
zék be.”

14. § A Kbtv. 9. §-a, va la mint az azt meg elõ zõ al cím
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A forgalomba hozatalra vonatkozó elõírások

9. § Ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik, a kö zös sé -
gi jegy zék ben sze rep lõ anya go kat – ké szít mény össze te -
võ je ként is – ki zá ró lag ak kor le het for ga lom ba hoz ni, ha
azo kat a 14–17. §-ban, va la mint a kü lön jog sza bály ban
fog lal tak kal össz hang ban, a re giszt rált anya gok ese té ben
pe dig a REACH 12. és 13. cik ké nek al kal ma zá sá val szer -
zett in for má ci ók kal össz hang ban cso ma gol ták vagy cím -
kéz ték.”

15. § (1) A Kbtv. 17. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ve szé lyes
ké szít mé nye ket és azon ké szít mé nye ket, ame lyek leg alább 
egy ve szé lyes anya got tar tal maz nak, e tör vény és a vég re -
haj tá sá ra ki adott kü lön jog sza bály sze rint kell osz tá lyoz ni, 
cso ma gol ni és fel ira toz ni (cím kéz ni). Bár mely, a 29. § sze -
rint be je len tés hez kö tött te vé keny ség csak a (2)–(8) be kez -
dés sze rint fel ira to zott (cím ké zett) ve szé lyes anyag gal,
 illetve ve szé lyes ké szít ménnyel vé gez he tõ.”

(2) A Kbtv. 17. § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fel ira tot (cím két) – kü lön jog sza bály el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban – a te vé keny ség so rán al kal ma zott
va la mennyi cso ma go lá si egy sé gen rög zí te ni kell. A fel irat
(cím ke) ma gyar nyel ven jól ol vas ha tó an és le tö röl he tet len
mó don tar tal maz za”

(3) A Kbtv. 17. § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„b) a for ga lom ba ho za ta lért fe le lõs sze mély meg ne ve -
zé sét és tel jes cí mét, te le fon szá mát;”

16. § A Kbtv. a kö vet ke zõ 31/A. §-sal egé szül ki:
„31/A. § Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ál tal

e tör vény vagy e tör vény sza bá lyo zá si tárgy kö ré ben eu ró -
pai kö zös sé gi ren de let alap ján a ve szé lyes anya gok és
 készítmények ké mi ai biz ton sá ga, va la mint a bi o cid ter mé -
kek kel és ha tó anya gok kal kap cso la tos te vé keny sé gek
 körében ké re lem re le foly ta tott el já rá sért vagy igaz ga tá si
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jel le gû szol gál ta tá sért – az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz -
ter nek az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
ki adott ren de le té ben meg ha tá ro zott – igaz ga tá si szol gál ta -
tá si dí jat kell fi zet ni.”

17. § A Kbtv. 33. § (1) be kez dé se hely be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a
 REACH-ben, az e tör vény ben, va la mint a vég re haj tá sá ról
ren del ke zõ jog sza bá lyok ban fog lalt, a ve szé lyes anya gok -
kal, il let ve a ve szé lyes ké szít mé nyek kel vég zett te vé keny -
ség re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se ese tén 20 mil -
lió fo rin tig ter je dõ ké mi ai ter he lé si bír sá got szab hat ki.”

18. § (1) A Kbtv. 34. § (4) be kez dés a) pont aj) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy]

„aj) a ha zai és a nem zet kö zi ada tok fo ga dá sá ért és fel -
dol go zá sá ért fe le lõs In for má ci ós Köz pon tot mû köd te tõ
szer vet és a REACH vég re haj tá sá ért fe le lõs szer vet ren de -
le té ben ki je löl je, va la mint a ma gyar or szá gi il le té kes (kom -
pe tens) nem ze ti ha tó ság nak az Eu ró pai Bi zott ság gal való
kap cso lat tar tá sá nak rend jét,”
[ren de let ben meg ha tá roz za.]

(2) A Kbtv. 34. § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont tal
egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap]
„i) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy az adó po -

li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben a 31/A. § sze -
rin ti, ké mi ai biz ton sá gi és bi o cid ter mé kek kel és ha tó anya -
gok kal kap cso la tos igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak kö rét és
mér té két, va la mint a díj fi ze té sé re vo nat ko zó egyéb ren -
del ke zé se ket,”
[ren de let ben meg ha tá roz za.]

(3) A Kbtv. 34. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs
 miniszter, hogy a kö zös sé gi jegy zé ket és an nak vál to zá sa it 
ren de let ben te gye köz zé.”

(4) A Kbtv. 34. §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs
 miniszter és a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,
hogy a mun ka vál la lók egész sé gé nek vé del me ér de ké ben
kor lá to zan dó ve szé lyes anya gok, ve szé lyes ké szít mé nyek, 
il let ve te vé keny sé gek kö rét, va la mint a kor lá to zás mód ját
együt tes ren de let ben ál la pít sa meg.

(7) Fel ha tal ma zást kap a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter és az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy
a ve szé lyes anyag gal, il let ve ve szé lyes ké szít ménnyel
mun ka he lyen vég zett te vé keny ség ké mi ai biz ton sá gi sza -
bá lya it együt tes ren de let ben ál la pít sa meg.”

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

„35. § (1) Ez a tör vény a vég re haj tá sá ra ki adott ren de le -
tek kel együtt a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg -
fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 67/548/EGK irány el ve (1967. jú ni us 27.)
a ve szé lyes anya gok osz tá lyo zá sá ra, cso ma go lá sá ra és
cím ké zé sé re vo nat ko zó tör vé nyi, ren de le ti és közigazga -
tási ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó

aa) 807/2003/EK ta ná csi ren de let,
ab) 96/56/EK, 1999/33/EK, 2006/121/EK par la men ti

és ta ná csi irány el vek,
ac) 71/144/EGK, 73/146/EGK, 75/409/EGK,

79/831/EGK, 80/1189/EGK, 87/432/EGK, 90/517/EGK,
92/32/EGK, 2006/102/EK ta ná csi irány el vek,

ad) 76/907/EGK, 79/370/EGK, 81/957/EGK,
82/232/EGK, 83/467/EGK, 84/449/EGK, 86/431/EGK,
88/302/EGK, 88/490/EGK, 91/410/EGK, 91/632/EGK,
92/37/EGK, 93/21/EGK, 93/72/EGK, 93/101/EK,
94/69/EK, 96/54/EK, 97/69/EK, 98/73/EK, 98/98/EK,
2000/32/EK, 2000/33/EK, 2001/59/EK, 2004/73/EK bi -
zott sá gi irány el vek,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/8/EK irány el ve
(1998. feb ru ár 16.) a bi o cid ter mé kek for gal ma zá sá ról,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/45/EK irány -
el ve (1999. má jus 31.) a tag ál la mok nak a ve szé lyes ké szít -
mé nyek osz tá lyo zá sá ra, cso ma go lá sá ra és cím ké zé sé re
 vonatkozó tör vé nyi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke -
zé se i nek kö ze lí té sé rõl,

d) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 2004/10/EK irány -
el ve (2004. feb ru ár 11.) a he lyes la bo ra tó ri u mi gya kor lat
alap el ve i nek al kal ma zá sá ra és an nak a ve gyi anya gok kal
vég zett kí sér le tek nél tör té nõ al kal ma zá sá nak ellenõrzé -
sére vo nat ko zó tör vé nyi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del -
ke zé sek kö ze lí té sé rõl,

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/9/EK irány -
el ve (2004. feb ru ár 11.) a he lyes la bo ra tó ri u mi gya kor lat
(GLP) el len õr zé sé rõl és fe lül vizs gá la tá ról,

f) a Ta nács 98/24/EK irány el ve (1998. áp ri lis 7.)
a mun ká juk so rán ve gyi anya gok kal kap cso la tos koc ká za -
tok nak ki tett mun ka vál la lók egész sé gé nek és biztonsá -
gának vé del mé rõl (ti zen ne gye dik egye di irány elv a
89/391/EGK irány elv 16. cik ké nek (1) be kez dé se ér tel mé -
ben).

(2) Ez a tör vény – a 34. § (3) be kez dé sé nek b) pont já -
ban, a 34. § (4) be kez dés a) pont já nak aj) al pont já ban,
 valamint a 34. § (5) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján ki adott vég re haj tá si ren de le te i vel együtt – a ve gyi
anya gok re giszt rá lá sá ról, ér té ke lé sé rõl, en ge dé lye zé sé rõl
és kor lá to zá sá ról (REACH), az Eu ró pai Ve gyi anyag-ügy -
nök ség lét re ho zá sá ról, az 1999/45/EK irány elv módosí -
tásáról, va la mint a 793/93/EGK ta ná csi ren de let, az
1488/94/EK bi zott sá gi ren de let, a 76/769/EGK ta ná csi
irány elv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a
2000/21/EK bi zott sá gi irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl szó ló, 2006. de cem ber 18-i, 1907/2006/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges
ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”
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Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb,
a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

20. § Az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és 
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vé nyek módosí -
tásáról szó ló 2005. évi XCV. tör vény (a to váb bi ak ban:
Gytv.) 1. § 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„6. vizs gá la ti ké szít mény: ha tó anyag vagy pla ce bo,

gyógy szer for má ban el ké szít ve, ame lyet kli ni kai vizs gá lat -
ban vizs gál nak vagy re fe ren cia-(össze ha son lí tó) ké szít -
mény ként hasz nál nak, ide ért ve azo kat a ké szít mé nye ket
is, ame lyek már ren del kez nek for ga lom ba ho za ta li en ge -
déllyel, de kli ni kai vizs gá lat so rán az el fo ga dott al kal ma -
zá si elõ írás tól el té rõ en, il let ve más ki sze re lés ben vagy
cso ma go lás ban hasz nál nak, vagy az el fo ga dott alkalma -
zási elõ írás ban fog lalt in di ká ci ó tól el té rõ in di ká ci ó ban
hasz nál ják, vagy ha a már for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel 
ren del ke zõ gyógy szer rel kap cso la tos to váb bi ada tok gyûj -
té sé re hasz nál ják;”

21. § A Gytv. 5. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A for ga lom ba ho za ta li en ge dély az arra il le té kes
ha tó ság ál tal ki adott, a gyógy szer em ber gyó gyá sza ti cél ra
tör té nõ al kal maz ha tó sá gát en ge dé lye zõ ha tó sá gi ha tá ro -
zat. Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, gyógy szer – a
ma giszt rá lis gyógy szer ki vé te lé vel – csak ak kor hoz ha tó
for ga lom ba, ha for ga lom ba ho za ta lát a gyógy sze ré sze ti
 államigazgatási szerv vagy a 726/2004/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let, az 1901/2006/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let vagy az 1394/2007/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let alap ján az Eu ró pai Bi zott ság 
en ge dé lyez te.”

22. § A Gytv. 15. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A ká bí tó sze rek kel, il let ve pszi cho tróp anya gok kal
kap cso la tos egyes en ge dé lye zé si el já rá so kért, il let ve az
en ge dély ki adá sá ért, mó do sí tá sá ért a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell
fi zet ni.”

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

„(1) Gyógy szert ren del ni az egész ség ügy rõl szó ló
1997. évi CLIV. tör vény 129. §-ában fog lal tak ra fi gye lem -
mel – az e tör vény ben és az an nak vég re haj tá sá ra meg al ko -
tott ren de let ben fog lalt ki vé tel lel – csak a for ga lom ba
 hozatali en ge dé lyé ben jó vá ha gyott al kal ma zá si elõ írás ban 
sze rep lõ – a Vény min ták Gyûj te mé nyé ben sze rep lõ ké szít -
mény ese tén az ott kö zölt – ja val lat ban le het. Gyógy szer
ren de lé sé re jo go sult min den or vos és fog or vos (a továb -
biakban együtt: or vos), aki az or vo si ok le vél hez kö tött

 tevékenység foly ta tá sá ra jo go sult, és a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott, gyógy szer ren de lés re jo go sí tó bé lyeg -
zõ vel ren del ke zik.”

(2) A Gytv. 25. §-a a kö vet ke zõ (6)–(12) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Gyógy szert a for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé ben
jó vá ha gyott al kal ma zá si elõ írás ban nem sze rep lõ ja val lat -
ban (a to váb bi ak ban: in di ká ci ón túli gyógy szer ren de lés)
ki zá ró lag ab ban az eset ben le het ren del ni, il let ve al kal -
maz ni, ha

a) az adott be teg ke ze lé se más for ga lom ban lévõ
gyógy szer al kal ma zá si elõ írá sa sze rint nem le het sé ges
vagy ered mény te len, és a kü lön jog sza bály sze rin ti bi zo -
nyí té kok alap ján az adott gyógy szer in di ká ci ón túli al kal -
ma zá sá val esély van a gyógy sze res ke ze lés si ke res sé gé re,
il let ve a be teg ál la po tá nak ja ví tá sá ra vagy sta bi li zá lá sá ra,

b) az adott gyógy szer Ma gyar or szá gon vagy más or -
szág ban for ga lom ba ho za tal ra en ge déllyel ren del ke zik, és

c) az adott te rá pi ás te rü let szak or vo si szak ké pe sí tés sel
ren del ke zõ or vo sa a kü lön jog sza bály ban fog lalt fel té te -
lek nek meg fe le lõ en a gyógy szer in di ká ci ón túli al kal ma -
zá sát az adott be teg re néz ve a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz -
ga tá si szerv tõl ké rel mez te és azt a gyógy sze ré sze ti ál lam -
igaz ga tá si szerv egye di leg en ge dé lyez te.

(7) Amennyi ben a gyógy szer ren de lé se a for ga lom ba
ho za ta li en ge dé lyé nek al kal ma zá si elõ írá sa alap ján az
adott eset ben el len ja vallt, nem le het in di ká ci ón túli gyógy -
szer ren de lés ke re té ben sem al kal maz ni.

(8) A gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv a (6) be -
kez dés sze rin ti en ge dély ki adá sá ról a ké re lem be nyúj tá sát
kö ve tõ 20 na pon – sür gõs szük ség ese tén so ron kí vül, de
leg ké sõbb 2 mun ka na pon – be lül dönt, szük ség ese tén az
il le té kes szak mai kol lé gi um vé le mé nyé nek ki ké ré sét
 követõen.

(9) Sür gõs szük ség ese tén in do kolt, in di ká ci ón túli
gyógy szer ren de lés sza bá lya it kü lön jog sza bály tartal -
mazza.

(10) Az or vos a (8) be kez dés sze rin ti en ge dély má so la -
tát a gyógy sze res ke ze lés meg kez dé sét meg elõ zõ en át ad ja
a be teg nek, aki az át vé telt alá írá sá val iga zol ja. Az át vé tel -
rõl szó ló iga zo lást az or vos csa tol ja a betegdokumentá -
cióhoz.

(11) A gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv a (6) be -
kez dés ben fog lalt gyógy szer ren de lés rõl nyil ván tar tást
 vezet a be teg ál la po tá nak, va la mint a gyógy szer ha tá sá nak
fo lya ma tos nyo mon kö ve té se ér de ké ben, mely nyil ván tar -
tás tar tal maz za az or vos ne vét és pe csét szá mát, a be teg ne -
vét, szü le té si ide jét és TAJ-szá mát, a gyógy szer ne vét, ha -
tó anya gát, ha tás erõs sé gét, gyógy szer for má ját, ki sze re lé -
sét, va la mint an nak a ja val lat nak a pon tos meg ne ve zé sét,
amely ben a ke ze lõ or vos a gyógy szert ren del ni kí ván ja,
 valamint a gyógy szer ter ve zett ada go lá sát, a ke ze lés vár -
ha tó idõ tar ta mát.

(12) A (6) be kez dés c) pont ja sze rin ti ké re lem re, a
(8) be kez dés sze rin ti en ge dély re és a (10) be kez dés sze rin -
ti be teg tá jé koz ta tás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat
 külön jog sza bály tar tal maz za.”
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24. § A Gytv. 26. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv e tör vény -
ben fog lal tak alap ján ho zott, va la mint a gyógy szer nek
nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ké szít mé nyek nyil ván tar tá sá -
ról és for ga lom ba ho za ta lá ról szó ló kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott dön té sei el len fel leb be zés nek he lye nincs.
A gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ha tá ro za tá nak
 felülvizsgálata ke re set tel kér he tõ a bí ró ság tól. A ke re set
alap ján in dult bí ró sá gi el já rás so rán a pol gá ri per rend tar -
tás ról szó ló 1952. évi III. tör vény XX. fe je ze té ben fog lalt
ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.”

25. § (1) A Gytv. 32. § (5) be kez dé sé nek g) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter]
„g) az or vo si gyógy szer ren de lés, va la mint a sür gõs

szük ség ese tén in do kolt in di ká ci ón túli gyógy szer ren de lés
sza bá lya it”
[ren de let ben sza bá lyoz za.]

(2) A Gytv. 32. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyért fe le lõs
 miniszter, hogy az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben ren de let ben ha tá roz za meg

a) az em ber i fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek kel,
 továbbá a ká bí tó sze rek kel, il let ve pszi cho tróp anya gok kal
kap cso la tos egyes en ge dé lye zé si el já rá so kért, il let ve az
en ge dély ki adá sá ért, mó do sí tá sá ért,

b) a vizs gá la ti ké szít mé nyek kli ni kai vizs gá la tá nak
 engedélyezési el já rá sá ért, az en ge dély ki adá sá ért,

c) a gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ké szít -
mé nyek gyógy szer ré tör té nõ át mi nõ sí té si el já rá sá ért
fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak kö rét és mér té két,
va la mint a díj fi ze té sé re vo nat ko zó egyéb ren del ke zé se -
ket.”

26. § A Gytv. 33. §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek szá mo zá sa
(1) be kez dés re mó do sul:

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

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 726/2004/EK ren -
de le te (2004. már ci us 31.) az em ber i, il let ve ál lat gyó gyá -
sza ti fel hasz ná lás ra szánt gyógy sze rek en ge dé lye zé sé re és
fel ügye le té re vo nat ko zó kö zös sé gi el já rá sok meg ha tá ro -
zá sá ról és az Eu ró pai Gyógy szer ügy nök ség létrehozá -
sáról,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1901/2006/EK
ren de le te (2006. de cem ber 12.) a gyer mek gyó gyá sza ti
 felhasználásra szánt gyógy szer ké szít mé nyek rõl, va la mint
az 1768/92/EGK ren de let, a 2001/20/EK irány elv, a
2001/83/EK irány elv és a 726/2004/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1394/2007/EK
ren de le te (2007. no vem ber 13.) a fej lett te rá pi ás gyógy -

szer ké szít mé nyek rõl, va la mint a 2001/83/EK irány elv és
a 726/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról.”

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl szóló
2006. évi CXVI. törvény módosítása

27. § (1) Az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl
szó ló 2006. évi CXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Ebftv.)
6. § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„A Fel ügye let szak ér tõ ki ren de lé se, il let ve szak vé le -
mény ké ré se ese tén a szak vé le mény meg ér ke zé sé ig az
 eljárást fel füg gesz ti.”

(2) Az Ebftv. 11. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új mon -
dat tal egé szül ki:

„A szak ér tõi dí jat és a szak ér tõ költ sé gét a ké re lem
 elutasítása ese tén a Fel ügye let vi se li.”

(3) Az Ebftv. 11. §-a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) A Fel ügye let az ügy dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta lá ig
ter je dõ idõ tar tam ra vég zé sé ben azon na li ha tállyal el ren -
del he ti a (2) be kez dés a)–c) pont já ban fog lal ta kat, ha arra
az élet, egész ség, tes ti ép ség vagy a biz to sí tot tak szé les
 körét érin tõ, sú lyos kár ral fe nye ge tõ ve szély el há rí tá sa
 érdekében – an nak va ló szí nû sít he tõ sé ge miatt – halaszt -
hatatlanul szük ség van. E dön té sét a ha tó ság so ron kí vül
hoz za meg.”

Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ki vé tel lel – 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 6. § 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) A 17. § 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(4) Ha tá lyát vesz ti
a) az Eütv. 247. § (6) be kez dés b)–i) pont ja,
b) a Kbtv.
ba) 4. §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 8. § (2) és (4) be -

kez dé se, 10–12. §-a, 13. §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
17. § (3) be kez dé se, 19. § (3) és (4) be kez dé se, 22. §-a és
az azt meg elõ zõ al cím, va la mint 23. § (5) be kez dé se, 28. §
(1) és (2) be kez dé se, 34. § (4) be kez dés a) pont ac) és
ae) al pont ja, 34. § (4) be kez dés b)–d), g) és m) pont ja,

bb) 29. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
bc) 30. §-ában az „a 29. § sze rin ti be je len tés té nyét,

 illetõleg” szö veg rész,
bd) 34. § (3) be kez dé sé ben az „ , és a ha zai és a nem zet -

kö zi ada tok fo ga dá sá ért és fel dol go zá sá ért fe le lõs In for -
má ci ós Köz pon tot mû köd te tõ szer vet ren de le té ben ki je löl -
je” szö veg rész,

be) 34. § (4) be kez dés a) pont ab) al pont já ban a „biz -
ton sá gi adat lap, cím ke terv, mû sza ki dosszié, törzs köny ve -
zé si ok irat,” szö veg rész,

bf) 34. § (4) be kez dés a) pont ad) al pont já ban az „a 2. §
(4) be kez dé sé re fi gye lem mel,” szö veg rész.
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(5) E tör vény 1–5. §-a, 7–16. §-a, 18–27. §-a és e § (4) és 
(7) be kez dé se 2008. jú li us 2-án, 17. §-a 2008. szep tem ber
2-án ha tá lyát vesz ti.

(6) Ez a tör vény 2009. feb ru ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

(7) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Eütv. 110. § (2) be kez dé sé ben a „Fel sõ fo kú szak -

ké pe sí tés hez” szö veg rész he lyé be a „Szak ké pe sí tés hez”
szö veg,

b) az Eütv. 112. § (7) be kez dé sé ben az „a kül föl di bi zo -
nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szó ló 2001. évi
C. tör vény” szö veg rész he lyé be az „az Etv.” szö veg,

c) az Eütv. 112. § (12) be kez dé sé ben az „A kül föl di
 bizonyítványok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szó ló 2001. évi 
C. tör vény” szö veg rész he lyé be az „Az Etv.” szö veg

d) az Eütv. 187. § (8) be kez dé sé ben a „(2)–(5)” szö veg -
rész he lyé be a „(3)–(4)” szö veg,

e) az Ebftv. 13. § (1) be kez dé sé ben az „az 1. § (2) be -
kez dé se sze rin ti” szö veg rész he lyé be az „a vo nat ko zó”
szö veg,

f) a Kbtv. 19. §-ának (5) be kez dé sé ben az „1999. évi
LXXIV. tör vény ben” szö veg rész he lyé be az 1999. évi
LXXIV. tör vény ben, va la mint a RE ACH-ben” szö veg,

g) a Kbtv. 29. § (1) be kez dé sé ben a „te vé keny ség meg -
kez dé se elõtt” szö veg rész he lyé be a „te vé keny ség meg -
kez dé sé vel egy ide jû leg” szö veg
lép.

29. § (1) A 2008. jú li us 1-jén a mû kö dé si nyil ván tar tás -
ban sze rep lõ or vo sok nak, fog or vo sok nak az Eütv. 112. §
– e tör vénnyel meg ál la pí tott – (15) be kez dé se sze rin ti ada -
ta i ról a mû kö dé si nyil ván tar tást ve ze tõ szerv elsõ al ka lom -
mal e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en 30 har minc na pon
be lül tá jé koz tat ja az egész ség biz to sí tá si szer vet.

(2) Az Eütv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 114. § (2) be -
kez dés a) pont já ban fog lalt ada tok te kin te té ben az ada tok
to váb bí tá sá ra kö te les szerv adat to váb bí tá si kö te le zett sé gét 
elsõ al ka lom mal 2009. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en 30 na pon
 belül tel je sí ti.

(3) A Kbtv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 33. § (1) be kez -
dé se sze rin ti, meg emelt össze gû ké mi ai ter he lé si bír sá got a 
2008. au gusz tus 31-ét kö ve tõ en el kö ve tett kö te le zett ség -
sze gé sek ese tén kell al kal maz ni.

30. § (1) E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/36/EK irány -
el ve (2005. szep tem ber 7.) a szak mai ké pe sí té sek el is me -
ré sé rõl 56. cikk (2) be kez dé se;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/121/EK
irány el ve (2006. de cem ber 18.) a ve gyi anya gok re giszt rá -
lá sá ról, ér té ke lé sé rõl, en ge dé lye zé sé rõl és kor lá to zá sá ról
(REACH), és az Eu ró pai Ve gyi anyag-ügy nök ség lét re ho -
zá sá ról szó ló 1907/2006/EK ren de let hez való hoz zá iga zí -
tás ér de ké ben a ve szé lyes anya gok osz tá lyo zá sá ra, cso ma -
go lá sá ra és cím ké zé sé re vo nat ko zó tör vé nyi, ren de le ti
és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl szó ló
67/548/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/88/EK irány -
el ve (2003. no vem ber 4.) a mun ka idõ-szer ve zés egyes
szem pont ja i ról 17. cikk (3) be kez dés c) pont ja;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/45/EK
(1999. má jus 31.) a tag ál la mok nak a ve szé lyes ké szít mé -
nyek osz tá lyo zá sá ra, cso ma go lá sá ra és cím ké zé sé re
 vonatkozó tör vé nyi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke -
zé se i nek kö ze lí té sé rõl, 1. cikk (3), (5), (6) be kez dé se,
3. cikk (1) be kez dé se, 5. cikk (2) be kez dé se, 6. cikk (1), (2) 
és (4) be kez dé se, 7. cikk (1)–(3) be kez dé se, 10. cikk
(4)–(5) be kez dé se, 11. cikk.

(2) Ez a tör vény a ve gyi anya gok re giszt rá lá sá ról, ér té -
ke lé sé rõl, en ge dé lye zé sé rõl és kor lá to zá sá ról (REACH),
az 1999/45/EK irány elv mó do sí tá sá ról, va la mint a
793/93/EGK ta ná csi ren de let, az 1488/94/EK bi zott sá gi
ren de let, a 76/769/EGK ta ná csi irány elv, a 91/155/EGK, a
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bi zott sá gi
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló 2006. de cem ber 
18-i, 1907/2006/EK par la men ti és ta ná csi ren de let vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

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

2008. évi XXIX.
törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

módosításáról*

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 160. §
(5) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az ügy fél ka pu lé te sí té se sze mé lyes meg je le nés sel
a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyilvántar -
tását ke ze lõ köz pon ti szerv nél (a to váb bi ak ban: köz pon ti
nyil ván tar tó) vagy a kör zet köz pon ti fel ada to kat el lá tó
jegy zõ ál tal mû köd te tett ok mány iro dá ban vagy kor mány -
ren de let ben meg ha tá ro zott más szerv nél kezdeményez -
hetõ. Az ügy fél ka pu lé te sí té sé re jo go sult szer vek az elõt -
tük sze mé lye sen el já ró ügy fe lek nek fel ajánl ják az ügy fél -
ka pu lé te sí té sét, ame lyet a ha tó ság az ügy fél ké rel me ese -
tén azon nal lét re hoz.”

2. § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 2-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2008. évi XXX.
törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

1. § A Pol gá ri per rend tar tás ról szó ló 1952. évi III. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Pp.) 67. §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„67. § (1) A per ben meg ha tal ma zott ként el jár hat:
a) a fél nek a 13. § (2) be kez dé sé ben meg je lölt hoz zá -

tar to zó ja;
b) a fél per tár sa, to váb bá per tár sá nak tör vé nyes kép -

viselõje vagy meg ha tal ma zott ja;
c) az ügy véd és az ügy vé di iro da;
d) köz igaz ga tá si szerv, egyéb költ ség ve té si szerv ve ze -

tõ je vagy al kal ma zott ja a szerv nek a te vé keny sé gé vel kap -
cso la tos, va la mint az al kal ma zott a szerv ve ze tõ jé nek az õt 
e mi nõ sé gé ben érin tõ pe re i ben;

e) az ön kor mány za to kat (azok szer ve it) érin tõ pe rek
kö zül:

ea) a he lyi ön kor mány zat pe re i ben: a he lyi ön kor mány -
zat kép vi se lõ-tes tü le té nek (köz gyû lé sé nek) a tag ja, a pol -
gár mes ter (fõ pol gár mes ter, me gyei köz gyû lés el nö ke), a
jegy zõ (fõ jegy zõ) és a pol gár mes te ri hi va tal (fõ pol gár mes -
te ri hi va tal, me gyei köz gyû lés hi va ta lá nak) al kal ma zott ja;

eb) a pol gár mes ter nek (fõ pol gár mes ter nek, me gyei
köz gyû lés el nö ké nek, a ke rü le ti hi va tal ve ze tõ jé nek) az õt
e mi nõ sé gé ben érin tõ pe re i ben: a he lyi ön kor mány zat kép -
vi se lõ-tes tü le té nek (köz gyû lé sé nek, a ke rü le ti képviselõ-
 testületnek) a tag ja, a jegy zõ (fõ jegy zõ) és a pol gár mes te ri
hi va tal (fõ pol gár mes te ri hi va tal, me gyei köz gyû lés hiva -
tala, ke rü le ti hi va tal) al kal ma zott ja;

ec) a jegy zõ nek (fõ jegy zõ nek) az õt e mi nõ sé gé ben
érin tõ pe re i ben: a pol gár mes te ri hi va tal (fõ pol gár mes te ri
hi va tal, me gyei köz gyû lés hi va ta la, ke rü le ti hi va tal) al kal -
ma zott ja;

ed) a he lyi ön kor mány zat szer ve i nek, va la mint e szer -
vek ve ze tõ i nek az õket e mi nõ sé gük ben érin tõ pe re i ben:
a szerv al kal ma zott ja, a jegy zõ (fõ jegy zõ) és a pol gár mes -
te ri hi va tal (fõ pol gár mes te ri hi va tal, me gyei köz gyû lés
 hivatala, ke rü le ti hi va tal) al kal ma zott ja;

ee) a ki sebb sé gi ön kor mány zat nak, va la mint an nak
 vezetõjének az õt e mi nõ sé gé ben érin tõ pe re i ben: a ki sebb -
sé gi ön kor mány zat tag ja, a ki sebb sé gi ön kor mány zat szer -
vé nek ve ze tõ je és al kal ma zott ja;

ef) a ki sebb sé gi ön kor mány zat szer ve i nek, va la mint
e szer vek ve ze tõ i nek az õket e mi nõ sé gük ben érin tõ
 pereikben: a ki sebb sé gi ön kor mány zat tag ja, a ki sebb sé gi
ön kor mány zat szer vé nek ve ze tõ je és al kal ma zott ja;

f) a szak szer ve zet a sa ját tag já nak pe ré ben, va la mint
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott pe rek ben;

g) az ér dek-kép vi se le ti cél ra ala pí tott szer ve zet sa ját
tag já nak olyan pe ré ben, amely nek tár gya a szer ve zet alap -
sza bá lyá ban meg ha tá ro zott ér dek-kép vi se le ti cé lok kö ré -
be von ha tó;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.

h) a szö vet ke zet ügy in té zés re jo go sult tag ja vagy al kal -
ma zott ja a szö vet ke zet pe re i ben;

i) a jogi sze mély és egyéb gaz dál ko dó szer ve zet
(396. §) al kal ma zott ja mun kál ta tó já nak gaz da sá gi te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos pe re i ben, a jogi sze mély és egyéb 
gaz dál ko dó szer ve zet jog ta ná cso sa (jogi elõ adó ja) pe dig
azok ban a pe rek ben is, ame lyek ben kü lön jog sza bály a
kép vi se let re fel jo go sít ja;

j) akit erre kü lön jog sza bály fel jo go sít.
(2) A per ben a jogi sze mély és egyéb gaz dál ko dó szer -

ve zet jog ta ná cso sát (jogi elõ adó ját) az ügy véd jog ál lá sa
 illeti meg.

(3) Ügy véd je lölt (jogi elõ adó) az íté lõ táb la és a Leg fel -
sõbb Bí ró ság elõtt – a 119. §-ban sza bá lyo zott ese tet ki vé -
ve – nem jár hat el.

(4) Ha tör vény más ként nem ren del ke zik, a tör vény ben
sza bá lyo zott el já rá sok ban a jogi kép vi se let nem kö te le zõ.”

2. § A Pp. 73. §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(1) Ter mé sze tes és jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél -
kü li gaz da sá gi tár sa ság a kép vi se lõ je ré szé re olyan meg ha -
tal ma zást is ad hat, amely õt pe rek vi te lé re ál ta lá nos ság ban
jo go sít ja fel (ál ta lá nos meg ha tal ma zás).”

3. § A Pp. 73/A–73/C. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„73/A. § (1) A jogi kép vi se let kö te le zõ:
a) az íté lõ táb la elõt ti el já rás ban az íté let, va la mint az

ügy ér de mé ben ho zott vég zé sek el len fel leb be zést (csat la -
ko zó fel leb be zést), to váb bá a Leg fel sõbb Bí ró ság elõt ti
 eljárásban a 235. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel leb -
be zést (csat la ko zó fel leb be zést) és a fe lül vizs gá la ti ké rel -
met (csat la ko zó fe lül vizs gá la ti ké rel met) elõ ter jesz tõ fél
szá má ra,

b) a me gyei bí ró ság el sõ fo kú ha tás kö ré be tar to zó, a
jogi sze mély cé gek egy más kö zöt ti pe re i ben a jogi sze -
mély cég szá má ra a per min den sza ka szá ban (a perorvos -
lati el já rás so rán is),

c) tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb eset ben.
(2) Az (1) be kez dés b) pont ját a nem pe res el já rás ban

 kizárólag ak kor kell al kal maz ni, ha kü lön tör vény így ren -
del ke zik.

73/B. § (1) Ha a jogi kép vi se let kö te le zõ, a jogi képvi -
selõ köz re mû kö dé se nél kül el já ró fél per be li cse lek mé nye
és nyi lat ko za ta ha tály ta lan, ki vé ve a (2) be kez dés ben sza -
bá lyo zott ese te ket, vagy ha a tör vény az adott per be li cse -
lek mény re néz ve a meg ha tal ma zott út ján tör té nõ el já rást
ki zár ja. Er rõl, va la mint a párt fo gó ügy vé di kép vi se let
 engedélyezésének le he tõ sé gé rõl a fe let, ha jogi kép vi se let

a) a per or vos la ti el já rás ban kö te le zõ, a per or vos lat tal
meg tá mad ha tó ha tá ro zat ban, va la mint a csat la ko zó fel leb -
be zés (csat la ko zó fe lül vizs gá la ti ké re lem) elõterjeszté -
sének le he tõ sé gé rõl szó ló tá jé koz ta tás ke re té ben,

b) a fel pe res szá má ra már az el sõ fo kú el já rás ban kö te -
le zõ, hi ány pót lás ke re té ben,
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c) az al pe res szá má ra kö te le zõ, a ke re set le vél kéz be sí -
té sé vel egy ide jû leg
a bí ró ság a szük sé ges mér ték ben tá jé koz tat ja, ki vé ve, ha a
(2) be kez dés b) pont ja sze rint jár el.

(2) A jogi kép vi se lõ vel nem ren del ke zõ fél ál tal be nyúj -
tott – a 73/A. §-ban meg ha tá ro zott – ké re lem (el len ké re -
lem) nem ha tály ta lan, ha

a) a fél párt fo gó ügy vé di kép vi se let en ge dé lye zé se
irán ti ké rel met ter jesz tett elõ, vagy

b) a bí ró ság egyéb ok ból kö te les el uta sí ta ni a ké rel met
– ide nem ért ve a (4) be kez dés ben sza bá lyo zott ese tet.

(3) A bí ró ság a (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott 
eset ben azt kö ve tõ en hív ja fel a 73/A. §-ban meg ha tá ro zott 
ké rel met elõ ter jesz tõ fe let, hogy jogi kép vi se le té rõl har -
minc na pon be lül gon dos kod jék, ha a ké rel met a (2) be kez -
dés b) pont já ban em lí tett ok ból nem uta sít ja el.

(4) Ha jogi kép vi se lõ vel a per or vos la ti el já rás so rán a
per or vos la ti ké rel met elõ ter jesz tõ fél nek kell ren del kez -
nie, és e ké rel met elõ ter jesz tõ fél nem ren del ke zik jogi
kép vi se lõ vel – ide nem ért ve a (2) és (3) be kez dés ben fog -
lalt ese tet –, vagy a meg szûnt jogi kép vi se le té nek pót lá sá -
ról fel hí vás el le né re nem gon dos ko dik, a per or vos la ti
 kérelmet a bí ró ság hi va tal ból el uta sít ja.

(5) Ha jogi kép vi se lõ vel a fel pe res nek kell ren del kez -
nie, és a (2)–(4) be kez dés al kal ma zá sá nak nincs he lye, a
jogi kép vi se lõ vel nem ren del ke zõ fel pe rest a bí ró ság a ke -
re set le vél meg vizs gá lá sa ke re té ben hi ány pót lás ra hív ja fel
(95. §), ha pe dig a fel pe res a meg szûnt jogi kép vi se le té nek
pót lá sá ról fel hí vás el le né re nem gon dos ko dik, a bí ró ság
a pert meg szün te ti [157. § i) pont].

(6) Ha jogi kép vi se lõ vel az al pe res nek kell ren del kez -
nie, és a (2)–(4) be kez dés al kal ma zá sá nak nincs he lye, a
jogi kép vi se lõ vel nem ren del ke zõ al pe res nyi lat ko za ta ha -
tály ta lan, és az al pe rest úgy kell te kin te ni, mint aki nyi lat -
ko za tot egy ál ta lán nem tesz.

73/C. § (1) A 73/A. § al kal ma zá sá ban jogi kép vi se lõ nek 
kell te kin te ni:

a) az ügy vé det (ügy vé di iro dát),
b) a 67. § (1) be kez dé se i) pont já ban meg ha tá ro zot tak

sze rint a jog ta ná csost,
c) a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott sze mé lye ket

(pl. sza ba dal mi ügy vi võ).
(2) A 73/A. § al kal ma zá sá ban – ha tör vény el té rõ en nem 

ren del ke zik – jogi kép vi se lõ nek kell te kin te ni to váb bá:
a) a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, jogi sze mé lyi -

ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság tör vé nyes kép vi se lõ jét,
b) a 67. § (1) be kez dé sé nek a), b), d), e) és h) pont já ban

meg ha tá ro zot tak sze rint az ott meg je lölt sze mé lye ket,
c) a 67. § (1) be kez dé sé nek i) pont já ban meg ha tá ro zot -

tak sze rint a jogi sze mély és egyéb gaz dál ko dó szer ve zet
al kal ma zott ját, va la mint

d) akit a meg ha tal ma zott ként való kép vi se let re kü lön
jog sza bály fel jo go sít
ak kor, ha e sze mély jogi szak vizs gá val ren del ke zik.

(3) Kö te le zõ jogi kép vi se let ese té ben – amennyi ben tör -
vény ki vé telt nem tesz – a jogi szak vizs gá val ren del ke zõ

sze mély sa ját ügyé ben jogi kép vi se lõ nél kül is el jár hat.
Eb ben az eset ben õt úgy kell te kin te ni, mint ha jogi kép -
viselõvel jár na el.

(4) A (2) be kez dés al kal ma zá sa ese tén a meg ha tal ma -
zott nak, a (3) be kez dés al kal ma zá sa ese tén a jogi szak vizs -
gá val ren del ke zõ fél nek a jogi szak vizs ga meg szer zé sét
iga zo ló ok ira tot (an nak hi te les má so la tát) azon el já rá si
sza kasz ban tör té nõ elsõ je lent ke zé se kor [69. § (1) bek.]
kell a bí ró ság nak be mu tat nia vagy a be ad vá nyá hoz csa tol -
nia, amely ben a jogi kép vi se let a fél szá má ra kö te le zõ. Ha
a jogi szak vizs ga meg szer zé sét iga zo ló ok ira tot a bí ró ság -
nak be mu tat ták, en nek té nyét ele gen dõ a jegy zõ könyv ben
rög zí te ni, azt az ira tok hoz nem kell csa tol ni. E ren del ke zé -
se ket meg fe le lõ en kell al kal maz ni ab ban az eset ben, ha a
meg ha tal ma zott (a fél) jog sza bály alap ján men te sült a jogi
szak vizs ga le té te le alól, vagy a jogi szak vizs gá val egyen -
ér té kû vizs gá val ren del ke zik; eb ben az eset ben a men tes -
sé get (az egyen ér té kû vizs ga le té te lét) iga zo ló ok ira tot kell 
a bí ró ság nak be mu tat ni.

(5) Ügy véd je lölt (jogi elõ adó) – a 119. §-ban sza bá lyo -
zott ese tet ki vé ve – a jogi kép vi se let re kö te le zett fél ne vé -
ben jogi kép vi se lõ ként nem jár hat el.”

4. § A Pp. 80. §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A köz ve tí tõi el já rás ban lét re jött meg ál la po dás el le -
né re per le ke dõ fél – a per el dön té sé re való te kin tet nél kül – 
a köz ve tí tõi el já rás ban a má sik fél ál tal fi ze tett költ sé gek -
nek (a köz ve tí tõ dí já nak és iga zolt költ sé ge i nek, a szak ér -
tõi díj nak és költ ség té rí tés nek stb.) a má sik fél ré szé re tör -
té nõ meg té rí té sé re is kö te lez he tõ. A meg ál la po dás nem
tel je sí té se miatt in dí tott per ben a per költ ség vi se lés ál ta lá -
nos sza bá lyai al kal ma zan dók, azon ban a bí ró ság a meg ál -
la po dás tel je sí té sét el mu lasz tó fe let ilyen kor is kö te lez he ti
a köz ve tí tõi el já rás ban a má sik fél ré szé rõl fel me rült költ -
sé gek meg té rí té sé re.

(5) A (3) és (4) be kez dés ben fog lalt jog kö vet kez mé nyek 
meg fe le lõ en al kal maz ha tók, ha a fo gyasz tó vé de lem rõl
szó ló tör vény ben sza bá lyo zott bé kél te tõ tes tü le ti el já rás -
ban ha tá ro zat tal jó vá ha gyott egyez ség út ján ren de zett fo -
gyasz tói jog vi ta tár gyá ban for dul a fe lek bár me lyi ke utóbb 
a bí ró ság hoz, ki vé ve az egyez ség ben fog lal tak nem tel je sí -
té se miatt a ha tá ro zat vég re haj tá si zá ra dék kal tör té nõ el lá -
tá sa iránt in dí tott el já rást.

(6) A bí ró ság az ügy összes kö rül mé nyé re fi gye lem mel
per vesz tes sé gé re te kin tet nél kül kö te lez he ti a jogi sze mély 
gaz dál ko dó szer ve zet al pe rest a per ben fel me rült összes
költ ség vagy egyéb ként a fel pe res ál tal vi se len dõ költ sé -
gek egy ré szé nek a vi se lé sé re, ha az al pe res a 121/A. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek in do -
ko lat la nul nem tett ele get.”

5. § A Pp. 99/A. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt ok ból a kéz be -
sí té si vé le lem meg dön té se irán ti ké rel met csak ter mé sze tes 
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sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da -
sá gi tár sa ság (a fél vagy az el já rás ban részt vevõ egyéb
 érdekelt) ter jeszt het elõ.”

6. § A Pp. a 100. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ al cím mel és
100/A. §-sal egé szül ki:

„Kézbesítési megbízott

100/A. § (1) Ha a fel pe res bel föl dön la kó hellyel, tar tóz -
ko dá si hellyel (e §-ban együtt: la kó hellyel) vagy szék -
hellyel nem ren del ke zik, és a per vi te lé re ma gyar or szá gi
la kó hellyel vagy szék hellyel ren del ke zõ meg ha tal ma zott -
ja nincs, a ke re set le vél be adá sá val egy ide jû leg meg kell
 jelölnie kéz be sí té si meg bí zott já nak ne vét és cí mét. A ke re -
set le vél hez mel lé kel ni kell a fél nek a kéz be sí té si meg bí -
zot tal kö tött és tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba vagy
köz ok irat ba fog lalt meg bí zá si szer zõ dé sét.

(2) Ha az al pe res nem ren del ke zik bel föl dön la kó hellyel 
vagy szék hellyel, és a per vi te lé re ma gyar or szá gi la kó -
hellyel vagy szék hellyel ren del ke zõ meg ha tal ma zott ja
nincs, õt a bí ró ság a ke re set le vél kéz be sí té sé vel egy ide jû -
leg fel hív ja kéz be sí té si meg bí zott meg je lö lé sé re. Az al pe -
res a kéz be sí té si meg bí zott ne vét és cí mét leg ké sõbb az
elsõ tár gya lá son kö te les be je len te ni, egy ide jû leg az (1) be -
kez dés utol só mon da tá nak meg fe le lõ meg bí zá si szer zõ -
dést be nyúj ta ni.

(3) Ha a fel pe res az (1) be kez dés ben fog lalt kö te le zett -
sé gét nem tel je sí ti, a bí ró ság a fel pe rest az elsõ tár gya lás ra
szó ló idé zés sel egy ide jû leg fel hív ja, hogy an nak kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott har minc na pon be lül, de leg ké sõbb az
elsõ tár gya lá son a kéz be sí té si meg bí zott ne vét és cí mét
 jelentse be, egy ide jû leg az (1) be kez dés utol só mon da tá -
nak meg fe le lõ meg bí zá si szer zõ dést nyújt sa be.

(4) Ha a fél a (2), il let ve a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott idõ pon tig, to váb bá a meg bí zás meg szû né sé nek akár a
meg bí zó, akár a meg bí zott ál ta li be je len té sét kö ve tõ en
 külön fel hí vás nél kül ha la dék ta la nul új kéz be sí té si meg bí -
zot tat nem je löl meg, vagy az ira to kat a kéz be sí té si meg bí -
zott ré szé re kéz be sí te ni nem le het, erre te kin tet tel hi ány -
pót lás el ren de lé sé nek vagy a fél kü lön fel hí vá sá nak nincs
he lye, ha nem az ira tot hir det mény út ján kell kéz be sí te ni.
E ren del ke zés nem al kal maz ha tó az elsõ tár gya lás ra szó ló
idé zés és ke re set le vél al pe res ré szé re tör té nõ kéz be sí té sé -
re; ezen ira tok kül föl dön tör té nõ kéz be sí té sé re a 100. §-t
kell al kal maz ni.

(5) A cég mû kö dé sé vel kap cso la tos pe rek ben – ha a per
vi te lé re meg ha tal ma zott ja nincs – kéz be sí té si meg bí zott -
ként kü lön meg bí zás nél kül a kül föl di fél nek a cég jegy -
zék ben sze rep lõ kéz be sí té si meg bí zott ja jár el, el já rá sá ra
és a kéz be sí tés re a (8) be kez dést kell al kal maz ni. Azt,
hogy a fél nek a cég jegy zék ben sze rep lõ kéz be sí té si meg -
bí zott ja van, a bí ró ság hi va tal ból ve szi fi gye lem be.

(6) Ha a kül föl di fél nek a per vi te lé re ma gyar or szá gi
 lakóhellyel vagy szék hellyel ren del ke zõ meg ha tal ma zott -
ja van, a 97. § má so dik mon da tá ban fog lalt kor lá to zás nem
al kal maz ha tó. A fe let vagy tör vé nyes kép vi se lõ jét sze mé -
lyes meg je le né sé re kö te le zõ idé zés te kin te té ben a meg ha -

tal ma zott el já rá sá ra és a kéz be sí tés re a (8) be kez dést kell
meg fe le lõ en al kal maz ni.

(7) A kéz be sí té si meg bí zott ma gyar or szá gi la kó hellyel,
il let ve szék hellyel ren del ke zõ ter mé sze tes vagy jogi sze -
mély (jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár -
sa ság), így kü lö nö sen ügy véd (ügy vé di iro da) le het.

(8) A kéz be sí té si meg bí zott fel ada ta, hogy az el já rás ban
ke let ke zett, a meg bí zó ré szé re kéz be sí ten dõ ira to kat át ve -
gye, és azo kat a meg bí zó ré szé re to váb bít sa; e tevékeny -
ségért a meg bí zó val szem ben a pol gá ri jog sza bá lyai sze -
rint fe le lõs. A fél ré szé re szó ló, a kéz be sí té si meg bí zott nak 
sza bály sze rû en kéz be sí tett ira tot úgy kell te kin te ni, hogy
az a kéz be sí tést kö ve tõ ti zen ötö dik na pon a fél szá má ra
 ismertté vált.

(9) E §-ban fog lal tak ra a kül föl di fe let kü lön is fi gyel -
mez tet ni kell.”

7. § A Pp. 101. §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„101. § (1) Ha a fél tar tóz ko dá si he lye is me ret len, vagy
olyan ál lam ban van, amely a kéz be sí tés hez jog se gélyt nem 
nyújt, vagy ha a kéz be sí tés egyéb el há rít ha tat lan aka dály -
ba üt kö zik, il le tõ leg ha a kéz be sí tés meg kí sér lé se már elõ -
re is ered mény te len nek mu tat ko zik, to váb bá a 100/A. §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a kéz be sí tést hir -
det mény út ján kell tel je sí te ni. Hir det mény út ján kell a kéz -
be sí tést tel je sí te ni az is me ret len örö kö sök ré szé re is.

(2) Hir det mé nyi kéz be sí tést a bí ró ság – a 100/A. §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel – csak a
fél ké rel mé re és csak az an nak alap já ul szol gá ló ok va ló -
szí nû sí té se ese té ben ren del het el. Ha az elõ adott té nyek
va lót lan nak bi zo nyul nak, és a fél er rõl tu dott, vagy kel lõ
gon dos ság mel lett tud ha tott vol na, a hir det mé nyi kéz be sí -
tés és az azt kö ve tõ el já rás ér vény te len, a fe let pe dig a fel -
me rült költ ség ben és ezen fe lül pénz bír ság ban (120. §) is el 
kell ma rasz tal ni. Ha az ira tot a bí ró ság a 100/A. § sza bá -
lya i nak meg sér té sé vel kéz be sí tet te hir det mé nyi úton, a
hir det mé nyi kéz be sí tés és az azt kö ve tõ el já rás ér vény te -
len. Eze ket a kö vet kez mé nye ket a bí ró ság az el já rást be fe -
je zõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét meg elõ zõ en – a fe lek
meg hall ga tá sa után – hi va tal ból, egyéb ként pe dig per -
orvoslat alap ján mond ja ki.

(3) Ha a hir det mé nyi kéz be sí tést kö ve tõ el já rást – ha bár
csak hall ga tó la go san is – az el len fél (aki ré szé re az ira tot
hir det mény út ján kéz be sí tet ték) jó vá hagy ja, az el já rás nem 
vá lik ér vény te len né, a pénz bír sá got azon ban – a 100/A. §
ese tét ide nem ért ve – ilyen eset ben is ki kell szab ni, s a
 felet kö te lez ni kell a fel me rült költ ség több let megfizeté -
sére.”

8. § A Pp. 102. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a fél olyan ál lam ban la kik, amely a kéz be sí tés -
hez jog se gélyt nem nyújt, de amellyel a pos tai for ga lom
fenn áll, a hir det ményt – le he tõ leg aján lott le vél ként – a fél
ot ta ni cí mé re is meg kell kül de ni. Ha a hir det mé nyi kéz be -
sí tés re a 100/A. § (4) be kez dé se alap ján ke rül sor, és a fél
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olyan ál lam ban la kik, amellyel a pos tai for ga lom fenn áll, a 
hir det ményt aján lott le vél ként a fél ot ta ni cí mé re is meg
kell kül de ni.”

9. § A Pp. a 104. §-át kö ve tõ en az aláb bi 104/A. §-sal
egé szül ki:

„104/A. § (1) A na pok ban meg ál la pí tott ha tár idõ be nem 
szá mít bele min den év nek a jú li us 15-tõl au gusz tus 20-ig
ter je dõ idõ sza ka (tör vény ke zé si szü net). Ha a hó na pok ban
vagy évek ben meg ál la pí tott ha tár idõ a tör vény ke zé si szü -
net ide je alatt jár na le, a ha tár idõ a kö vet ke zõ hó nap azon
nap ján jár le, amely szá má nál fog va a ha tár idõ kez dõ nap -
já nak meg fe lel, ha ez a nap is a tör vény ke zé si szü net ide -
jére esik, a ha tár idõ a tör vény ke zé si szü ne tet kö ve tõ elsõ
na pon jár le. A 103. § (4) és (5) be kez dé sé nek ren del ke zé -
se it ezek ben az ese tek ben is meg fe le lõ en al kal maz ni kell.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket nem le -
het al kal maz ni,

a) ha tör vény va la mely el já rás ra, vagy va la mely per -
cse lek mény re so ron kí vül tör té nõ el já rást ír elõ;

b) az elõ ze tes bi zo nyí tás ra;
c) a vég re haj tá si pe rek re;
d) ha a fe lek ezt kö zö sen kér ték; vagy
e) ha tör vény azt ki zár ja.
(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket a kü lön

tör vé nyek ben sza bá lyo zott nem pe res el já rá sok ban csak
ak kor le het al kal maz ni, ha kü lön tör vény így ren del ke zik.

(4) A (2) be kez dés al kal ma zá sa ese tén erre a fe let kü lön
is fi gyel mez tet ni kell.”

10. § A Pp. 119. §-ának a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„119. § (1) A fe lek, az ügyész és a per ben részt vevõ
egyéb sze mé lyek, va la mint azok kép vi se lõi a per ira ta it – a 
ha tá ro za tok ter ve ze te i nek és az eset le ges kü lön vé le mény -
nek ki vé te lé vel – a per bár mely sza ka szá ban kü lön en ge -
dély nél kül meg te kint he tik és azok ról ma guk nak má so la -
to kat (ki vo na to kat) ké szít het nek. Olyan tár gya lás ról ké -
szült jegy zõ köny vet azon ban, amely rõl a nyil vá nos sá got
ál lam ti tok vagy szol gá la ti ti tok meg õr zé se vé gett zár ták
ki, il let ve az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot tar tal ma zó
egyéb ok ira tot le má sol ni vagy ar ról ki vo na tot ké szí te ni
nem sza bad. Ilyen ügy ben az ira tok meg te kin té sé nek is
csak az ál lam ti tok ról és szol gá la ti ti tok ról szó ló tör vény -
ben meg ha tá ro zott en ge dély, va la mint az ab ban meg ha tá -
ro zott sza bá lyok alap ján a bí ró ság el nö ke ál tal meg ál la pí -
tott fel té te lek mel lett van he lye.

(2) A fe lek, az ügyész és a per ben részt vevõ egyéb sze -
mé lyek, va la mint azok kép vi se lõi az el já rás so rán az üz le ti
tit kot, hi va tás be li tit kot vagy a kü lön tör vény ben meg ha tá -
ro zott, az (1) be kez dés ben nem em lí tett más tit kot tar tal -
ma zó ira tok ese té ben – a ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé -
gét tar tal ma zó, írás ba fog lalt nyi lat ko zat meg té te le mel -
lett –, az el já ró bíró ál tal meg ál la pí tott rend ben és sza bá -
lyok sze rint gya ko rol hat ják az irat be te kin té si és má so lat -
ké szí té si jo got. Ha azon ban a ti tok tar tás aló li fel men tés

meg adá sá ra jo go sult a 192. § (3) be kez dé se alap ján ha tár -
idõ ben úgy nyi lat ko zott, hogy az üz le ti tit kot vagy hi va tás -
be li tit kot tar tal ma zó irat meg is me ré sé hez nem já rul hoz -
zá, a bí ró sá gon és a jegy zõ könyv ve ze tõn (le írón) kí vül az
irat ezen tit kot tar tal ma zó ré szét más nem te kint he ti meg,
azt le má sol ni vagy ar ról ki vo na tot ké szí te ni nem sza bad.
Ha a per tár gyát an nak el dön té se ké pe zi, hogy az ok irat tar -
tal ma köz ér de kû adat nak mi nõ sül-e, az el já rás so rán ezen
ok ira tot meg is mer ni nem le het, és az az el já rás jog erõs be -
fe je zé se után is csak a per el dön té sé hez ké pest te kint he tõ
meg, il let ve má sol ha tó le; e ren del ke zést a bí ró ság ra, a
jegy zõ könyv ve zet õre (le író ra) és arra a per be li sze mély re,
aki az ira tot be nyúj tot ta, nem kell al kal maz ni.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lye -
ken kí vül – a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról szó ló
tör vény ben sza bá lyo zott tá jé koz ta tás ki vé te lé vel – az el já -
rás ról fel vi lá go sí tás an nak ad ha tó, aki nek az el já rás le foly -
ta tá sá hoz, il let ve an nak ered mé nyé hez jogi ér de ke fû zõ -
dik. Az el já ró bí ró ság el nö ke – az eh hez fû zõ dõ jogi ér dek
iga zo lá sa után – en ge dé lye zi az ira tok meg te kin té sét, az
azok ról való má so lat és ki vo nat ké szí té sét, il let ve a szük -
sé ges fel vi lá go sí tás meg adá sát. Az (1) be kez dés ben em lí -
tett jegy zõ könyv, va la mint az (1) vagy (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott tit kot tar tal ma zó irat meg te kin té sét, va la -
mint azok tar tal má ról való fel vi lá go sí tás adá sát, to váb bá
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tit kot tar tal ma zó irat ról
való má so lat és ki vo nat ké szí té sét ki zá ró lag a mi nõ sí tõ
vagy a ti tok tar tás aló li fel men tés meg adá sá ra jo go sult ál tal 
adott meg is me ré si en ge dély ben vagy fel men tés ben fel tün -
te tett sze mély ré szé re le het en ge dé lyez ni.

(4) Az ira tok meg te kin té se és a má so lat ké szí tés so rán
a 171/A. § ren del ke zé se it al kal maz ni kell.

(5) A fél, az ügyész és a per ben részt vevõ egyéb sze -
mély, va la mint azok kép vi se lõ je kér he ti, hogy az irat
elekt ro ni kus má so la tát az ál ta la meg je lölt e-ma il cím re
 továbbítsa a bí ró ság, amennyi ben az irat ról neki má so lat
ad ha tó, és az irat elekt ro ni kus ok irat ként, vagy a pa pír ala -
pú ok irat elekt ro ni kus má so la ta ként a bí ró ság nál ren del ke -
zés re áll. Eb ben az eset ben a má so lat ki adá sá ért nem kell
il le té ket fi zet ni.

(6) Bí ró ság, ügyész ség, köz jegy zõ, bí ró sá gi vég re haj tó,
nyo mo zó ha tó ság vagy köz igaz ga tá si ha tó ság meg ke re sé -
sé re – tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá hoz
szük sé ges mér ték ben – a bí ró ság a per ira ta it vagy azok
má so la tát (ki vo na tát) meg kül di, il let ve azok ba be te kin tést
en ge dé lyez.

(7) Az íté let rõl és az íté let tel szem be ni per or vos lat so rán 
ho zott, az al sóbb fokú bí ró sá got új el já rás ra és új ha tá ro zat
ho za ta lá ra uta sí tó vég zés rõl a per jog erõs be fe je zé sét kö -
ve tõ há rom hó nap el tel te után a bí ró ság nak fi ze ten dõ ol da -
lan ként há rom száz fo rint, de ha tá ro za ton ként leg fel jebb
öt ezer fo rint díj el le né ben bár ki nek ano ni mi zált má so lat
ad ha tó. A ha tá ro zat ban sze rep lõ ter mé sze tes sze mé lyek
azo no sí tá sát le he tõ vé tevõ ada to kat olyan mó don kell
 törölni, hogy az ne jár jon a meg ál la pí tott tény ál lás sé rel -
mé vel; egye bek ben a ha tá ro zat ban sze rep lõ egyes sze mé -
lye ket az el já rás ban be töl tött sze re pük nek meg fe le lõ en
kell meg je löl ni.
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(8) A (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott má so lat ban nem
kell tö röl ni: 

a) tör vény el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban az ál la mi
vagy he lyi ön kor mány za ti fel ada tot, va la mint jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott egyéb köz fel ada tot el lá tó sze mély
 nevét és be osz tá sát, ha az adott sze mély az el já rás ban köz -
fel ada tá nak el lá tá sá val össze füg gés ben vett részt;

b) a meg ha tal ma zott ként el járt jogi kép vi se lõ ne vét;
c) a tár sa dal mi szer ve zet vagy ala pít vány kép vi se lõ jé -

nek ne vét;
d) a köz ér dek bõl nyil vá nos ada to kat.
(9) Nem ad ha tó má so lat a (7) be kez dés alap ján az olyan

ha tá ro zat ról, mely az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott tit kot tar tal maz, to váb bá azon ha tá ro zat ról, me lyet a
XV–XVIII. Fe je zet ben meg ha tá ro zott vagy olyan per ben
hoz tak, amely ben a bí ró ság a nyil vá nos sá got a tár gya lás ról 
vagy an nak egy ré szé rõl ki zár ta.”

11. § A Pp. 121. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Ha a fe lek kö zöt ti jog vi tá ban köz ve tí tõi el já rás volt
fo lya mat ban, a ke re set le vél ben erre utal ni kell.”

12. § A Pp. a 121. §-át kö ve tõ en a kö vet ke zõ
121/A. §-sal egé szül ki:

„121/A. § (1) A jogi sze mély gaz dál ko dó szer ve ze tek
egy más kö zöt ti jog vi tá i ban a ke re set le vél be nyúj tá sa elõtt
e fe lek nek meg kell kí sé rel ni ük a jog vi ta pe ren kí vül el in -
té zé sét. Evég bõl a fél a vi tás kér dés ben el fog lalt jogi és
tény be li ál lás pont ja it ezek bi zo nyí té ka i nak elõ adá sá val,
szük ség ese tén az ok ira ti bi zo nyí té kok csa to lá sá val az
ügy ben érin tett összes fél lel írás ban rész le te sen köz li, akik
arra a kéz hez vé tel tõl szá mí tott ti zen öt nap alatt az összes
fel ve tett jog kér dés re és a tel jes tény ál lás ra ki ter je dõ, az el -
len bi zo nyí té kok elõ adá sát is tar tal ma zó rész le tes írás be li
vá laszt ad nak, mely hez az ok ira ti bi zo nyí té ko kat szük ség
ese tén csa tol ni kell. Ez az el já rás mel lõz he tõ, ha a fe lek a
kö zöt tük fel me rült vé le mény el té rés rõl kö zös jegy zõ köny -
vet ké szí te nek.

(2) Ha a fe lek jog vi tá ju kat pe ren kí vül nem ren de zik, és
a fel pe res ke re se tet in dít, a ke re set le vél hez csa tol nia kell:

a) az (1) be kez dés alap ján a fel pe res és az al pe res ál tal
tett írás be li nyi lat ko za to kat tar tal ma zó ok ira to kat (le ve le -
zés, jegy zõ könyv), vagy

b) azt az ira tot, amellyel a fel pe res iga zol ja, hogy a jog -
vi ta pe ren kí vü li el in té zé sét meg kí sé rel te.

(3) A (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ira tok -
nak tar tal maz ni uk kell kü lö nö sen:

a) a fe lek nek a jog vi tá ra vo nat ko zó rész le tes tény be li
és jogi ál lás pont ját a bi zo nyí té kok meg je lö lé sé vel;

b) azt, hogy az al pe res a fel pe re si kö ve te lés re mi lyen
in do kok alap ján ho gyan nyi lat ko zott;

c) azt, hogy a fe lek az elõ adott bi zo nyí té ko kat mi ként
ér té kel ték;

d) az elõ ze tes le vél vál tás, il le tõ leg az elõ ze tes tár gya lás 
(jegy zõ könyv ké szí tés) so rán fel me rült vé le mény el té rés
ada ta it;

e) az eset le ges elõ ze tes el szá mo lás ered mé nyét; to váb bá
f) az üggyel kap cso la tos ko ráb bi bí ró sá gi vagy más

 hatósági ha tá ro zat ügy szá mát és tar tal má nak lé nye gét; va -
la mint

g) a fe lek és kép vi se lõ ik rö vid úton való el ér he tõ sé ge it
(te le fon szám, te le fax szám, e-ma il cím stb.).

(4) E § ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni, ha a ke re set -
in dí tá sá ra jog sza bály hat van nap nál nem hosszabb ha tár -
idõt ál la pít meg, to váb bá a Ne gye dik Rész ben meg ha tá ro -
zott kü lön le ges el já rá sok ban, va la mint a fi ze té si meg -
hagyásos el já rás ból per ré ala kult el já rás ban.”

13. § (1) A Pp. 124. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság a ke re set le ve let – hi ány pót lá si fel hí vás
ki adá sát mel lõz ve – idé zés ki bo csá tá sa nél kül el uta sít ja,
ha a jogi kép vi se lõ vel el já ró fél ke re set le ve le nem tar tal -
maz za a 121. § (1) be kez dé sé ben és a 121/A. § (2) be kez -
dé sé nek a) vagy b) pont já ban fog lal ta kat, il let ve, ha a jogi
kép vi se lõ nem csa tol ta a meg ha tal ma zá sát, vagy el mu lasz -
tot ták az el já rá si il le ték meg fi ze té sé re vo nat ko zó kö te le -
zett ség tel je sí té sét.”

(2) A Pp. 124. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Ha a bí ró ság ész le li, hogy a ke re set le vél vagy az

 ahhoz csa tolt ok irat ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot tar -
tal maz, meg ke re si a mi nõ sí tõt a meg is me ré si en ge dély be -
szer zé se vé gett. A 192/A. § ren del ke zé se it eb ben az eset -
ben is meg fe le lõ en al kal maz ni kell.”

(3) A Pp. 130. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„130. § (1) A bí ró ság a ke re set le ve let idé zés ki bo csá tá sa 

nél kül [125. § (1) bek.] el uta sít ja, ha meg ál la pít ha tó, hogy
a) a per re a ma gyar bí ró ság jog ha tó sá ga a tör vény vagy

nem zet kö zi egyez mény ren del ke zé se alap ján ki zárt;
b) a fel pe res kö ve te lé sé nek ér vé nye sí té se más bí ró ság

vagy más ha tó ság ha tás kö ré be tar to zik, vagy a per re más
bí ró ság il le té kes, de a 129. § ren del ke zé se a szük sé ges
ada tok hi á nyá ban nem al kal maz ha tó;

c) a pert más ha tó sá gi el já rás nak kell meg elõz nie;
d) a fe lek kö zött ugyan ab ból a tény be li alap ból szár ma -

zó ugyan azon jog iránt – akár ugyan azon bí ró ság, akár más 
bí ró ság elõtt – a per már fo lya mat ban van (128. §), vagy
an nak tár gyá ban már jog erõs íté le tet hoz tak (229. §);

e) a fél nek nincs per be li jog ké pes sé ge (48. §);
f) a fel pe res kö ve te lé se idõ elõt ti, vagy – az el évü lés

ese tét ide nem ért ve – bí rói úton nem ér vé nye sít he tõ;
g) a pert nem a jog sza bály ban erre fel jo go sí tott sze -

mély in dít ja, vagy a per csak jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
sze mély el len in dít ha tó, il let ve meg ha tá ro zott sze mé lyek
per ben ál lá sa kö te le zõ, s a fel pe res e sze mélyt (sze mé lye -
ket) – fel hí vás el le né re – nem von ta per be;

h) kü lön jog sza bály a ke re set in dí tás ra ha tár idõt ál la pít
meg, ezt a fel pe res el mu laszt ja, és iga zo lá si ké rel met sem
ter jeszt elõ, vagy azt a bí ró ság el uta sít ja;

i) a jogi kép vi se lõ ál tal be nyúj tott ke re set le vél nem tar -
tal maz za a 121. § (1) be kez dé sé ben és a 121/A. § (2) be -
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kez dé sé nek a) vagy b) pont já ban fog lal ta kat, il let ve ha a
jogi kép vi se lõ nem csa tol ta a meg ha tal ma zá sát, vagy nem
fi zet ték meg az el já rá si il le té ket;

j) a fel pe res a hi ány pót lás vé gett (95. §) neki vissza -
adott ke re set le ve let a ki tû zött ha tár idõ alatt nem adta be,
vagy új ból hi á nyo san adta be, és emi att a ke re set le vél nem
bí rál ha tó el.

(2) A ke re set le ve let el uta sí tó vég zést kéz be sí te ni kell a
fe lek nek, és az al pe res pél dá nyá hoz csa tol ni kell a ke re set -
le vél má so la tát is.

(3) Ha az ügy ben a fél, az ügyész, il let ve a kü lön jog sza -
bállyal erre fel jo go sí tott sze mély vagy szer ve zet ke re se te
alap ján a per tár gyá ban már jog erõs íté le tet hoz tak, az ezt
kö ve tõ en ugyan ab ból a tény be li alap ból szár ma zó, ugyan -
azon jog iránt in dí tott újabb ke re se tet a bí ró ság az (1) be -
kez dés d) pont ja alap ján el uta sít ja, fel té ve, hogy az íté le tet
an nak a fél nek is kéz be sí tet ték, aki nek jo gát a per ben ér vé -
nye sí tet ték, és az vele szem ben is jog erõ re emel ke dett
(228. §).”

14. § A Pp. a 134. §-át kö ve tõ en az aláb bi al cím mel és
134/A. §-sal egé szül ki:

„Felvételkészítés a tárgyaláson

134/A. § (1) A nyil vá nos tár gya lá son – a bí ró ság ál tal
meg ha tá ro zott mó don – idõ be li kor lá to zás nél kül készít -
hetõ kép-, il let ve hang fel vé tel.

(2) A nyil vá nos tár gya lá son a bí ró ság tag ja i ról és a jegy -
zõ könyv ve ze tõ rõl, to váb bá az ügyész rõl a saj tó kép-, il let -
ve hang fel vé telt ké szít het.

(3) Az ügyész ki vé te lé vel a fe lek rõl és más per be li sze -
mé lyek rõl, ezek kép vi se lõ i rõl, to váb bá a ta nú ról, a szak ér -
tõ rõl, a tol mács ról és a szem le tárgy bir to ko sá ról csak ki fe -
je zett hoz zá já ru lá sa ese tén ké szít he tõ kép-, il let ve hang -
fel vé tel. Szük ség ese tén a bí ró ság e sze mé lye ket a kép-,
 illetve hang fel vé tel ké szí té sé hez való hoz zá já ru lás ról nyi -
lat koz tat ja; en nek meg tör tén tét, va la mint a nyi lat ko zat tar -
tal mát a jegy zõ könyv ben fel kell tün tet ni. tör vény el té rõ
ren del ke zé sé nek hi á nyá ban az ál la mi vagy he lyi ön kor -
mány za ti fel ada tot, va la mint jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
egyéb köz fel ada tot el lá tó, e fel adat kör ében el já ró sze -
mély rõl hoz zá já ru lá sa nél kül is ké szít he tõ kép-, il let ve
hang fel vé tel.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek sze -
mély hez fû zõ dõ jo ga i nak vé del mé rõl a tár gya lá son az
 elnök a rend fenn tar tás ke re té ben gon dos ko dik.”

15. § A Pp. 136/A. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha az al pe res az el lent mon dás alap ján ki tû zött
újabb ha tár na pot is el mu laszt ja, és írás ban ér de mi el len ké -
rel met (139. §) nem ter jesz tett elõ, a bí ró ság a ko ráb bi
meg ha gyást ha tá lyá ban fenn tart ja, és az al pe rest az újab -
ban fel me rült költ sé gek ben is ma rasz tal ja. E meg ha gyás
el len sem el lent mon dás nak, sem fel leb be zés nek nincs
 helye.”

16. § A Pp. 141. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a bí ró ság a pert nem szün te ti meg, az ügyet
 érdemben tár gyal ja, s ha a tény ál lás már az elsõ tár gya lá -
son ki de rít he tõ, nyom ban ér dem ben ha tá roz. A bí ró ság a
je len lévõ fe lek meg hall ga tá sa alap ján meg ál la pít ja azo kat
az ada to kat is, ame lyek a vég re haj tá si el já rás ban az ér de -
kelt azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz szük sé ge sek (ter mé -
sze tes sze mély ese té ben szü le té si hely, idõ, any ja neve,
 lakóhely, mun ka hely, adó azo no sí tó jel; gaz dál ko dó szer -
ve zet ese té ben szék hely, nyil ván tar tá si szám, adó szám, a
bank szám la szá ma és a szám lát ve ze tõ pénz ügyi in téz -
mény neve).”

17. § A Pp. 148. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, a § az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re
vál to zik:

„(2) A bí ró ság – amennyi ben an nak si ke ré re esély mu -
tat ko zik, kü lö nö sen, ha a fe lek bár me lyi ke kéri – tá jé koz -
tat ja a fe le ket a köz ve tí tõi el já rás lé nye gé rõl, igény be vé te -
lé nek le he tõ sé gé rõl, és ez zel össze füg gés ben a szü ne te lés
sza bá lya i ról [137. § (1) bek. a) pont]. Ha a fe lek a köz ve tí -
tõi el já rás so rán egyez sé get köt nek, azt a 137. § (3) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül a bí ró ság hoz jó vá -
ha gyás vé gett be nyújt hat ják, eb ben az eset ben a bí ró ság az
el já rást foly tat ja és a (3) be kez dés sze rint jár el.

(3) Ha az egyez ség – ide ért ve a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott egyez sé get is – meg fe lel a jog sza bá lyok nak, a
 bíróság azt vég zés sel jó vá hagy ja, el len ke zõ eset ben pe dig
a jó vá ha gyást meg ta gad ja, és az el já rást foly tat ja.”

18. § A Pp. 157. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„157. § A bí ró ság a pert meg szün te ti:
a) ha a ke re set le ve let már a 130. § (1) be kez dé sé nek

a)–h) pont ja alap ján idé zés ki bo csá tá sa nél kül el kel lett
vol na uta sí ta ni;

b) ha a fél tör vé nyes kép vi se lõ jét mel lõz ték, és e hi ányt
a ki tû zött, il le tõ leg meg hosszab bí tott ha tár idõ alatt vagy
leg ké sõbb az an nak le jár tát köz vet le nül kö ve tõ tár gya lás
be re kesz té sé ig sem pó tol ták;

c) ha a bí ró ság az al pe res kí ván sá gá ra a kül föl di fel pe -
rest a 89. § alap ján a per rel fel me rü lõ költ sé gek fe de zé se
vé gett biz to sí ték adás ra kö te lez te, de a fel pe res a ki tû zött,
il le tõ leg meg hosszab bí tott ha tár idõ alatt vagy leg ké sõbb
az an nak le jár tát köz vet le nül kö ve tõ tár gya lás berekesz -
téséig biz to sí té kot nem adott;

d) ha a fel pe res az elsõ tár gya lást el mu lasz tot ta (135.,
136., 159. §);

e) ha a fel pe res ke re se té tõl el ál lott (160. §);
f) ha a fe lek a per meg szün te té sét kö zö sen kér ték;
g) a fél ha lá la vagy meg szû né se ese tén, ha a jog vi szony 

ter mé sze te a jog utód lást ki zár ja;
h) a fél ké rel mé re, ha a meg szûnt fél nek nincs jog utód ja;
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i) ha a jogi kép vi se lõ köz re mû kö dé sé vel el jár ni kö te les
fel pe res a meg szûnt jogi kép vi se le té nek pót lá sá ról fel hí -
vás el le né re nem gon dos ko dik [73/B. § (5) bek.].”

19. § A Pp. 158. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A bí ró ság a 157. § i) pont ja ese té ben a pert az el já -
rás bár mely sza ká ban hi va tal ból meg szün tet ni kö te les
 kivéve, ha a 73/B. § (2)–(4) be kez dé se al kal ma zá sá nak
van he lye.”

20. § (1) A Pp. 167. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„167. § (1) Ha a fél a tény ál lí tá sa it ta núk kal kí ván ja
 bizonyítani, meg kell je löl nie a bi zo nyí ta ni kí vánt té nye ket 
és be kell je len te nie a ta núk ne vét és idéz he tõ cí mét.

(2) A tanú (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada ta it a ke -
re set le vél ben vagy más be ad vány ban, il let ve a tár gya lá son 
kell be je len te ni.

(3) Ha a tanú ada ta it a fél be ad vány ban je lö li meg, be ad -
vá nyá ban a tanú ne vén kí vül a tanú egyéb ada ta it nem kell
fel tün tet nie, ha nem egy pél dány ban be adott kü lön la pon
kö te les a tanú idéz he tõ cí mét – és amennyi ben szük sé ges,
a tanú egyéb sze mély azo no sí tó ada ta it – a bí ró ság ré szé re
meg je löl ni. Kü lö nö sen in do kolt eset ben a be ad vány ban
ele gen dõ a tanú ne vé nek fel tün te té se he lyett egyéb meg -
jelölést al kal maz ni, és az így meg je lölt tanú ada ta it kü lön
la pon fel tün tet ni.

(4) Ha a fél a tanú ada ta it a tár gya lá son je len ti be, arra a
(3) be kez dés ren del ke zé se it meg fe le lõ en al kal maz ni kell
az zal, hogy a tanú ada ta it tar tal ma zó kü lön la pot a bí ró ság -
nak úgy kell át ad ni, hogy an nak tar tal mát a töb bi fél vagy
egyéb per be li sze mély – az ügyészt ide nem ért ve – ne
 ismerhesse meg.

(5) A ta nút meg idéz ni kérõ fél nek a ta nút elõ zõ leg nyi -
lat koz tat nia kell ar ról, hogy a tanú az ada ta i nak be je len té -
sé re a (3) és (4) be kez dés sza bá lya it al kal maz ni ké ri-e, és
kö te les e nyi lat ko zat sze rint el jár ni. Ha a ta nút a fél nem
tud ja nyi lat koz tat ni, a (3) be kez dés elsõ mon da ta, il let ve
a (4) be kez dés sze rint kö te les el jár ni.

(6) A bí ró ság a bi zo nyí tó fél ké rel mé re az el len fe let is
kö te lez he ti a tanú ne vé nek és idéz he tõ cí mé nek a (3), il let -
ve (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don tör té nõ be je len -
té sé re, ha a bi zo nyí tó fél va ló szí nû sí ti, hogy az ál ta la nem
is mert ta nút az el len fél is me ri vagy is mer nie kell. Eb ben az 
eset ben a tanú sze mé lyi ada ta i nak zár tan ke ze lé sé re vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket az zal az el té rés sel kell al kal maz ni,
hogy a tanú zár tan ke zelt sze mé lyi ada ta it a bi zo nyí tó fél
sem is mer he ti meg, és az ada tok zár tan tör té nõ ke ze lé sét a
172. § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese te ken kí vül
csak ak kor le het meg szün tet ni, ha a bi zo nyí tó fél idõ köz -
ben egyéb úton meg is mer te a tanú sze mé lyi ada ta it.”

(2) A Pp. 168. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a tanú a fél ál tal be je len tett ada tok té ves vol ta
miatt nem volt meg idéz he tõ, a bí ró ság nak a tanú is mé telt

meg idé zé se elõtt meg kell vizs gál nia, hogy a fél té ves be -
je len té se nem a per el hú zá sát cé loz ta-e. Ezt a ren del ke zést
kell meg fe le lõ en al kal maz ni arra az eset re is, ami kor a
 bíróság a bi zo nyí tó fél el len fe lét kö te lez te a tanú ada ta i nak 
be je len té sé re.”

21. § A Pp. 169. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tanú, ha a ti tok tar tás alól fel men tést nem ka pott,
nem hall gat ha tó ki olyan kér dés rõl, amely ál lam ti tok nak
vagy szol gá la ti ti tok nak mi nõ sül.”

22. § (1) A Pp. 170. §-ának (1) be kez dé se az aláb bi
e) pont tal egé szül ki:

(A ta nú val lo mást meg ta gad hat ja)
„e) az üz le ti ti tok meg tar tá sá ra kö te les sze mély az

olyan kér dés ben, amely te kin te té ben a ta nú val lo más sal
 titoktartási kö te les sé gét sér te né meg.”

(2) A Pp. 170. §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (6) és 
(7) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az (1) be kez dés e) pont ja alap ján a ta nú ság té tel
nem ta gad ha tó meg, ha:

a) az ér de kelt az üz le ti ti tok meg tar tá sá ra kö te les sze -
mélyt e kö te les sé ge alól fel men tet te,

b) ha a kér dés a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ra és a
köz ér dek bõl nyil vá nos adat ra vo nat ko zó kü lön tör vé nyi
ren del ke zé sek alap ján nem mi nõ sül üz le ti ti tok nak, vagy

c) ha a per tár gyát an nak el dön té se ké pe zi, hogy az
érin tett adat köz ér de kû adat nak mi nõ sül-e.

(5) Az (1) be kez dés a) és c)–e) pont ja ese té ben a ta nút
men tes sé gé re ki hall ga tá sa elõtt, il le tõ leg mi helyt a men -
tes ség ki de rül, fi gyel mez tet ni kell. En nek meg tör tén tét,
va la mint a ta nú nak a fi gyel mez te tés re adott vá la szát a
jegy zõ könyv be fel kell ven ni.

(6) Az (1) be kez dés c)–e) pont já ban meg ha tá ro zott
 titoktartási kö te le zett ség az an nak alap já ul szol gá ló
 viszony meg szû né se után is fenn ma rad.

(7) Ha a ta nút a je len § ese té ben a men tes ség re való ala -
pos hi vat ko zá sa el le né re val lo más ra kö te le zik, vagy az
(5) be kez dés ben fog lalt ren del ke zést nem tart ják meg, a
tanú val lo má sa bi zo nyí ték ként fi gye lem be nem ve he tõ.”

23. § A Pp. a 171. §-át kö ve tõ en a kö vet ke zõ
171/A. §-sal egé szül ki:

„171/A. § (1) A bí ró ság a tanú sze mé lyi ada ta it [167. §
(1) bek. és 173. § (1) bek.] a tanú ne vé nek ki vé te lé vel – a
167. § (3) be kez dé sé nek utol só mon da tá ban meg ha tá ro zott 
eset ben a tanú ne vét is – (a to váb bi ak ban: a tanú sze mé lyi
ada tai) az ira tok kö zött el kü lö nít ve, zár tan ke ze li, ha azo -
kat a fél a 167. § (3) vagy (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mó don je len tet te be. A tanú sze mé lyi ada ta it csak a bí ró -
ság, a jegy zõ könyv ve ze tõ (le író) és az ügyész jo go sult
meg is mer ni. A bí ró ság az el já rás so rán biz to sít ja, hogy a
ta nút meg idéz ni kérõ fél és az ügyész ki vé te lé vel a fe lek és 
egyéb per be li sze mé lyek szá má ra az el já rás egyéb ada ta i -
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ból a tanú sze mé lyi ada tai ne vál has sa nak megismerhe -
tõvé.

(2) Ha a fél a tanú sze mé lyi ada ta it (azok egy ré szét) a
167. § (3) vagy (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don
 jelentette be, a tanú sze mé lyi ada ta it tar tal ma zó kü lön
 lapot sen ki ré szé re nem le het kéz be sí te ni, azt a ta nút meg -
idéz ni kérõ fél és az ügyész ki vé te lé vel a fe lek és egyéb
per be li sze mé lyek a bí ró sá gon sem te kint he tik meg, ar ról
má so lat ne kik nem ad ha tó.

(3) A bí ró ság a tanú sze mé lyi ada ta it ak kor is zár tan
 kezeli, ha ezt a tanú a ki hall ga tá sa elõtt kéri. Eb ben az eset -
ben a zár tan ke ze lés azon ada tok ra ter jed ki, ame lye ket a
ta nút meg idéz ni kérõ fél el len fe le (a fél lel el len ér de kû
egyéb per be li sze mély) – az ügyészt ide nem ért ve – még
nem is mer he tett meg.”

24. § A Pp. 172. §-a a kö vet ke zõ (3)–(6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A ki hall ga tás meg kez dé se elõtt a ta nút nyi lat koz -
tat ni kell ar ról, hogy kí ván ja-e sze mé lyi ada ta i nak zár tan
ke ze lé sét. Ha a tanú sze mé lyi ada ta i nak zár tan ke ze lé sét
kéri, a bí ró ság a tanú neve ki vé te lé vel a tanú sze mé lyi ada -
ta it zár tan ke ze li. Kü lö nö sen in do kolt eset ben a bí ró ság a
tanú ne vét is zár tan ke zel he ti.

(4) Ha a tanú a bí ró ság fel hí vá sá ra a sze mé lyi ada ta i nak
zár tan ke ze lé sét nem kéri, il let ve kü lön fel hí vás nél kül is
úgy nyi lat ko zik, hogy sze mé lyi ada ta i nak zár tan ke ze lé sét
nem kí ván ja, a bí ró ság a tanú sze mé lyi ada ta i nak a
171/A. § (1) be kez dé se alap ján tör té nõ zár tan ke ze lé sét
meg szün te ti; ez kor lá to zód hat a tanú neve zár tan ke ze lé sé -
nek meg szün te té sé re.

(5) Ha az el já rás so rán a bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a
 tanút meg idéz ni kérõ fél el len fe le (a fél lel el len ér de kû
egyéb per be li sze mély) – az ügyészt ide nem ért ve – a tanú
sze mé lyi ada ta it is me ri, a bí ró ság a tanú sze mé lyi ada ta i -
nak zár tan ke ze lé sét meg szün te ti.

(6) A tanú sze mé lyi ada tai zár tan tör té nõ ke ze lé se tár -
gyá ban a ki hall ga tást fo ga na to sí tó bí ró ság a fe lek meg hall -
ga tá sa nél kül dönt, kü lön ha tá ro za tot hoz nia azon ban nem
kell, a jegy zõ könyv ben ele gen dõ a (3)–(5) be kez dés ben
fog lal tak meg tör tén té re utal ni.”

25. § A Pp. 173. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ki hall ga tás kez de tén a ta nú tól meg kell kér dez ni
a ne vét, szü le té si he lyét, ide jét, any ja ne vét, la kó he lyét,
va la mint azt, hogy a fe lek kel mi lyen vi szony ban van,
s hogy en nek foly tán vagy más ok ból nem el fo gult-e.
Ezek re a kér dé sek re a tanú ak kor is kö te les vá la szol ni, ha
egyéb ként a val lo más té tel meg ta ga dá sá ra jo go sult. Ha a
bí ró ság a tanú sze mé lyi ada ta i nak zár tan ke ze lé sét nem
szün tet te meg, vagy a tanú ké rel mé re azo kat zár tan ke ze li,
a tanú sze mé lyi ada ta it a sze mély azo no sí tás ra al kal mas
ira tok meg te kin té sé vel ál la pít ja meg, írás ban rög zí ti és
zár tan ke ze li.”

26. § A Pp. 180. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bí ró ság a szak ér tõt a vé le mény írás be li elõ ter -
jesz té sé re meg idé zé se nél kül ki ren de lé se kor uta sít hat ja.
Ha a bí ró ság szük sé ges nek tart ja, a szak ér tõt meg idéz he ti.
A meg idé zett szak ér tõ meg hall ga tá sa elõtt meg kell ál la pí -
ta ni sze mély azo nos sá gát – igaz ság ügyi szak ér tõ ese té ben
a szak ér tõ ne vé nek, szak ér tõi iga zol vá nya szá má nak és
 elérhetõségi cí mé nek rög zí té sé vel –, to váb bá azt, hogy a
fe lek kel mi lyen vi szony ban van, és hogy nem áll-e fenn
reá ki zá ró ok; a szak ér tõt fi gyel mez tet ni kell a ha mis vé le -
mény adás kö vet kez mé nye i re is.”

27. § A Pp. 183. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság szak ér tõi tes tü le tet ak kor ren del het ki, ha
a per ben fel me rü lõ szak kér dés a 182. § alap ján, két egy -
más tól füg get len szak vé le mény elõ ter jesz té se után, a
 kirendelt szak ér tõk sze mé lyes meg hall ga tá sa so rán sem
tisz táz ha tó. A szak ér tõi tes tü let azon ban nem kö te lez he tõ
a ko ráb bi szak vé le mé nyek fe lül vé le mé nye zé sé re, szak vé -
le mé nye a szak ér tõ szak vé le mé nyé vel esik egy te kin tet
alá.”

28. § A Pp. 185. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

(Az el já ró bí ró ság)
„c) azt a szak ér tõt, aki a vé le mény nyil vá ní tás sal ala pos

ok nél kül kés le ke dik, il let ve a vé le mény nyil vá ní tá sá nak
vár ha tó ké se del mé rõl a ré szé re nyit va álló ha tár idõ le jár tát
meg elõ zõ en a bí ró sá got nem ér te sí ti,”
[az oko zott költ sé gek meg té rí té sé re kö te le zi, s egy ben
pénz bír ság gal sújt hat ja. A bí ró ság egy út tal el ren del he ti
a meg nem je len t (el tá vo zott) tanú vagy szak ér tõ elõveze -
tését is.]

29. § A Pp. 187. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság a szak ér tõ dí ját – a szak ér tõ ál tal be nyúj -
tott díj jegy zék ala pul vé te lé vel – a szak vé le mény be ér kez -
tét, il let ve a szak ér tõ meg hall ga tá sa ese té ben a meg hall ga -
tá sát kö ve tõ en, de leg ké sõbb har minc na pon be lül vég zés -
sel meg ál la pít ja. A szak ér tõ dí ját a per bí ró ság ál la pít ja
meg ak kor is, ha a szak ér tõt a meg ke re sett bí ró ság ren del te 
ki. A bí ró ság ha tá ro za ta el len a szak ér tõ és a fe lek kü lön
fel leb be zés sel él het nek. A fel leb be zés nek csak a kifogá -
solt összeg ere jé ig van ha lasz tó ha tá lya. A bí ró ság a szak -
ér tõt a vég zés jog erõ re emel ke dé sé rõl a jog erõ meg ál la pí -
tá sá tól szá mí tott nyolc na pon be lül ér te sí ti.”

30. § A Pp. 189. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szem le cél já ra szük sé ges tárgy bir to ko sát a bí ró -
ság arra kö te le zi, hogy a tár gyat mu tas sa be vagy bo csás sa
ren del ke zés re, il le tõ leg a tárgy meg szem lé lé sét te gye le he -
tõ vé. Az 5. § (2) be kez dé se, a 167–171/A. §, a 172. §
(3)–(6) és a 173. § (1) be kez dé se, va la mint a 185. § ren del -
ke zé se it a szem le tárgy bir to ko sá ra is meg fe le lõ en al kal -
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maz ni kell. A bí ró ság szük ség ese tén a szem lét a rend õr ség 
igény be vé te lé vel is fo ga na to sít hat ja.”

31. § A Pp. 191. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ere de ti ok irat he lyett an nak hi te les vagy egy sze -
rû má so lat ban való be mu ta tá sa is ele gen dõ, ha ezt az el len -
fél nem ki fo gá sol ja, és az ere de ti ok irat be mu ta tá sát a bí ró -
ság sem tart ja szük sé ges nek. Ha azon ban az ere de ti ok irat -
ról ké szí tett ok irat (má so lat, fel vé tel, adat hor do zó út ján
ké szí tett ok irat) a 195. vagy 196. §-ban meg ha tá ro zott
 bizonyító erõ vel ren del ke zik, az ere de ti ok irat be mu ta tá sá -
ra a fe let az el len bi zo nyí tás ke re tén be lül a 190. § (2) be -
kez dé se sze rint le het kö te lez ni.”

32. § (1) A Pp. 192. §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be 
az aláb bi ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (4)
és (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) Az ok irat meg kül dé se csak ak kor ta gad ha tó meg,
ha az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot tar tal maz; a ti tok -
tar tás aló li fel men tés re a 169. §-t kell meg fe le lõ en al kal -
maz ni.

(3) Ha a per bí ró ság meg íté lé se sze rint a meg kül dött
 okirat tar tal ma üz le ti ti tok nak vagy hi va tás be li ti tok nak
mi nõ sül, a bí ró ság meg ke re si a ti tok tar tás aló li fel men tés
meg adá sá ra jo go sul tat (ti tok gaz da) a ti tok meg is me ré sé -
nek en ge dé lye zé se cél já ból. Ha a ti tok gaz da a meg ke re sés
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül nem nyi lat ko -
zik, az en ge délyt meg adott nak kell te kin te ni; erre a ti tok -
gaz dát a meg ke re sés ben fi gyel mez tet ni kell. Egye bek ben
a 170. §-t meg fe le lõ en al kal maz ni kell. Ha a ti tok gaz da
 határidõn be lül úgy nyi lat ko zik, hogy az üz le ti vagy hi va -
tás be li ti tok fe lek ál tal tör té nõ meg is me ré sé hez nem já rul
hoz zá, az ok irat ezen ré sze bi zo nyí ték ként nem használ -
ható fel.

(4) Nem kell a (3) be kez dést al kal maz ni, ha az ok irat
tar tal ma a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ra és a köz ér -
dek bõl nyil vá nos adat ra vo nat ko zó kü lön tör vé nyi ren del -
ke zé sek alap ján nem mi nõ sül üz le ti ti tok nak, vagy ha a per 
tár gyát an nak el dön té se ké pe zi, hogy az ok irat tar tal ma
köz ér de kû adat nak mi nõ sül-e.

(5) A bí ró ság az ira tok, va la mint a ti tok gaz da nyilat -
kozatának be ér ke zé sé rõl, il let ve en nek el ma ra dá sá ról a fe -
le ket tá jé koz tat ja.”

(2) A Pp. a 192. §-át kö ve tõ en az aláb bi 192/A. §-sal
egé szül ki:

„192/A. § (1) A per ben bi zo nyí ték ként nem hasz nál ha tó 
fel az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot tar tal ma zó ok irat
(az ok irat ilyen tit kot tar tal ma zó ré sze), mely nek a fél ál ta li 
meg is me ré sé hez a mi nõ sí tõ nem já rult hoz zá. 

(2) Az (1) be kez dés nem al kal maz ha tó, ha a pert a meg -
is me ré si ké re lem meg ta ga dá sa miatt in dí tot ták, vagy a per
tár gyát an nak el dön té se ké pe zi, hogy az ok irat tar tal ma
 államtitoknak vagy szol gá la ti ti tok nak mi nõ sül-e. Az ilyen 
per ben a fel pe res, a fel pe res ol da lán be avat ko zó sze mély
és ezek kép vi se lõ je az ál lam tit kot, szol gá la ti tit kot az el já -

rás so rán nem is mer he ti meg. A per ben részt ve võ egyéb
sze mé lyek, va la mint azok kép vi se lõi az ál lam tit kot, szol -
gá la ti tit kot csak ak kor is mer he tik meg, ha a nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok ról szó ló tör vény sze rin ti leg ma ga sabb
szin tû nem zet biz ton sá gi el len õr zé sü ket el vé gez ték.”

33. § A Pp. 195. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, a § a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg az (5)–(7) be kez dés szá mo zá sa
(6)–(8) be kez dés re vál to zik: 

„(4) Az ere de ti elekt ro ni kus köz ok ira té val azo nos bi zo -
nyí tó ere je van an nak az elekt ro ni kus köz ok irat ról ké szí -
tett pa pír ala pú ok irat nak, ame lyet a köz ok irat ki ál lí tá sá ra
jo go sult ügy kö rén be lül, a meg sza bott alak ban vagy kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rá si rend sze rint ké szí tett 
el. Ugyan ilyen bi zo nyí tó ere je van az elekt ro ni kus köz ok -
irat meg õr zé sé re hi va tott szerv ál tal vagy el len õr zé se mel -
lett ké szí tett pa pír ala pú ok irat nak, to váb bá a köz ok ira tot
ki ál lí tó vagy õr zé sé re hi va tott szerv ál tal az elekt ro ni kus
köz ok ira tot tá ro ló adat hor do zó út ján nyert ada tok alap ján
ké szí tett pa pír ala pú ok irat nak.

(5) A ma gán ok irat ról a köz ok irat ki ál lí tá sá ra jo go sult
ál tal ügy kö rén be lül, a meg sza bott köz ok ira ti alak ban
 készített ok irat – ide ért ve az elekt ro ni kus ok ira tot, va la -
mint az elekt ro ni kus ma gán ok irat ról ké szí tett pa pír ala pú
ok ira tot is – tel je sen bi zo nyít ja, hogy an nak tar tal ma az
ere de ti ok ira té val meg egye zik. Elekt ro ni kus ok irat ese té -
ben e bi zo nyí tó erõ meg ál la pí tá sá nak fel té te le az is, hogy
a köz ok irat ki ál lí tá sá ra jo go sult az ok ira tot mi nõ sí tett
elekt ro ni kus alá írás sal és – ha jog sza bály így ren del ke -
zik – idõ bé lyeg zõ vel lás sa el, vagy azt kü lön jog sza bály
 által meg ha tá ro zott el já rás sze rint ké szít se el. A ma gán ok -
irat ról köz ok ira ti alak ban ké szí tett ok irat bi zo nyí tó ere je
– a ma gán ok irat tar tal mát il le tõ en – meg egye zik az ere de ti
ok ira té val.”

34. § A Pp. 196. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Gaz dál ko dó szer ve zet ál tal ki ál lí tott vagy õr zött
ok irat ról ké szült fel vé tel [195. § (2) bek.], to váb bá bár mi -
lyen adat hor do zó út ján ké szí tett ok irat – ért ve ez alatt az
elekt ro ni kus ok irat ról ké szí tett pa pír ala pú ok ira tot is – tel -
jes bi zo nyí tó erõ vel bi zo nyít ja, hogy tar tal ma meg egye zik
az ere de ti ok ira té val, fel té ve, hogy a gaz dál ko dó szer ve -
zet, amely a fel vé telt ké szí tet te vagy az ok ira tot ki ál lí tot ta,
il let ve õrzi, a fel vé tel vagy az ok irat azo nos sá gát sza bály -
sze rû en iga zol ta. Gaz dál ko dó szer ve zet ál tal ki ál lí tott
vagy õr zött ok irat ról ké szült elekt ro ni kus ok irat ak kor
 bizonyítja tel jes bi zo nyí tó erõ vel azt, hogy tar tal ma meg -
egye zik az ere de ti ok ira té val, ha az ok irat ról elekt ro ni kus
ok ira tot ké szí tõ azt mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal és
– ha jog sza bály így ren del ke zik – idõ bé lyeg zõ vel lát ta el,
il let ve kü lön jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott el já rás sze rint
ké szí tet te el. Gaz dál ko dó szer ve zet ál tal ki ál lí tott vagy
 õrzött ok irat ról ké szült ok irat bi zo nyí tó ere je – az ok irat
tar tal mát il le tõ en – az ere de ti ok ira té val, köz ok irat ról
 készült ok irat ese té ben pe dig a tel jes bi zo nyí tó ere jû ma -
gán ok ira té val azo nos.”
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35. § A Pp. 218. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tár gya lás fo lya mán ho zott vég zé se ket és az íté le -
tet a tár gya lás nap ján ki kell hir det ni. A ki hir de tést azon -
ban az íté let re néz ve – leg fel jebb ti zen öt nap ra – a bí ró ság
el ha laszt hat ja az zal, hogy a ki hir de tés ha tár nap ját nyom -
ban ki kell tûz ni, és a ha tá ro za tot a ki hir de tés nap já ig írás -
ba is kell fog lal ni.”

36. § A Pp. 219. §-ának (2) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(2) A ha tá ro za tot – ki vé ve, ha an nak ki hir de té sét a
 bíróság el ha lasz tot ta [218. § (1) bek.] – an nak meg ho za ta -
lá tól szá mí tott leg ké sõbb ti zen öt na pon be lül kell írás ba
fog lal ni és az írás ba fog la lást kö ve tõ nyolc na pon be lül
kéz be sí te ni kell. Ha az íté let ki hir de té sét a bí ró ság el ha -
lasz tot ta, a ki hir de tés kor je len lévõ fe lek nek a bí ró ság az
írás ba fog lalt íté le tet nyom ban kéz be sí ti, és ezt a jegy zõ -
könyv ben is fel tün te ti, a meg nem je len t fe lek nek pe dig
nyolc na pon be lül kéz be sí ti. A fe lek ré szé re a ha tá ro zat nak 
nem csak a ren del ke zõ ré szét, ha nem in do ko lá sát is kéz be -
sí te ni kell, ki vé ve, ha a ha tá ro za tot a tör vény sze rint nem
kell meg in do kol ni.”

37. § A Pp. 221. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak az irány adók ab ban az
eset ben is, ha a fel leb be zés re jo go sul tak e jo guk ról va la -
mennyi en le mond tak.”

38. § A Pp. 225. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az íté let ki egé szí té sét an nak köz lé sé tõl szá mí tott
ti zen öt nap alatt bár me lyik fél kér he ti, ha a bí ró ság va la -
mely ke re se ti ké re lem vagy el len ké re lem fe lõl, vagy a ke -
re se ti ké re lem vagy az el len ké re lem va la mely ré sze fe lõl
akár a fõ-, akár a mel lék kö te le zett ség te kin te té ben nem
 határozott, avagy a per költ ség vi se lé se vagy az íté let elõ -
ze tes vég re hajt ha tó sá ga fe lõl, ha bár an nak he lye lett vol -
na, nem ren del ke zett.”

39. § A Pp. 230/A. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(3) A jog erõ meg ál la pí tá sá ról a fe let a jog erõ be áll tá tól
szá mí tott nyolc na pon be lül ér te sí te ni kell. Az ér te sí tés a
jog erõt meg ál la pí tó vég zés, ha pe dig a fél ré szé re a ha tá ro -
za tot még nem kéz be sí tet ték, a zá ra dé kolt ha tá ro zat ki ad -
má nyá nak kéz be sí té sé vel tör té nik. A zá ra dék kal el lá tott
ha tá ro zat ki ad mányt vagy a jog erõt meg ál la pí tó vég zést
– utób bit a ha tá ro zat ki ad má nyá val együtt – jog sza bály ban 
meg je lölt kü lön szer vek nek is meg kell kül de ni.”

40. § (1) A Pp. 260. §-ának (1) be kez dé se az aláb bi
d) pont tal egé szül ki:

(A jog erõs íté let el len per újí tás nak van he lye, ha:)
„d) a ke re set le ve let vagy más ira tot a fél ré szé re a hir -

det mé nyi kéz be sí tés sza bá lya i nak meg sér té sé vel hir det -
mény út ján kéz be sí tet ték.”

(2) A Pp. 260. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a (4) be kez dés szá mo zá sa (5) be kez dés re
vál to zik:

„(4) Az (1) be kez dés d) pont já ra hi vat ko zás sal csak az a
fél él het per újí tás sal, aki nek az ira tot hir det mény út ján
kéz be sí tet ték, és ki zá ró lag ak kor, ha a 101. § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ket a bí ró ság az
el sõ fo kú el já rás ban vagy egyéb per or vos lat ban a fél hi bá -
ján kí vül álló ok ból nem mond hat ta ki, és a fél a hir det mé -
nyi kéz be sí tést kö ve tõ el já rást nem hagy ta jóvá.”

41. § A Pp. a 266. §-át kö ve tõ en az aláb bi 266/A. §-sal
egé szül ki:

„266/A. § A 260. § (1) be kez dés d) pont já ra hi vat ko zás -
sal elõ ter jesz tett per újí tá si ké rel met az el sõ fo kú bí ró ság
– ha azt a 264. § alap ján hi va tal ból nem uta sít ja el – az ira -
tok kal együtt a per újí tás meg en ged he tõ sé ge és ér de me tár -
gyá ban való dön tés vé gett fel ter jesz ti a má sod fo kú (fe lül -
vizs gá la ti) bí ró ság hoz, ha a hir det mé nyi kéz be sí tés sza bá -
lya it a má sod fo kú (fe lül vizs gá la ti) el já rás ban sér tet ték
meg. Eb ben az eset ben az el já rás nak csak az ér vény te len -
ség gel érin tett sza ka szát kell meg is mé tel ni. Egye bek ben
a má sod fo kú (fe lül vizs gá la ti) bí ró ság a 265. és 266., va la -
mint a 267. és 268. § meg fe le lõ al kal ma zá sá val jár el.”

42. § A Pp. 293. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Az apa ság vé lel mé nek meg dön té se irán ti per ben az
al pe rest – a vér tu laj don ság-vizs gá lat és a szár ma zás meg -
ál la pí tá sá hoz szük sé ges más or vos szak ér tõi (élet ta ni)
vizs gá lat költ sé gei ki vé te lé vel – a per költ sé gek megfize -
tésére kö te lez ni nem le het; a per nek a fel pe res re nem há rít -
ha tó költ sé gét az ál lam vi se li.”

43. § A Pp. 311. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A gond nok ság alá he lye zés irán ti per ben a fe le ket
jö ve del mi és va gyo ni vi szo nya ik ra te kin tet nél kül tel jes
költ ség men tes ség (84. §) il le ti meg.”

44. § A Pp. 312. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A gond nok ság alá he lye zés ha tá lyá ban való fenn -
tar tá sa, mó do sí tá sa és meg szün te té se, va la mint a gond -
nok ság alá he lye zés kö te le zõ fe lül vizs gá la ta iránt in dí tott
per ben a fe le ket jö ve del mi és va gyo ni vi szo nya ik ra te kin -
tet nél kül tel jes költ ség men tes ség (84. §) il le ti meg.”

45. § A Pp. XIX. Fe je ze te (313–323. §) he lyé be a
 következõ fe je zet lép:

„XIX. Fejezet
Fizetési meghagyásos eljárás

A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

313. § (1) A pénz fi ze té sé re vagy ingó do log ki adá sá ra
irá nyu ló le járt kö ve te lés fi ze té si meg ha gyás út ján is ér vé -
nye sít he tõ.
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(2) Ki zá ró lag fi ze té si meg ha gyás út ján ér vé nye sít he tõ
a pénz fi ze té sé re irá nyu ló olyan le járt kö ve te lés, amely nek 
a 24. és 25. § sze rint szá mí tott össze ge az egy mil lió fo rin -
tot nem ha lad ja meg, fel té ve, ha van olyan bí ró ság, amely
a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sá ra il le té kes.

(3) Fi ze té si meg ha gyást nem le het ki bo csá ta ni, ha a kö -
te le zett nek nincs bel föl dön is mert la kó he lye (tar tóz ko dá si
he lye vagy szék he lye).

314. § (1) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban bí ró sá gi
tit kár, fo gal ma zó vagy bí ró sá gi ügy in té zõ is ön ál ló an,
 önálló alá írá si jog gal jár hat el.

(2) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban – a ki fe je zet ten
em ber i köz re mû kö dést nem igény lõ el já rá si cse lek mé nyek 
te kin te té ben – a bí ró ság gépi adat fel dol go zás sal, szá mí tás -
tech ni kai esz köz út ján is el jár hat (au to ma ti zált fi ze té si
meg ha gyá sos el já rás).

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sa ese tén a bí ró sá gok
 országosan egy kö zös szá mí tó gé pes rend szer út ján jár -
nak el.

A fizetési meghagyás kibocsátására
irányuló kérelem

315. § (1) A fi ze té si meg ha gyás irán ti ké rel met az igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben meg ha tá ro zott
ûr la pon kell elõ ter jesz te ni; e ren de let a be ad vá nyok pél -
dány szá mát a 93. §-tól el té rõ en is meg ha tá roz hat ja. A ké -
re lem re egye bek ben – ha e fe je zet más ként nem ren del ke -
zik – a 93., 94. és 121. § ren del ke zé sei meg fe le lõ en irány -
adók. Azt az ok ira tot (an nak má so la tát, ki vo na tát), amely -
re a fél bi zo nyí ték ként hi vat ko zik, csak ak kor kell csa tol ni, 
ha az a kö ve te lés kö te le zett ál tal való be azo no sí tá sá hoz
szük sé ges nek tû nik. Ingó do log ki adá sa irán ti kö ve te lés
ese té ben a ké re lem ben azt a pénz össze get is meg kell je löl -
ni, ame lyet a jo go sult a do log he lyett el fo gad ni haj lan dó.

(2) A ké re lem ben meg je löl he tõ a ter mé sze tes sze mély
kö te le zett szü le té si he lye, ide je, any ja neve, il let ve adó -
azo no sí tó jele; jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li szer -
ve zet (e fe je zet ben együtt: jogi sze mély) kö te le zett nyil -
ván tar tá si szá ma, il let ve adó szá ma. Az ûr la pon a jo go sul -
tat er rõl ak ként kell tá jé koz tat ni, hogy ezen ada tok a kö ve -
te lés ké sõb bi vég re haj tá sát se gí tik elõ.

(3) A ké re lem a kö te le zett el len fenn ál ló több kö ve te lés
te kin te té ben, va la mint több kö te le zett el len fenn ál ló azo -
nos kö ve te lés te kin te té ben együt te sen is elõ ter jeszt he tõ.
Több kö te le zett el len fenn ál ló kö ve te lés ese té ben az egyes
kö te le zet te ket ter he lõ össze ge ket ha tá ro zot tan meg kell
 jelölni, egye tem le ges kö te le zett ség ese té ben pe dig a ké re -
lem ben ezt kell fel tün tet ni. E ren del ke zé se ket meg fe le lõ en 
kell al kal maz ni arra az eset re, ha a ké rel met több jo go sult
ter jesz ti elõ.

(4) A fi ze té si meg ha gyás irán ti ké rel met elekt ro ni kus
úton, az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben meg -
ha tá ro zott elekt ro ni kus ûr la pon is elõ le het ter jesz te ni,
 ebben az eset ben a bí ró ság gépi adat fel dol go zás sal, szá mí -
tás tech ni kai esz köz út ján jár el.

(5) A jo go sult kö te les az ûr lap nak mind a ké re lem elõ -
ter jesz té sé re, mind a meg ha gyás ki bo csá tá sá ra szol gá ló

 részét a 121. §, il let ve a 317. § (3) be kez dé sé nek meg fe le -
lõ en ki ál lí ta ni az zal, hogy a 167. § (3) be kez dé sé nek al kal -
ma zá sa ese tén a tanú sze mé lyi ada ta it kü lön la pon sem kell 
be je len te ni. Ha a jo go sult a ké rel met nem az arra rend sze -
re sí tett ûr la pon ter jesz tet te elõ – ide ért ve a 316. § (3) be -
kez dé sé ben fog lalt ese tet is –, vagy ha a fél az ûr la pot nem
meg fe le lõ en töl töt te ki, il let ve nem csa tol ta a szük sé ges
pél dány szám ban, õt a bí ró ság a hi á nyok pót lá sá ra hív ja fel. 
A 124. § (2) be kez dé sét a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban
is meg fe le lõ en al kal maz ni kell az zal az el té rés sel, hogy a
121/A. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ira to kat nem
kell csa tol ni.

(6) A fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké re lem elõ -
ter jesz té sé nek ugyan az a ha tá lya, mint a ke re set le vél
 beadásának.

316. § (1) A fi ze té si meg ha gyás irán ti ké re lem el in té zé -
sé re a 95. §, a 125. § (4) be kez dé se, va la mint a 129. §,
130. § és 132. § ren del ke zé sei meg fe le lõ en irány adók;
ugyan eze ket a ren del ke zé se ket kell meg fe le lõ en al kal -
maz ni a 315. §-ban meg ha tá ro zott elõ fel té te lek hi á nya ese -
té ben is.

(2) A fi ze té si meg ha gyást – a jo go sult kü lön ké rel me
 hiányában – csak a kö te le zett ré szé re kell kéz be sí te ni. A
bí ró ság a fi ze té si meg ha gyást a jo go sult nak is kéz be sít te ti,
ha a fi ze té si meg ha gyást a (3) be kez dés alap ján bo csát -
ja ki.

(3) A 313. § (2) be kez dé se alá tar to zó eset ben be adott
ke re set le ve let fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sá ra irá nyu ló
ké re lem ként kell el in téz ni.

(4) Ha a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sá nak a 313. §
alap ján nincs he lye, a ké rel met – a fi ze té si meg ha gyás
 kibocsátása nél kül – ke re set le vél ként az ál ta lá nos sza bá -
lyok sze rint kell el in téz ni. Ilyen eset ben a bí ró ság fel hív ja
a jo go sul tat, hogy – amennyi ben azt még nem tet te meg –
nyolc nap alatt az il le té ket a pe res el já rás il le té ké re egé -
szít se ki, az ügy re vo nat ko zó rész le tes tény ál lí tá sa it adja
elõ, és bi zo nyí té ka it ter jessze elõ, kü lön ben az el já rást
meg szün te ti. Ha a jo go sult a ké re lem ben a 167. § (3) be -
kez dé sé nek al kal ma zá sá val je lölt meg ta nút, a bí ró ság arra 
is fel hív ja a jo go sul tat, hogy a tanú ne vét és idéz he tõ cí mét 
– amennyi ben az szük sé ges, egyéb sze mé lyi ada ta it – az
ott meg ha tá ro zott mó don je lent se be. Ha a jo go sult a bí ró -
ság fel hí vá sá nak ele get tesz, az el nök az ügy tár gya lá sá ra
tûz ki ha tár na pot.

317. § (1) A bí ró ság a fi ze té si meg ha gyást az el len fél
meg hall ga tá sa nél kül, leg ké sõbb a ké re lem be ér ke zé sé tõl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül bo csát ja ki.

(2) Ha a fi ze té si meg ha gyás irán ti ké rel met a jo go sult
elekt ro ni kus úton ter jesz tet te elõ, a fi ze té si meg ha gyást a
bí ró ság an nak be ér ke zé sé tõl szá mí tott há rom na pon be lül
bo csát ja ki.

(3) A fi ze té si meg ha gyás nak tar tal maz nia kell:

a) az el já ró bí ró sá got és a bí ró sá gi ügy szá mot;

b) a fe lek nek és kép vi se lõ ik nek ne vét és la kó he lyét
(tar tóz ko dá si he lyét vagy szék he lyét);
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c) a kö ve te lés jog alap ját, va la mint a kö ve te lés nek és
 járulékainak össze gét, ingó do log ki adá sá ra irá nyu ló kö -
ve te lés ese té ben pe dig a do log nak, va la mint an nak a pénz -
összeg nek meg je lö lé sét, ame lyet a jo go sult a do log he lyett 
el fo gad ni haj lan dó;

d) azt a meg ha gyást, hogy a kö te le zett a kö ve te lés nek a
meg ha gyás kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt nap – vál tón
ala pu ló kö ve te lés ese té ben há rom nap – alatt te gyen ele get
és az összeg sze rû en meg ha tá ro zott el já rá si költ sé ge ket is
fi zes se meg;

e) azt a tá jé koz ta tást, hogy a bí ró ság a meg ha gyás sal
ér vé nye sí tett kö ve te lés jog alap ját és az an nak bi zo nyí tá sá -
ra szol gá ló té nye ket ér dem ben nem vizs gál ta, és a meg ha -
gyás ak kor vá lik jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá, ha a kö te le -
zett ha tár idõ ben nem mond el lent;

f) azt a fi gyel mez te tést, hogy a kö te le zett – ha a kö ve te -
lést alap ta lan nak tart ja – a meg ha gyás el len a 319., il let ve
320. § sze rint el lent mon dás sal él het;

g) azt a fi gyel mez te tést, hogy ha a meg ha gyás kéz hez -
vé te le után a kö te le zett a kö ve te lést tel je sí ti, az el is me rés -
nek mi nõ sül, és eb ben az eset ben a meg ha gyás az el lent -
mon dás ra nyit va álló ha tár idõ utol só nap ját kö ve tõ na pon
jog erõ re emel ke dik.

(4) A meg ha gyás a ter mé sze tes sze mély adós szü le té si
he lyét, ide jét, any ja ne vét, il let ve adó azo no sí tó je lét; jogi
sze mély adós adó szá mát és nyil ván tar tá si szá mát annyi ban 
tar tal maz za, amennyi ben azo kat a jo go sult a ké re lem ben
meg je löl te. Ha azon ban a jogi sze mélyt bí ró ság elekt ro ni -
kus adat bá zis ban tart ja nyil ván, az el já ró bí ró ság a nyil -
ván tar tá si szá mot hi va tal ból be szer zi, és azt a meg ha gyá -
son fel tün te ti.

318. § (1) A fi ze té si meg ha gyás kéz be sí té sé nek ugyan -
az a ha tá lya, mint a ke re set le vél kéz be sí té sé nek (128. §).

(2) A fi ze té si meg ha gyás hir det mény út ján nem kéz be -
sít he tõ. Ha a 132. § (2) be kez dé se alap ján a jo go sult hir det -
mé nyi kéz be sí tést kér, a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa
irán ti ké rel met a 316. § (4) be kez dé sé nek meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val ke re set le vél ként kell el in téz ni.

Ellentmondás, tárgyalás

319. § (1) A fi ze té si meg ha gyás el len a kö te le zett an nak
kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt nap – vál tón ala pu ló kö ve -
te lés ese té ben há rom nap – alatt a fi ze té si meg ha gyást
 kibocsátó bí ró ság nál írás ban el lent mon dás sal él het. Az
 ellentmondást az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ren de le -
té ben meg ha tá ro zott ûr la pon is elõ le het ter jesz te ni. Ha az
el lent mon dás a fi ze té si meg ha gyás nak csak va la mely
 része vagy ren del ke zé se el len irá nyul, a fi ze té si meg ha -
gyás nak az el lent mon dás sal nem érin tett ré sze (ren del ke -
zé se) jog erõ re emel ke dik.

(2) A kö te le zett nek a kö ve te lés re az el lent mon dás ban
nyi lat koz nia kell. A kö te le zett elõ ad hat ja a vé de ke zé sé nek 
alap já ul szol gá ló té nye ket, va la mint ezek bi zo nyí té ka it;
ok ira ti bi zo nyí té ka it ere de ti ben vagy má so lat ban csa tol -
hat ja.

(3) Ha az el lent mon dás ban a kö te le zett a kö ve te lés re
 érdemben nem nyi lat ko zik, vagy az el lent mon dás egyéb -

ként ki egé szí tés re szo rul, az el lent mon dás el uta sí tá sá nak
eb bõl az ok ból nincs he lye, az el nök azon ban a 124. § alap -
ján in téz ke dé se ket te het a tár gya lás elõ ké szí té sé re.

(4) Nem te kint he tõ a fi ze té si meg ha gyás meg tá ma dá sá -
nak, ha a kö te le zett a kö ve te lés össze gét tel jes egé szé ben
el is me ri, és csak a fi ze tés re ha lasz tás nak vagy az összeg
rész le tek ben való meg fi ze té sé nek en ge dé lye zé sét kéri.
Eb ben az eset ben a 217. § (3) be kez dé sét kell meg fe le lõ en
al kal maz ni. Nem mi nõ sül a fi ze té si meg ha gyás meg tá ma -
dá sá nak a ki ja ví tás ra irá nyu ló ké re lem sem.

(5) Ha a kö te le zett az el lent mon dás ban ok ira ti bi zo nyí -
ték kal va ló szí nû vé te szi, hogy az ér vé nye sí tett kö ve te lést
a fi ze té si meg ha gyás kéz hez vé te lét meg elõ zõ en már tel je -
sí tet te, a bí ró ság az ok ira ti bi zo nyí ték má so la tá nak csa to -
lá sá val fel hív ja a jo go sul tat, hogy ti zen öt na pon be lül nyi -
lat koz zék a kö ve te lés fenn ál lá sá ról. Ha a jo go sult a kö te le -
zett ál lí tá sát el is me ri, vagy a fel hí vás ra nem nyi lat ko zik,
a bí ró ság a pert meg szün te ti, egyéb ként pe dig a 322. § ren -
del ke zé sei sze rint jár el. Ha a jo go sult a kö te le zett nyi lat -
ko za ta alap ján a fi ze té si meg ha gyás ban ér vé nye sí tett
 követelését le szál lít ja, tár gya lást csak erre a kö ve te lés re
kell ki tûz ni.

(6) Nem te kint he tõ a fi ze té si meg ha gyás meg tá ma dá sá -
nak, ha a kö te le zett arra hi vat ko zik, hogy az ér vé nye sí tett
kö ve te lést a fi ze té si meg ha gyás kéz hez vé te lét kö ve tõ en
tel je sí tet te; eb ben az eset ben a meg ha gyás az el lent mon -
dás ra nyit va álló ha tár idõ utol só nap ját kö ve tõ na pon jog -
erõ re emel ke dik. Ha a kö te le zett a tel je sí tést ok ira ti bi zo -
nyí ték kal va ló szí nû vé te szi, a bí ró ság az ok ira ti bi zo nyí ték 
má so la tá nak csa to lá sá val fel hív ja a jo go sul tat, hogy ti zen -
öt na pon be lül nyi lat koz zék a kö ve te lés fenn ál lá sá ról. Ha
a jo go sult a kö te le zett ál lí tá sát el is me ri, vagy a fel hí vás ra
nem nyi lat ko zik, a bí ró ság a 321. § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott zá ra dék ban fel tün te ti, hogy a kö ve te lés tár gyá -
ban vég re haj tás nak nincs he lye.

(7) Ha több kö te le zett el len ki bo csá tott fi ze té si meg ha -
gyás ese té ben a kö te le zet tek egyi ke ter jeszt elõ el lent mon -
dást, en nek ha tá lyá ra az 52. és 53. § meg fe le lõ en irány adó.

320. § (1) Ha a fi ze té si meg ha gyást a kö te le zett nem vet -
te át, és ezért azt a 99. § (2) be kez dé se alap ján kéz be sí tett -
nek kell te kin te ni, a vég re hajt ha tó ok irat kéz be sí té sé tõl
szá mí tott ti zen öt nap – vál tón ala pu ló kö ve te lés ese té ben
há rom nap – alatt a kö te le zett a fi ze té si meg ha gyást ki bo -
csá tó bí ró ság nál írás ban el lent mon dás sal él het. Az el lent -
mon dás elõ ter jesz té sé vel egy ide jû leg a kö te le zett kö te les
a vég re haj tás so rán fel me rült, a jo go sult ál tal elõ le ge zett
költ sé ge ket a jo go sult nak meg fi zet ni vagy bí rói le tét be
 helyezni. Ha ezt a kö te le zett nem iga zol ja, a bí ró ság az
 ellentmondást ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sít ja, el len ke zõ 
eset ben a vég re haj tá si el já rást fel füg gesz ti. A vég re haj tás
so rán az el lent mon dás elõ ter jesz té sé ig fel me rült költ sé ge -
ket a kö te le zett vi se li, ki vé ve ha a kéz be sí té si vé lel met
meg dön ti.

(2) Ha a fi ze té si meg ha gyást tar tal ma zó ira tot a bí ró sá gi
vég re haj tás ról szó ló 1994. évi LIII. tör vény 31/D. §-a sze -
rint vég re haj tói kéz be sí tés út ján kéz be sí tet ték, az (1) be -
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kez dés sza bá lya it az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy
az el lent mon dás elõ ter jesz tés re nyit va álló ha tár idõt at tól
az idõ pont tól kell szá mí ta ni, ami kor a fi ze té si meg ha gyást
tar tal ma zó irat vég re haj tói kéz be sí té se a kü lön jog sza bály
sze rint ered mé nye sen meg tör tént.

321. § (1) Ha a fi ze té si meg ha gyást el lent mon dás sal
a 319. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül
nem tá mad ták meg, an nak ugyan olyan ha tá lya van, mint
a jog erõs íté let nek, s el le ne a XIII. fe je zet meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val per újí tás nak van he lye.

(2) Ha a kö te le zett a fi ze té si meg ha gyást kel lõ idõ ben
el lent mon dás sal nem tá mad ja meg, a bí ró ság a meg ha -
gyás nak a ké re lem elõ ter jesz té sé vel egy ide jû leg evég bõl
be nyúj tott pél dá nyát jog erõ sí té si zá ra dék kal lát ja el, és így 
kéz be sít te ti a jo go sult nak. Ha a fi ze té si meg ha gyást a kö -
te le zett nem vet te át, és ezért azt a 99. § (2) be kez dé se alap -
ján kell a ré szé re kéz be sí tett nek te kin te ni, a bí ró ság tá jé -
koz tat ja a jo go sul tat a 320. §-ban, va la mint a Vht.
31/D. §-ában fog lal tak ról.

(3) Ha a jog erõs fi ze té si meg ha gyást a 320. §-ban meg -
ha tá ro zott ha tár idõn be lül el lent mon dás sal meg tá mad ják,
a meg ha gyás ha tá lyát vesz ti, fel té ve, ha az el lent mon dást
a bí ró ság hi va tal ból nem uta sít ja el.

(4) Ha az el lent mon dás el ké sett, vagy az nem az el lent -
mon dás elõ ter jesz té sé re jo go sult tól szár ma zik, a bí ró ság
azt hi va tal ból el uta sít ja.

322. § (1) A kel lõ idõ ben [319. § (1) bek., 320. §] elõ ter -
jesz tett el lent mon dás foly tán a fi ze té si meg ha gyá sos el já -
rás per ré ala kul át. A bí ró ság az el lent mon dás kéz be sít te té -
sé vel egy ide jû leg fel hív ja a jo go sul tat, hogy – amennyi ben 
azt még nem tet te meg – az il le té ket nyolc na pon be lül a
pe res el já rás il le té ké nek össze gé re egé szít se ki, az ügy re
vo nat ko zó rész le tes tény ál lí tá sa it adja elõ, és bi zo nyí té ka it 
ter jessze elõ. Ezek el mu lasz tá sa ese té ben a bí ró ság a pert
meg szün te ti. Ha a jo go sult a ké re lem ben a 167. § (3) be -
kez dé sé nek al kal ma zá sá val je lölt meg ta nút, az el lent mon -
dás kéz be sít te té sé vel egy ide jû leg a bí ró ság arra is fel hív -
ja a jo go sul tat, hogy a tanú ne vét és idéz he tõ cí mét
– amennyi ben az szük sé ges, egyéb sze mé lyi ada ta it – az
ott meg ha tá ro zott mó don je lent se be. Ha a kö te le zett a
 követelésre vo nat ko zó nyi lat ko za tát az el lent mon dás sal
együtt már be nyúj tot ta, an nak má sod pél dá nyát az el lent -
mon dás sal kéz be sít tet ni kell a fel pe res nek.

(2) Ha a jo go sult a (1) be kez dés ben fog lalt kötelezett -
ségeit tel je sí ti, az ira tok meg ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc 
na pon be lül a bí ró ság az ügy tár gya lá sá ra ha tár na pot tûz
ki, és arra a jo go sul tat fel pe res ként, a kö te le zet tet pe dig
 alperesként meg idé zi. Ha a bí ró ság a meg ha gyást a 316. §
(2) be kez dé se alap ján a jo go sult nak még nem kéz be sít tet -
te, az el lent mon dás foly tán ki tû zött tár gya lás ra szó ló idé -
zés sel együtt a jo go sult nak az el lent mon dás sal meg tá ma -
dott meg ha gyás egy pél dá nyát is kéz be sít te ti.

323. § (1) Az el lent mon dás foly tán ki tû zött tár gya lás ra
a ke re set le vél alap ján ki tû zött elsõ tár gya lás sza bá lya it, a
to váb bi el já rás ra pe dig az el sõ fo kú el já rás ra vo nat ko zó
 általános ren del ke zé se ket – vagy ha an nak a 387. § alap ján 

he lye van, az Ötö dik Rész ren del ke zé se it – kell megfele -
lõen al kal maz ni. Az elsõ tár gya lá si nap idõ pont já ra vonat -
kozó ren del ke zé se ket az zal az el té rés sel kell al kal maz ni,
hogy a ha tár idõt a 322. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott,
a jo go sult ál tal be adott ira tok nak a bí ró ság hoz való ér ke zé -
sé tõl kell szá mí ta ni.

(2) A bí ró ság a 320. § ren del ke zé sei sze rint elõ ter jesz -
tett el lent mon dás foly tán per ré ala kult el já rás ban az al pe -
rest leg ké sõbb az el já rást be fe je zõ ha tá ro za tá ban pénz bír -
ság gal sújt ja, ha az al pe res a jó hi sze mû jog gya kor lás kö ve -
tel mé nye i vel el len té te sen vagy egyéb ként nyil ván va ló an
alap ta la nul ter jesz tett elõ el lent mon dást, ki vé ve ha a fi ze -
té si meg ha gyás kéz be sí té sé nek vé lel mét meg dön ti.”

46. § (1) A Pp. 330. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Ha a fel pe res ál tal be nyúj tott ke re set le vél nem fe le l
meg a 121. §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, vagy
egyéb ok ból a 130. § al kal ma zá sá nak van he lye, az al pe res
az ira tok kal együtt fel ter jesz tett nyi lat ko za tá ban csak erre
kö te les ki tér ni. Ilyen eset ben a ke re set ben fog lal tak ra
 érdemben csak ak kor kö te les az al pe res nyi lat koz ni, ha a
ke re set le vél hi á nyai pót lás ra ke rül tek, il let ve a bí ró ság a
332. § al kal ma zá sá val ér te sí ti az al pe rest a tár gya lás elõ ké -
szí té sé rõl.”

(2) A Pp. 331. §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § szá mo zá sa (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Ha a fél iga zol ja, hogy a ke re set le ve let a 330. § ren -
del ke zé se i nek meg fe le lõ en az el sõ fo kú ha tá ro za tot hozó
szerv nél ha tár idõ ben be nyúj tot ta, a ke re set le vél és az ügy
ira tai azon ban a fel ter jesz tés re és to váb bí tás ra nyit va álló
ha tár idõk re fi gye lem mel a bí ró ság hoz nem ér kez tek meg,
a ke re set le ve let ha tár idõ ben be nyúj tott nak kell te kin te ni.
Eb ben az eset ben a bí ró ság az iga zo lás sal egy ide jû leg hoz -
zá el jut ta tott ere de ti szö ve gû ke re set le ve let az ál ta lá nos
sza bá lyok sze rint köz li az al pe res sel, in téz ke dik az ira tok
és az al pe res nyi lat ko za tá nak be szer zé se iránt, a mu lasz tó
köz igaz ga tá si szer vet pe dig pénz bír ság gal (120. §) sújt -
hatja.”

(3) A Pp. 340/A. §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) A Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti ké re lem tár -
gyá ban a ké re lem nek a Leg fel sõbb Bí ró ság hoz való be ér -
ke zé sé tõl szá mí tott száz húsz na pon be lül dönt.”

47. § A Pp. 341. §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A tár sa da lom biz to sí tá si ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta iránt 
in dí tott pe rek re en nek a fe je zet nek a ren del ke zé se it a
 következõ el té ré sek kel kell al kal maz ni:)

„c) az egész ség biz to sí tás pénz be li el lá tá sa i val – ide ért -
ve a bal ese ti táp pénzt és a bal ese ti já ra dé kot is – kap cso la -
tos ke re se tet a mun kál ta tó szék he lye (te lep he lye) sze rint
il le té kes egész ség biz to sí tá si szerv vagy nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv el len kell meg in dí ta ni ak kor is, ha az el sõ -
fo kú ha tá ro za tot nem ez a szerv hoz ta,”
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48. § A Pp. 342. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Saj tó hely re iga zí tást [Ptk. 79. §] az érin tett sze mély
a köz le mény meg je le né sé tõl, il le tõ leg a köz ve tí tés tõl szá -
mí tott har minc na pon be lül írás ban kér he ti a saj tó tól.
A hely re iga zí tást az érin tett sze mé lyen kí vül, de az õ hoz -
zá já ru lá sá val a fel adat kör ében érin tett mi nisz ter – bíró és
bí ró sá gi dol go zó hi va ta los mû kö dé sé vel össze füg gõ en az
Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke – is kér he ti,
ha a va lót lan tar tal mú köz le mény a köz ér de ket sér ti.”

49. § (1) A Pp. a 386. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ
ÖTÖDIK RÉSZ-szel, XXVI. fe je zet tel és
387–391/D. §-sal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi
ÖTÖDIK RÉSZ szá mo zá sa HATODIK RÉSZ-re, a
XXVI. fe je zet szá mo zá sa XXVII. fe je zet re vál to zik:

„ÖTÖDIK RÉSZ
KISÉRTÉKÛ PEREK

XXVI. Fejezet

Az általános szabályok alkalmazása

387. § (1) Az I–XIV. Fe je zet sza bá lya it az e Rész ben
fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni a he lyi bí ró ság ha tás -
kö ré be tar to zó, a 24. és 25. § ren del ke zé sei sze rint szá mít -
va az egy mil lió fo rin tot meg nem ha la dó, pénz fi ze té sé re
irá nyu ló kö ve te lé sek ér vé nye sí té sé re in dí tott pe rek ben,
ame lyek ben az el já rás fi ze té si meg ha gyás sal szem ben elõ -
ter jesz tett el lent mon dás foly tán ala kult per ré [313. §
(2) bek.] (kis ér té kû pe rek).

(2) A kis ér té kû pe rek sza bá lya i nak al kal maz ha tó sá ga
te kin te té ben a per tár gyá nak a fi ze té si meg ha gyás irán ti
ké re lem be adá sa kor fenn ál ló ér té ke irány adó.

(3) Ha a per ke re set vál toz ta tás foly tán nem tar toz na
a kis ér té kû pe rek kö ré be, a pert az ál ta lá nos sza bá lyok sze -
rint kell foly tat ni. A ko ráb ban meg tett va la mennyi per be li
cse lek mény és nyi lat ko zat ha tá lyos ma rad, azon per be li
 jogok és kö te le zett sé gek pe dig, me lyek gya kor lá sát vagy
tel je sí té sét a kis ér té kû pe rek sza bá lyai ha tár idõ höz kö töt -
ték, az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint gya ko rol ha tók, il let ve
tel je sí ten dõk ak kor is, ha a kis ér té kû pe rek sza bá lya i ban
meg ha tá ro zott ha tár idõ már le telt.

(4) Nem le het al kal maz ni a kis ér té kû pe rek sza bá lya it,
ha az ira to kat hir det mény út ján kell kéz be sí te ni, vagy ha
a bí ró ság bár me lyik fél ré szé re ügy gond no kot rend el. Nem 
le het al kal maz ni a kis ér té kû pe rek sza bá lya it ak kor sem,
ha a fe lek kö zö sen elõ ter jesz tett ké rel mük ben a per ál ta lá -
nos sza bá lyok sze rin ti el bí rá lá sát ké rik. Ezek ben az ese -
tek ben a (3) be kez dés má so dik mon da tát kell meg fe le lõ en
al kal maz ni.

Tárgyalás

388. § (1) A bí ró ság a fel pe res rész le tes tény elõ adá sát és 
bi zo nyí té ka it [322. § (1) bek.] leg ké sõbb a tár gya lás ra
 szóló idé zés ben köz li az al pe res sel. A bí ró ság a fe le ket a
tár gya lás ra szó ló idé zés ben tá jé koz tat ja ar ról, hogy a pert
ezen Rész ren del ke zé sei sze rint bí rál ja el. A tá jé koz ta tás -

nak ki kell ter jed nie arra, hogy a fe lek nek meg je le né si és
nyi lat ko zat té te li kö te le zett sé gük van, ezek, va la mint az
egyes el já rá si – kü lö nö sen a bi zo nyí tá si in dít vá nyok elõ -
ter jesz té sé re, a ke re set vál toz ta tás ra, a vi szont ke re set-in dí -
tás ra és a be szá mí tá si ki fo gás elõ ter jesz té sé re vo nat ko zó –
ha tár idõk el mu lasz tá sa mi lyen jog kö vet kez ménnyel jár.

(2) A bí ró ság nak a tár gya lást úgy kell ki tûz nie, hogy az
elsõ tár gya lá si nap a 322. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott, a jo go sult ál tal be adott ira tok nak a bí ró ság hoz való
ér ke zé sét kö ve tõ leg ké sõbb negy ven öt na pon be lül meg -
tart ha tó le gyen.

389. § (1) Elsõ tár gya lá si nap nak kell te kin te ni azt a tár -
gya lá si ha tár na pot is, amely re az al pe res ér de mi el len ké -
rel mé nek (139. §) elõ adá sa elõtt a bí ró ság a tár gya lást
 elhalasztotta.

(2) A fél a bi zo nyí tá si in dít vá nya it – amennyi ben a
(3)–(6) be kez dés más ként nem ren del ke zik – leg ké sõbb az
elsõ tár gya lá si na pon ter jeszt he ti elõ.

(3) Ke re set vál toz ta tás, il let ve vi szont ke re set-in dí tás
ese tén a meg vál toz ta tott ke re set tel, il let ve a vi szont ke re -
set tel ér vé nye sí tett jog bi zo nyí tá sá ra vo nat ko zó in dít ványt 
a fél azon a tár gya lá si na pon is elõ ter jeszt he ti, ame lyen a
ke re set vál toz ta tás (vi szont ke re set-in dí tás) tör tént, ha
 pedig arra két tár gya lá si nap kö zött ke rült sor, az azt kö ve -
tõ tár gya lá si na pon. Ha a bí ró ság az al pe res nek (viszont -
kereseti al pe res nek) a tár gya lás ra tör té nõ fel ké szü lés re
 határidõt biz to sít, az al pe res bi zo nyí tá si in dít vá nya it ezen
ha tár idõn be lül kö te les elõ ter jesz te ni. Eze ket a ren del ke -
zé se ket az el len bi zo nyí tás ra is meg fe le lõ en al kal maz ni
kell.

(4) Be szá mí tá si ki fo gás elõ ter jesz té se ese tén a be szá mí -
ta ni kí vánt kö ve te lés bi zo nyí tá sá ra vo nat ko zó in dít ványt a
ki fo gás elõ ter jesz té sé vel egy ide jû leg kell elõ ter jesz te ni.
Ezt a ren del ke zést az el len bi zo nyí tás ra is meg fe le lõ en
 alkalmazni kell.

(5) A fél bi zo nyí tá si in dít vá nyát az el len fél be le egye zé -
sé vel a per fo lya mán bár mi kor elõ ter jeszt he ti, ki vé ve ha
a bi zo nyí tá si in dít ványt a fél neki fel ró ha tó ok ból el ké set -
ten, vagy egyéb ként a jó hi sze mû per vi tel lel össze nem
egyez tet he tõ mó don ter jesz ti elõ.

(6) Az el sõ fo kú íté let meg ho za ta lát meg elõ zõ tár gya lás
be re kesz té sé ig a fél ak kor is elõ ter jeszt he ti bi zo nyí tá si
 indítványát, ha ab ban oly tény re vagy bi zo nyí ték ra, il le tõ -
leg olyan jog erõs bí rói vagy más ha tó sá gi ha tá ro zat ra
 hivatkozik, amely ön hi bá ján kí vül az in dít vány elõ ter jesz -
té sé re egyéb ként nyit va álló ha tár idõ le jár ta után ju tott a
tu do má sá ra, il let ve amely jog erõ re emel ke dé sé rõl ön hi bá -
ján kí vül e ha tár idõ le jár ta után szer zett tu do mást, és ezt
kel lõ en iga zol ja.

(7) Az e § ren del ke zé se i vel el len té te sen elõ ter jesz tett
bi zo nyí tá si in dít ványt a bí ró ság kö te les fi gyel men kí vül
hagy ni.

A tárgyalás elmulasztásának következményei

390. § (1) A fi ze té si meg ha gyás sal szem ben elõ ter jesz -
tett el lent mon dás nem aka dá lya a bí ró sá gi meg ha gyás
 kibocsátásának.
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(2) A foly ta tó la gos tár gya lás el mu lasz tá sa az ügy ér de -
mé ben való dön tést nem gá tol ja, a bí ró ság az ügy ér de mé -
ben a ren del ke zés re álló ada tok alap ján dönt.

(3) A 137. § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott eset ben szü ne te lés nek he lye nincs, a bí ró ság a pert
meg szün te ti.

Folytatólagos tárgyalás

391. § Ha az ügy kö rül mé nyei azt nem zár ják ki, a foly -
ta tó la gos tár gya lást úgy kell ki tûz ni, hogy az az el ha lasz -
tott tár gya lás nap ját kö ve tõ en leg ké sõbb har minc na pon
be lül meg tart ha tó le gyen.

Keresetváltoztatás

391/A. § (1) A fel pe res a ke re se tét az al pe res ér de mi
 ellenkérelme elõ adá sa után csak egy íz ben, az elsõ tár gya -
lá son vál toz tat hat ja meg. Ezen idõ pont után a fel pe res – az
el sõ fo kú íté let ho za ta lát meg elõ zõ tár gya lás berekeszté -
séig – az al pe res hoz zá já ru lá sá val vál toz tat hat ja meg a
 keresetét.

(2) A bí ró ság ki vé te le sen en ge dé lyez he ti, hogy a fel pe -
res a ke re se tét írás ban az elsõ tár gya lást kö ve tõ en, de leg -
ké sõbb a foly ta tó la gos tár gya lá sig nyit va álló idõ köz elsõ
har ma dá ban az al pe res hoz zá já ru lá sa nél kül meg vál toz tas -
sa, ha az elsõ tár gya lá son eh hez fel ké szü lé si idõt kért.
A meg vál toz ta tott ke re se tet az al pe res sel a foly ta tó la gos
tár gya lást meg elõ zõ nyol ca dik na pig kell kéz be sí tés út ján
kö zöl ni.

(3) A fel pe res az al pe res hoz zá já ru lá sa nél kül az elsõ -
fokú íté let meg ho za ta lát meg elõ zõ tár gya lás berekeszté -
séig meg vál toz tat hat ja ke re se tét, ha oly tény re vagy bi zo -
nyí ték ra, il le tõ leg olyan jog erõs bí rói vagy más ha tó sá gi
ha tá ro zat ra hi vat ko zik, amely ön hi bá ján kí vül a ke re set -
vál toz ta tás ra az (1) be kez dés sze rint nyit va álló ha tár idõ
le jár ta után ju tott a tu do má sá ra, il let ve amely nek jog erõ re
emel ke dé sé rõl ön hi bá ján kí vül e ha tár idõ le jár ta után szer -
zett tu do mást, és ezt kel lõ en iga zol ja.

(4) Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés nem zár ja ki, 
hogy a fel pe res az (1) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõn túl
az al pe res hoz zá já ru lá sa nél kül

a) az ere de ti leg kö ve telt do log he lyett utóbb be ál lott
vál to zás foly tán más dol got vagy kár té rí tést kö ve tel hes -
sen;

b) ugyan azon jog vi szony alap ján más jog kö vet kez -
mény al kal ma zá sát kér hes se;

c) a ke re se tét fel emel hes se vagy le szál lít has sa, il let ve
az ere de ti leg nem kö ve telt já ru lé kok ra vagy a kö ve te lé sek -
nek, il le tõ leg já ru lé kok nak a per fo lya mán ese dé kes sé vált
rész le te i re is ki ter jeszt hes se;

d) meg ál la pí tás he lyett tel je sí tést vagy tel je sí tés he lyett 
meg ál la pí tást kö ve tel hes sen (123. §).

(5) A bí ró ság a ke re set nek a (4) be kez dés sze rint tör té nõ 
meg vál toz ta tá sát fi gyel men kí vül hagy ja, ha nyil ván va ló,
hogy a fel pe res azt azért ter jesz tet te elõ ké se del me sen,
hogy a per be fe je zé sét hát rál tas sa.

(6) A ke re set nek az 51. § alap ján az ere de ti leg per be
nem vont al pe re sek re való ki ter jesz té sé re, va la mint a per -

be hí vás ra [58. és 63. §, 64. § (1) bek.] az (1)–(3) és az
(5) be kez dés ren del ke zé se it meg fe le lõ en al kal maz ni kell.

Viszontkereset

391/B. § (1) Az al pe res a fel pe res el len – an nak hoz zá já -
ru lá sa nél kül – vi szont ke re se tet az elsõ tár gya lá son in dít -
hat. Ezen idõ pont után az al pe res a fel pe res el len – az el sõ -
fo kú íté let ho za ta lát meg elõ zõ tár gya lás be re kesz té sé ig –
vi szont ke re se tet csak an nak hoz zá já ru lá sá val in dít hat.

(2) A bí ró ság ki vé te le sen en ge dé lyez he ti, hogy az al pe -
res vi szont ke re se tet írás ban az elsõ tár gya lást kö ve tõ en, de 
leg ké sõbb a foly ta tó la gos tár gya lá sig nyit va álló idõ köz
elsõ har ma dá ban a fel pe res hoz zá já ru lá sa nél kül in dít has -
son, ha az elsõ tár gya lá son eh hez fel ké szü lé si idõt kért.
A vi szont ke re se tet a fel pe res sel a foly ta tó la gos tár gya lást
meg elõ zõ nyol ca dik na pig kell kéz be sí tés út ján kö zöl ni.

(3) Ha a fel pe res a ke re se tét az al pe res hoz zá já ru lá sá val
vagy a 391/A. § (3) be kez dé se alap ján meg vál toz tat ta, az
al pe res a fel pe res hoz zá já ru lá sa nél kül in dít hat vi szont ke -
re se tet. E vi szont ke re set-in dí tás ha tár ide jé re az (1) be kez -
dés elsõ mon da tát, va la mint a (2) be kez dést kell al kal maz -
ni az zal, hogy elsõ tár gya lá son azt a tár gya lást kell ér te ni,
ame lyen a fel pe res a ke re se tét meg vál toz tat ta, ha a ke re set -
vál toz ta tás a tár gya lá si idõ köz ben tör tént, ak kor a kö vet -
ke zõ tár gya lá si na pot.

(4) A bí ró ság ér de mi tár gya lás nél kül vég zés sel el uta sít -
ja a vi szont ke re se tet, ha nyil ván va ló, hogy a fél azt azért
ter jesz tet te elõ ké se del me sen, hogy a per be fe je zé sét hát -
rál tas sa.

(5) A bí ró ság ér de mi tár gya lás nél kül vég zés sel eluta -
sítja a vi szont ke re se tet, amely ben nem ki zá ró lag pénz -
követelést ér vé nye sí te nek, vagy amely ben olyan pénz kö -
ve te lést ér vé nye sí te nek, mely nek az ér té ke a 24. és 25. §
ren del ke zé sei sze rint szá mít va az egy mil lió fo rin tot meg -
ha lad ja.

Beszámítási kifogás

391/C. § (1) A kis ér té kû pe rek ben be szá mí tá si ki fo gást
az elsõ tár gya lás után csak ak kor le het elõ ter jesz te ni, ha:

a) a be szá mí ta ni kért kö ve te lést az el len fél el is me ri,
b) a be szá mí tan dó kö ve te lés fenn áll ta köz ok irat tal

vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat tal bi zo nyít ha tó,
c) a be szá mí ta ni kért kö ve te lés ezen idõ pon tot köve -

tõen járt le, vagy
d) a kö ve te lés fenn áll tá ról vagy le jár tá ról ezen idõ pont

után szer zett a fél tu do mást és ezt va ló szí nû sí ti.
(2) A bí ró ság ki vé te le sen en ge dé lyez he ti, hogy a fél az

(1) be kez dés ben fog lalt kor lá to zás mel lõ zé sé vel a be szá -
mí tá si ki fo gást írás ban az elsõ tár gya lást kö ve tõ en, de leg -
ké sõbb a foly ta tó la gos tár gya lá sig nyit va álló idõ köz elsõ
har ma dá ban ter jeszt hes sen elõ, ha az elsõ tár gya lá son
 ehhez fel ké szü lé si idõt kért. A be szá mí tá si ki fo gást az
 ellenféllel a foly ta tó la gos tár gya lást meg elõ zõ nyol ca dik
na pig kell kéz be sí tés út ján kö zöl ni.

Határozatok

391/D. § A fe le ket az íté let ben a ren del ke zõ részt kö ve -
tõ en tá jé koz tat ni kell a 392–394. § sze rint el bí rá lan dó fel -
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leb be zés kö te le zõ tar tal mi ele me i rõl, il let ve az ezek hi á -
nyá ból adó dó jog kö vet kez mé nyek rõl is.”

(2) A Pp. a 391/C. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ al cím mel és 
392–394/A. §-sal egé szül ki:

„Fellebbezés kisértékû perekben

392. § (1) Fel leb be zés nek az el sõ fo kú el já rás sza bá lya i -
nak lé nye ges meg sér té sé re vagy az ügy ér de mi el bí rá lá sá -
nak alap já ul szol gá ló jog sza bály té ves al kal ma zá sá ra
 hivatkozással van he lye.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban lé nye ges el já rá si
sza bály sér tés nek az olyan jog sza bály sér tés mi nõ sül,
amely nek az ügy ér de mi el bí rá lá sá ra ki ha tá sa volt.

(3) Az el mu lasz tott fel leb be zé si ha tár idõ utol só nap já tól 
szá mí tott hat van nap el tel té vel iga zo lá si ké re lem ak kor
sem ter jeszt he tõ elõ, ha a mu lasz tás csak ké sõbb ju tott a fél 
tu do má sá ra, vagy az aka dály csak ké sõbb szûnt meg.

(4) A má sod fo kú el já rás ban új té nyek ál lí tá sá nak, il let -
ve új bi zo nyí té kok elõ ter jesz té sé nek he lye nincs. E ti la lom 
nem ér vé nye sül, ha a té nyek elõ adá sá ra, il let ve bi zo nyí té -
kok elõ ter jesz té sé re az el sõ fo kú el já rás ban a bí ró ság el já -
rá si sza bály sér té se vagy té ves jog al kal ma zá sa miatt nem
ke rül he tett sor.

(5) A má sod fo kú el já rás ban a 247. § a)–c) pont ja al kal -
ma zá sá nak – ha az bi zo nyí tá si el já rás le foly ta tá sát ten né
szük sé ges sé – csak ak kor van he lye, ha a keresetváltoz -
tatásra okot adó kö rül mé nyek a tár gya lás be re kesz té sét
 követõen áll tak be. E ti la lom nem ér vé nye sül, ha a (4) be -
kez dés alap ján a bi zo nyí tá si el já rás foly ta tá sá nak egyéb -
ként is he lye van.

(6) Ha a be szá mí tá si ki fo gás elõ ter jeszt he tõ, a (4) be -
kez dés ben fog lalt ti la lom an nak el bí rá lá sa so rán nem
 alkalmazható.

393. § (1) A fel leb be zést a ta nács el nö ke a
240–242. §-ban meg ha tá ro zott in téz ke dé sek szükséges -
sége meg vizs gá lá sá val egy idõ ben hi va tal ból el uta sít ja, ha
a fel leb be zés – fi gye lem mel a 392. § (5) és (6) be kez dé sé re 
is – nél kü lö zi a 392. § (1) be kez dé sé ben meg je lölt hivat -
kozást. A fel leb be zés el uta sí tá sá nak ezen az ala pon nincs
he lye, ha a fel leb be zõ meg je lö li, hogy az el sõ fo kú íté let
meg ho za ta la elõt ti el já rás mely moz za na tát tart ja jog sza -
bály sér tõ nek, il let ve azt, hogy az íté let ál lás pont ja sze rint
mely jo gát vagy jo gos ér de két sér ti.

(2) A má sod fo kú bí ró ság az ügy ér de mé ben tár gya lá son
kí vül ha tá roz, a fe lek bár me lyi ké nek ké rel mé re azon ban
tár gya lást tart.

(3) Tár gya lás tar tá sát a fel leb be zõ fél a fel leb be zé sé ben, 
il let ve az el len fél csat la ko zó fel leb be zé sé nek kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül, a fel leb be zõ fél el len fe le
pe dig a fel leb be zés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon
be lül kér he ti. A ha tár idõk el mu lasz tá sá nak iga zo lá sá ra
a 392. § (3) be kez dé se irány adó.

394. § (1) Ha az el sõ fo kú bí ró ság íté le te a jog sza bá lyok -
nak meg fe lel, vagy olyan el já rá si sza bály sér tés tör tént,
amely nek az ügy ér de mi el bí rá lá sá ra ki ha tá sa nem volt,

a má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét hely ben
hagy ja.

(2) Lé nye ges el já rá si sza bály sér tés meg ál la pí tá sa ese tén 
a má sod fo kú bí ró ság a 252. §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint
ha tá roz.

(3) Ha az íté let anya gi jog sza bályt sért, és a dön tés hez
szük sé ges té nyek meg ál la pít ha tó ak, a bí ró ság a jog sza -
bály sér tõ ha tá ro za tot – min den kor a fel leb be zé si (csat la -
ko zó fel leb be zé si) ké re lem és a fel leb be zé si el len ké re lem
kor lá tai kö zött – meg vál toz tat hat ja, egyéb ként a jog sza -
bály sér tõ ha tá ro za tot egész ben vagy rész ben ha tá lyon
 kívül he lye zi, és az ügy ben el járt el sõ fo kú bí ró sá got új
 eljárásra és új ha tá ro zat ho za ta lá ra uta sít ja.

394/A. § A 392–394. § ren del ke zé sei nem al kal maz ha -
tók a vég zés el le ni fel leb be zés ese té ben. A 392–394. § ren -
del ke zé sei nem al kal maz ha tók az íté let el le ni fel leb be zés
ese tén sem, ha a per tár gya tar tá si vagy egyéb já ra dék jel le -
gû kö ve te lés.”

50. § (1) A Pp. 395. §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) és h) pont tal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter,
hogy)

„g) a tanú ál tal a pe res és nem pe res el já rás ban fel szá -
mít ha tó költ sé gek re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az
 államháztartásért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben,

h) a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban al kal ma zan dó
 ûrlapokat, azok tar tal mi és for mai kel lé ke it, az ûr la pok
köz zé té te lé nek mód ját, va la mint a be nyúj tan dó ûr la pok
pél dány szá mát”
(ren de let ben ál la pít sa meg.)

(2) A Pp. 398. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép,
egy ide jû leg a Pp. a kö vet ke zõ 399. §-sal egé szül ki:

„398. § E tör vény 313–323. §-a össze egyez tet he tõ sza -
bá lyo zást tar tal maz az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a
 kereskedelmi ügy le tek hez kap cso ló dó fi ze té si ké se de lem
le küz dé sé rõl szó ló 2000/35/EK irány el vé nek 5. cik ké vel.

399. § (1) Az Eu ró pai Par la ment nek és a Ta nács nak az
eu ró pai fi ze té si meg ha gyá sos el já rás lét re ho zá sá ról szó ló
1896/2006/EK ren de le té ben (e §-ban: ren de let) meg ha tá -
ro zott eu ró pai fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sá ra a 22. §
(1) be kez dé sé ben és a 23. §-ban meg ha tá ro zott bí ró ság
ren del ke zik ha tás kör rel. Ha a ren de let el té rõ en nem ren -
del ke zik, az eu ró pai fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ra meg -
felelõen al kal maz ni kell a XIX. Fe je zet sza bá lya it.

(2) Ha a ren de let sza bá lya i ból más nem kö vet ke zik,
a) a ren de let 20. cik ke (1) be kez dé sé nek a) pont já ban

meg ha tá ro zott fe lül vizs gá lat ra e tör vény nek a kéz be sí té si
vé le lem meg dön té sé re,

b) a ren de let 20. cik ke (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott fe lül vizs gá lat ra e tör vény nek a mu lasz tás
iga zo lá sá ra,

c) a ren de let 20. cik ké nek (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott fe lül vizs gá lat ra e tör vény nek a per újí tás meg en ged -
he tõ sé gé nek vizs gá la tá ra
vo nat ko zó ren del ke zé se it kell meg fe le lõ en al kal maz ni.”
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51. § (1) Az il le té kek rõl szó ló 1990. évi XCIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Itv.) 58. §-ának (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az il le ték a pe res el já rás il le té ké nek 50%-a, ha az
egyez ség kö tés re az elsõ tár gya lást kö ve tõ en ke rül sor. Ha
a fe lek az elsõ tár gya lást kö ve tõ en kü lön tör vény ben sza -
bá lyo zott köz ve tí tõi el já rás ban vet tek részt, és ezt köve -
tõen a bí ró ság az egyez sé get jó vá hagy ja, az egyéb ként
 fizetendõ pe res el já rás il le té kek 50%-ának a köz ve tí tõ
 általános for gal mi adó val nö velt dí já val, de leg fel jebb
50 000 fo rint tal csök ken tett össze gét kell meg fi zet ni, fel té -
ve ha a köz ve tí tõi el já rást tör vény nem zár ja ki; a fi ze ten dõ 
il le ték mér té ke azon ban eb ben az eset ben sem le het ke ve -
sebb a pe res el já rás il le té ké nek 30%-ánál.”

(2) Az Itv. 58. §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) Ha a fe lek a pol gá ri el já rást meg elõ zõ en kü lön tör -

vény ben sza bá lyo zott köz ve tí tõi el já rás ban vet tek részt, az 
el já rás il le té ké nek a köz ve tí tõ ál ta lá nos for gal mi adó val
nö velt – az il le ték fi ze tés re kö te le zett fél ál tal vi selt – dí já -
val, de leg fel jebb 50 000 fo rint tal csök ken tett össze gét, de
leg alább az egyéb ként fi ze ten dõ il le ték 50%-át kell meg -
fizetni. Nem jár il le ték ked vez mény, ha

a) a köz ve tí tõi el já rást tör vény ki zár ja, vagy
b) a köz ve tí tõi el já rás ban lét re jött meg ál la po dás el le né -

re a meg ál la po dás sal ren de zett jog vi ta tár gyá ban a fe lek
bár me lyi ke bí ró ság hoz for dul, ki vé ve ha a per tár gya ki zá -
ró lag a meg ál la po dás ban fog lal tak ér vé nye sí té se.”

52. § A köz ve tí tõi te vé keny ség rõl szó ló 2002. évi
LV. tör vény 40. §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben ál la -
pít sa meg)

„c) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
a név jegy zék be tör té nõ fel vé te li el já rás le foly ta tá sért fi ze -
ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj mér té két és meg fi ze té sé -
nek sza bá lya it.”

53. § (1) 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 (a to váb -
bi ak ban: Ctv.) 15. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A cég in for má ci ós szol gá lat a cég jegy zék ben sze -
rep lõ fenn ál ló vagy tö rölt ada tok, a be jegy zé si (vál to zás -
be jegy zé si) ké re lem elekt ro ni ku san rög zí tett, még be nem
jegy zett ada ta i nak, va la mint a szám vi te li tör vény sze rin ti
be szá mo ló meg is me ré sét (a be te kin tés le he tõ sé gét) ké re -
lem re, bár ki szá má ra in gye ne sen biz to sít ja, fel té ve, hogy a
cég in for má ci ót elekt ro ni kus úton ké rik.”

(2) A Ctv. 20. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A cég cég jegy zé ké nek ada ta it, il let ve azok vál to zá -
sa it – ide ért ve a cég tör lé sét is – tar tal ma zó vég zé sét a cég -
bí ró ság költ ség té rí tés el le né ben a Cég köz löny ben hoz za
nyil vá nos ság ra, fel so rol va azo kat az ok ira to kat is, ame -
lyek alap ján a vég zést meg hoz ta. A cég bí ró ság a vég zést

au to ma ti ku san, elekt ro ni kus úton jut tat ja el a Cég köz löny
szá má ra. A vég zés ben, il let ve an nak alap ján a Cég köz -
löny ben meg je le nõ köz le mény ben azt is sze re pel tet ni kell, 
hogy a vo nat ko zó cég ira tok a cég jegy zé ket ve ze tõ cég bí -
ró sá gon meg te kint he tõk. Emel lett a Cég köz löny ben köz -
zé té tel re ke rül nek azok a cég jegy zék ada tok is, ame lyek kel 
tör vény ren del ke zé se sze rint – más szer ve zet dön té se alap -
ján – elekt ro ni kus úton egé szül ki a cég jegy zék.”

(3) A Ctv. 36. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás so rán
az elekt ro ni kus úton kül dött ok ira to kat mi nõ sí tett elekt ro -
ni kus alá írás sal és idõ bé lyeg zõ vel kell el lát ni, oly mó don,
hogy az idõ bé lyeg zõ alap ján a mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá -
írás hasz ná la tá ra való jo go sult ság – ok irat alá írá sá nak idõ -
pont já ban való – fenn ál lá sa meg ál la pít ha tó le gyen. A jogi
kép vi se lõ e kö te le zett sé get olyan mó don is tel je sít he ti, ha
a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké rel met lát ja el
 minõsített elekt ro ni kus alá írás sal és idõ bé lyeg zõ vel.
A cég bí ró ság ál tal kül dött elekt ro ni kus ok irat köz ok irat -
nak mi nõ sül.”

54. § A Ctv. 37. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké rel met és
 annak mel lék le te it a jogi kép vi se lõ elekt ro ni kus ok irat for -
má já ban, elekt ro ni kus úton a cég in for má ci ós szol gá lat hoz
kül di meg. A be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem a
kor mány za ti por tál út ján is be nyújt ha tó. A be jegy zé si (vál -
to zás be jegy zé si) ké re lem be nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár -
idõk szem pont já ból a cég in for má ci ós szol gá lat hoz, il let ve
a kor mány za ti por tál hoz ér ke zés idõ pont ja irány adó.”

55. § (1) A Ctv. 38. §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A cég in for má ci ós szol gá lat az elekt ro ni kus ok ira tot 
in for ma ti kai szem pont ból (így az elekt ro ni kus alá írás hi te -
les sé ge, az ada tok sér tet len sé ge, az idõ bé lyeg zõ dá tu ma és
hi te les sé ge, az elekt ro ni kus ok irat for má tu ma te kin te té -
ben) meg vizs gál ja. Ha a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si)
ké re lem in for ma ti kai szem pont ból sza bály sze rû en ke rült
be nyúj tás ra, a cég in for má ci ós szol gá lat ha la dék ta la nul
 továbbítja az il le té kes cég bí ró ság hoz. Ha a be jegy zé si
(vál to zás be jegy zé si) ké re lem és mel lék le tei in for ma ti kai
szem pont ból hi bá sak vagy hi á nyo sak, a cég in for má ci ós
szol gá lat az ira to kat a (2) be kez dés sze rin ti elekt ro ni kus
iga zo lás sal együtt a jogi kép vi se lõ nek vissza kül di. Eb ben
az eset ben a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké rel met be
nem nyúj tott nak kell te kin te ni.

(2) A cég in for má ci ós szol gá lat a ké re lem meg ér ke zé sé -
rõl, és ar ról, hogy azt to váb bí tot ta a cég bí ró ság hoz, a ké re -
lem cég bí ró ság hoz való si ke res to váb bí tá sá val egy ide jû -
leg elekt ro ni kus iga zo lást küld a jogi kép vi se lõ nek. A cég -
in for má ci ós szol gá lat ab ban az eset ben is iga zo lást küld
a jogi kép vi se lõ szá má ra, amennyi ben az ira to kat nem
 továbbítja a cég bí ró ság szá má ra. Az elekt ro ni kus iga zo lást 
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fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal és idõ bé lyeg -
zõ vel kell el lát ni.

(3) Ha a cég in for má ci ós szol gá lat nál, il let ve a kor mány -
za ti por tál nál fel me rült üzem za var aka dá lyoz ta a ké re lem
ha tár idõ ben tör té nõ be nyúj tá sát, erre hi vat ko zás sal – a
jog vesz tõ ha tár idõ ese tét is ide ért ve – ak kor is van he lye
iga zo lás nak, ha azt egyéb ként tör vény ki zár ja.”

(2) A Ctv. 39. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A cég bí ró ság a jogi kép vi se lõ vel elekt ro ni kus úton
köz li a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás so rán ho -
zott vég zé se ket. Az elekt ro ni kus úton kö zölt vég zést a jogi 
kép vi se lõ mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal és idõ bé lyeg -
zõ vel el lá tott vissza iga zo lá sá ban meg je lölt idõ pont ban
kell kéz be sí tett nek te kin tet ni. A vissza iga zo lás ban fel kell
tün tet ni a cég bí ró ság meg ne ve zé sét és az ügy szá mát is.
A kéz be sí tés hez fû zõ dõ jog kö vet kez mé nyek az elekt ro ni -
kus úton tör té nõ köz lés hez fû zõd nek. Ha a cég bí ró ság
3 mun ka na pon be lül nem kap vissza iga zo lást a jogi kép vi -
se lõ tõl, a vég zést a cég bí ró ság írás ban is meg kül di. Eb ben
az eset ben a kéz be sí tés hez fû zõ dõ jog kö vet kez mé nyek az
írás ban tör té nõ köz lés hez fû zõd nek. A cég bí ró ság ve ze tõ -
je ki je löl he ti azon szer ve ze ti egy sé get vagy sze mélyt,
amely, il let ve aki gon dos ko dik a vég zé sek nek a cég jogi
kép vi se lõ je ré szé re tör té nõ elekt ro ni kus ki ad má nyo zás út -
ján tör té nõ elekt ro ni kus meg kül dé sé rõl.”

56. § (1) A Ctv. 48. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A be jegy zé si ké re lem el bí rá lá sá ról a cég bí ró ság a
be jegy zé si ké re lem ér ke zé sét kö ve tõ egy mun ka órán be lül
ha tá roz. A ké re lem el bí rá lá sá ra nyit va álló ha tár idõ szá mí -
tá sá nak kez dõ idõ pont ja mun ka na po kon reg gel 9 óra.”

(2) A Ctv. 48. §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

(A cég bí ró ság a be jegy zé si ké rel met el uta sít ja, ha)
„d) az adó ha tó ság ér te sí té se alap ján az adó szám meg ál -

la pí tá sá hoz szük sé ges, az ál ta lá nos for gal mi adó ala nyá -
nak az adó kö te les te vé keny sé ge meg kez dé sé nek be je len -
té sé vel össze füg gõ nyi lat ko zat nem fe le l meg a jog sza bá -
lyi elõ írá sok nak.”

57. § A Ctv. 50. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a cég lé te sí tõ ok ira ta szer zõ dés min ta al kal ma zá -
sá val ké szült, a vál to zás be jegy zé si el já rás ra a 48. § ren del -
ke zé se it kell al kal maz ni. Egyéb vál to zás be jegy zé si el já -
rás ban a 48. § ren del ke zé sei nem al kal maz ha tó ak, és a vál -
to zás be jegy zé si ké re lem hez az 1. és 2. szá mú mel lék let
sze rin ti ira to kat kell csa tol ni.”

58. § A Ctv. 1. szá mú mel lék le té nek V.1. pont ja a kö -
vet ke zõ f) al pont tal egé szül ki:

(A vég el szá mo lás ese tén szük sé ges ok ira tok:)
„f) ál la mi adó ha tó sá gi és vám ha tó sá gi nyi lat ko zat

 arról, hogy a cég nek adó tar to zá sa nincs, és a cég nél adó ha -
tó sá gi el já rás nincs fo lya mat ban.”

59. § 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
28. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(4) E tör vény 12–14. §-a, 17. és 18. §-a, va la mint
19. §-ának (2) be kez dé se 2008. jú li us 1. nap ján lép ha tály -
ba. E tör vény 16. §-a 2009. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
E tör vény 15. §-a nem lép ha tály ba.”

60. § Az ügy vé dek rõl szó ló 1998. évi XI. tör vény
27/A. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„(1) Az ügy véd a cég – ál ta la ké szí tett – lé te sí tõ ok ira tá -
nak és e cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké rel me
 további mel lék le te i nek elekt ro ni kus ok ira ti for má ba ala kí -
tá sa ese tén, az elekt ro ni kus ké rel met mi nõ sí tett elekt ro ni -
kus alá írá sá val lát ja el. Az ügy véd a más el já rás kap csán
össze ál lí tott elekt ro ni kus ké re lem ese té ben is az át ala kí tott 
ok ira to kat ma gá ban fog la ló ké rel met lát ja el mi nõ sí tett
elekt ro ni kus alá írá sá val. A mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás -
sal az ügy véd bi zo nyít ja, hogy az elekt ro ni kus ok irat tar -
tal ma meg egye zik az ere de ti pa pír ala pú ok ira té val. Idõ bé -
lyeg zõ vel csak a tel jes e-ak tát kell le zár ni.”

61. § A jogi se gít ség nyúj tás sal kap cso la tos egyes tör -
vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2007. évi CLI. tör vény
21. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A Pp.-nek és a Be.-nek e tör vény 14. §-ával és
15. §-ával meg ál la pí tott ren del ke zé se it a 2008. ja nu ár 1-jét 
kö ve tõ en in dult ügyek ben kell al kal maz ni, va la mint azok -
ban a 2008. ja nu ár 1-jén fo lya mat ban lévõ ügyek ben,
 melyekben a költ ség ked vez mény vagy párt fo gó ügy vé di
kép vi se let biz to sí tá sá ra vo nat ko zó igény ezen idõ pon tot
kö ve tõ en me rült fel.”

62. § A nem zet kö zi ma gán jog ról szó ló 1979. évi
13. tör vény ere jû ren de let 67. §-a (2) be kez dé sé nek a
 helyébe a kö vet ke zõ be kez dés lép, egy ide jû leg a je len le gi
(2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az Eu ró pai Unió tag ál la mai vi szony la tá ban a
1393/2007/EK ta ná csi ren de let alap ján az ira tok kéz be sí -
té sé re irá nyu ló jog se gély for ga lom ban a ma gyar bí ró ság
EU-tag ál lam bí ró sá gá val vagy más ha tó sá gá val köz vet le -
nül érint ke zik.”

63. § (1) Ez a tör vény a (2)–(7) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé te lek kel 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 42–44., 59. és 61. §-a, va la mint 63. §-ának 
(10) be kez dé se a tör vény ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép
 hatályba.

(3) E tör vény 14., 15., 20., 23–26. és 30. §-a, 50. §-a
(1) be kez dé sé nek a Pp. 395. §-a (4) be kez dé sé nek g) pont -
ját meg ál la pí tó ren del ke zé se, va la mint 55–58. és 60. §-a,
to váb bá 64. §-ának (1) be kez dé se 2008. jú li us 1-jén lép ha -
tály ba.
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(4) E tör vény 62. §-a 2008. no vem ber 13-án lép ha tály -
ba, egy ide jû leg a Pp. 135. §-a (1) be kez dé se a) pont já nak,
va la mint 136/A. §-a (3) be kez dé se a) pont já nak
„1348/2000/EK ta ná csi ren de let” szö veg ré sze he lyé be az
„1393/2007/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let”
szö veg rész lép.

(5) E tör vény 50. §-ának (2) be kez dé se 2008. de cem -
ber 18-án lép ha tály ba.

(6) E tör vény 53. és 54. §-a 2009. feb ru ár 1-jén lép ha -
tály ba.

(7) E tör vény 2. §-a, va la mint 45. §-ának a Pp.
314. §-ának (3), 315. §-ának (4) és 317. §-ának (2) be kez -
dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé se 2009. jú li us 1-jén lép ha -
tály ba.

(8) E tör vény ál tal meg ál la pí tott ren del ke zé se ket
– amennyi ben a (9) be kez dés el té rõ en nem ren del ke zik –
a ha tály ba lé pé sük után in dult ügyek ben kell al kal maz ni.

(9) E tör vény 1., 2., 9., 10., 14., 15., 17., 20–34., 38–44.,
46. és 61. §-a ál tal meg ál la pí tott ren del ke zé se ket, va la mint 
63. §-ának (10) és 64. §-ának (1) be kez dé sét a ha tály ba lé -
pé sük kor fo lya mat ban lévõ ügyek re is al kal maz ni kell.

(10) A ke re set le ve let (fi ze té si meg ha gyás irán ti ké rel -
met) a bí ró ság nak a Pp. 130. §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ese te ken kí vül ak kor is idé zés ki bo csá tá sa
nél kül el kell uta sí ta nia, il let ve a per in dí tás ha tá lya i nak be -
áll ta után a pert a Pp. 157. §-ában meg ha tá ro zott ese te ken
kí vül a bí ró ság ak kor is kö te les hi va tal ból, az el já rás bár -
mely sza ká ban meg szün tet ni, ha a köz út te rü le tén vagy a
köz út te rü le tén kí vü li köz te rü le ten lé te sí tett, il let ve ki je lölt 
vá ra ko zó hely jo go su lat lan hasz ná la ta foly tán ke let ke zett
igé nyek ér vé nye sí té sé re a ke re set le ve let (fi ze té si meg ha -
gyás irán ti ké rel met) a jo go su lat lan út hasz ná lat tól szá mí -
tott egy éven túl nyúj tot ták be. E ha tár idõ el mu lasz tá sa
ese tén iga zo lás nak he lye nincs.

64. § (1) 2008. jú li us 1-jén a Pp. 5. §-ának (2) be kez dé -
se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki: „A bí ró ság a nyil vá -
nos sá got kü lö nö sen in do kolt eset ben a tár gya lás nak a
 tanúkihallgatással érin tett ré szé rõl ak kor is ki zár hat ja, ha a 
tanú ada ta i nak zár tan ke ze lé sét ren del te el, és a zárt tár gya -
lá son tör té nõ meg hall ga tás a tanú, il let ve hoz zá tar to zó ja
éle té nek, tes ti ép sé gé nek a meg óvá sa ér de ké ben fel tét le -
nül szük sé ges.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Pp.
12/A. §-ának (2) be kez dé sé ben az „il let ve meg hoz hat ja
mind azo kat a ha tá ro za to kat” szö veg rész he lyé be az „il let -
ve – az íté let ki vé te lé vel – meg hoz hat ja mind azo kat a ha tá -
ro za to kat” szö veg rész lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Pp.
84. §-ának (1) be kez dé sé ben az „Azt a fe let (ide ért ve a
 beavatkozót is)” szö veg rész he lyé be az „Azt a ter mé sze tes
sze mély fe let (ide ért ve a be avat ko zót is)” szö veg rész lép.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Pp.
118. §-ának (5) be kez dé sé ben a „le írást vég zõ bí ró sá gi
 alkalmazott jár el” szö veg rész he lyé be a „le írást vég zõ
 bírósági al kal ma zott (a to váb bi ak ban: le író) jár el” szö veg -
rész lép.

(5) A jogi se gít ség nyúj tás ról szó ló 2003. évi
LXXX. tör vény 61. §-ának (1) be kez dé sé ben a „60 na pon
be lül” szö veg rész he lyé be a „30 na pon be lül” szö veg rész
lép.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a Pp. 23. §-a (1) be kez dé se n) pont já nak a
„[1997. évi LXXXIII. tv. 30. §]” szö veg ré sze,

b) a Pp. 121. §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja.

(7) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a Pp. 220. §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,

b) a Pp. 256/B–256/E. §-a és az azt meg elõ zõ al cím,

c) a Pp. 259. §-ának az „– a 256/B–256/E. §-ok ki vé te -
lé vel –” szö veg ré sze.

65. § (1) A Pp. e tör vény 15. §-ával mó do sí tott a ren del -
ke zé sét a fo lya mat ban lévõ ügyek ben ak kor kell al kal maz -
ni, ha a bí ró sá gi meg ha gyás el len elõ ter jesz tett el lent mon -
dás alap ján ki tû zött tár gya lást a tör vény ha tály ba lé pé se kor 
még nem tar tot ták meg.

(2) A Pp. e tör vény 20., 23–26. és 30. §-ával, va la mint
64. §-ának (1) be kez dé sé vel mó do sí tott ren del ke zé se it
a fo lya mat ban lévõ ügyek ben arra a ta nú ra (szem le tárgy
bir to ko sá ra) és igaz ság ügyi szak ér tõ re kell al kal maz ni,
aki nek a ki hall ga tá sát, il let ve meg hall ga tá sát a bí ró ság
még nem fo ga na to sí tot ta.

(3) A Pp. e tör vény 40. és 41. §-ával mó do sí tott ren del -
ke zé se it azok ban az ügyek ben is al kal maz ni kell, me lyek -
ben a jog erõs íté le tet e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ
öt éven be lül hoz ták meg.

(4) A Pp. e tör vény 46. §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál -
la pí tott 340/A. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt ha tár idõt
azok ban az ügyek ben, me lyek ben a fe lül vizs gá la ti ké re -
lem e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ér ke zett a Leg fel sõbb
Bí ró ság hoz, a tör vény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já tól kell
szá mí ta ni.

66. § E tör vény 1–62. §-a 2009. de cem ber 31-én 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

5368 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/89. szám



2008. évi XXXI.
tör vény

az esélyegyenlõség érvényesülésének közoktatásban
történõ elõmozdítását szol gá ló egyes tör vények

mó do sí tá sá ról*

A közoktatásról  szóló 
1993. évi LXXIX. törvény módosítása

1.  § A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kt.) 8.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel
egé szül ki:

„(12) A Nem ze ti alap tan terv kö te le zõ ren del ke zé se ket
ál la pít hat meg a he lyi tan terv el ké szí té sé hez.”

2.  § A Kt. 13.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A szü lõt meg il le ti a köz ér de kû igény ér vé nye sí tés
joga. A köz ér de kû igény ér vé nye sí tés joga alap ján a szü lõ
– a köz ér de kû ké rel mek kel, pa na szok kal és be je len té sek -
kel kap cso la tos el já rá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek sze -
rint – el já rást in dít hat, vizs gá la tot kez de mé nyez het az in -
téz mény ve ze tõ jé nél, az in téz mény fenn tar tó já nál, a jegy -
zõ nél, a fõ jegy zõ nél, a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró
ok ta tá si hi va tal nál vagy más ha tó ság nál min den olyan
eset ben, ami kor konk ré tan nem ha tá roz ha tók meg a jo ga i -
ban sér tett sze mé lyek, il let ve a ve szé lyez te tett sze mé lyek
köre. A szü lõ joga to váb bá, hogy sa ját vagy gyer mek e
ügyé ben, va la mint a köz ér de kû igény ér vé nye sí tés so rán
igény be vegy e az ok ta tás ügyi köz ve tí tõi szol gá la tot.

(7) A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer mek szü lõ jét
meg il le ti az a jog, hogy gyer mek e óvo dá ba já ra tá sá hoz – a
gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint – anya gi tá mo ga tást
kap jon, fel té ve, hogy gyer me két leg ké sõbb a ne gye dik
élet évé ben be írat ja az óvo dá ba.

(8) A szü lõ joga, hogy gyer mek e ne ve lé sé hez igény be
vegy e a pe da gó gi ai szak szol gá lat in téz mé nyét. A szü lõ
kö te les sé ge, hogy gyer me ké vel meg je len jen a ne ve lé si ta -
nács adá son, to váb bá biz to sít sa gyer me ké nek az is ko la -
pszi cho ló gu si vizs gá la ton és a fej lesz tõ fog lal ko zá so kon
 való rész vé te lét, ha a ta nu ló val fog lal ko zó pe da gó gu sok
kez de mé nye zé sé re a ne ve lõ tes tü let erre ja vas la tot tesz. A
jegy zõ kö te lez he ti a szü lõt, hogy az e be kez dés ben meg ha -
tá ro zott kö te le zett sé gé nek te gyen ele get.”

3.  § (1) A Kt. 33.  §-a (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont -
tal egé szül ki:

(A több cé lú in téz mény le het)
„f) egy sé ges, az óvo dai és böl csõ dei fel ada to kat el lá tó

in téz mény.”

(2) A Kt. 33.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 2-i ülés nap ján fo gad ta el.

„(7) A több cé lú in téz mény ben egy szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály za tot, pe da gó gi ai prog ra mot, há zi ren det, in -
téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ra mot, az ál ta lá nos mû ve -
lõ dé si köz pont ban egy pe da gó gi ai-mû ve lõ dé si prog ra mot
kell ké szí te ni.”

(3) A Kt. 33.  §-a a kö vet ke zõ (14)–(15) be kez dés sel
egé szül ki:

„(14) Egy sé ges, az óvo dai és a böl csõ dei ne ve lés fel ada -
ta it el lá tó in téz mény hoz ha tó lét re a leg alább má so dik élet -
évü ket be töl tött, to váb bá az óvo dai ne ve lés ben el lát ha tó
gyer me kek kö zös ne ve lé sé hez (a továb biak ban: egy sé ges
óvo da-böl csõ de). Egy sé ges óvo da-böl csõ de ak kor hoz ha -
tó lét re, ha a te le pü lé si ön kor mány zat nem kö te les böl csõ -
dét mû köd tet ni, és a gyer me kek szá ma nem te szi le he tõ vé
az óvo dai cso port, il let ve a böl csõ dei cso port kü lön-kü lön
tör té nõ lét re ho zá sát, fel té ve to váb bá, hogy min den, a te le -
pü lé sen la kó hellyel, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si hellyel
ren del ke zõ gyer mek óvo dai fel vé te li ké rel me tel je sít he tõ.
Egy sé ges óvo da-böl csõ de szer ve ze ti és szak mai te kin tet -
ben ön ál ló in téz mény egy ség ként mû köd het min den olyan
több cé lú köz ok ta tá si in téz mény ben, amely az e §-ban
meg ha tá ro zot tak sze rint óvo dai fel ada tot is el lát hat.

(15) A ta nu lá si ké pes sé get vizs gá ló szak ér tõi és re ha bi -
li tá ci ós te vé keny ség olyan több cé lú köz ok ta tá si in téz -
mény ben szer vez he tõ meg, amely nem lát el óvo dai, is ko -
lai, kol lé gi u mi fel ada tot.”

4.  § A Kt. 42.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az is ko la – jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint – ál la pít hat ja meg a ta nu lói jog vi szony lé te sí té sé nek
ta nul má nyi fel té te le it (a továb biak ban: fel vé te li kö ve tel -
mé nyek). Az is ko la a fel vé te li kö ve tel mé nye ket a tan év
rend jé rõl  szóló ren de let ál tal meg ha tá ro zott idõ ben a fel -
vé te li tá jé koz ta tó ban kö te les nyil vá nos ság ra hoz ni.”

5.  § A Kt. 55.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés je lö lé se
(5) be kez dés re vál to zik:

„(3) Ha a köz ok ta tá si in téz mény tag in téz mé nyei kü lön -
bö zõ te le pü lé sen ta lál ha tók, vagy a több cé lú köz ok ta tá si
in téz mény tag in téz mé nye i nek szá ma egy te le pü lé sen be lül 
meg ha lad ja az ötöt, il let ve, ha a több cé lú köz ok ta tá si in -
téz mény szer ve ze ti és szak mai te kin tet ben ön ál ló in téz -
mény egy sé ge i nek a szá ma meg ha lad ja az ötöt, a köz ok ta -
tá si in téz mény élé re fõ igaz ga tó, a tag in téz mény, az in téz -
mény egy ség élé re igaz ga tó, óvo da ve ze tõ bíz ha tó meg.
E ren del ke zé sek al kal maz ha tók ak kor is, ha a köz ok ta tá si
in téz mény ala pí tó ok ira ta sze rint a fel ve he tõ ma xi má lis
gyer mek-, ta nu ló lét szám el éri az ezer öt száz fõt. A fõ igaz -
ga tó ra egye bek ben az in téz mény ve ze tõ re vo nat ko zó ren -
del ke zé se ket kell al kal maz ni, az zal az el té rés sel, hogy
mun ka ide jé re a 16.  § (4) be kez dé sét, va la mint az 1. szá mú
mel lék let Elsõ ré szé nek kö te le zõ óra szá mot meg ál la pí tó
ren del ke zé se it – a mun kál ta tói jog gya kor ló já nak dön té sé -
tõl füg gõ en – nem kell al kal maz ni. Az igaz ga tó, óvo da ve -
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ze tõ fog lal koz ta tá sá ra a szer ve ze ti és szak mai te kin tet ben
ön ál ló in téz mény egy ség ve ze tõ jé re vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket kell al kal maz ni.

(4) Az in téz mény ve ze tõi meg bí zás ra be nyúj tott pá lyá -
zat, a pá lyá zat tal kap cso la to san – e tör vény alap ján vé le -
mé nye zés re jo go sul tak ál tal – ki ala kí tott vé le mény és a vé -
le mény ki ala kí tá sá val kap cso la tos sza va zás ered mé nye
köz ér dek bõl nyil vá nos adat, ame lyet a köz ok ta tá si in téz -
mény hon lap ján, an nak hi á nyá ban a hely ben szo ká sos mó -
don nyil vá nos ság ra kell hoz ni.”

6.  § (1) A Kt. 57.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ne ve lõ tes tü let dön té si jog kö ré be tar to zik)
„f) a há zi rend, az in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram 

el fo ga dá sa;”

(2) A Kt. 57.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ne ve lõ tes tü let a fel adat kö ré be tar to zó ügyek elõ -
ké szí té sé re vagy el dön té sé re tag ja i ból – meg ha tá ro zott
idõ re vagy al kal mi lag – bi zott sá got hoz hat lét re, il let ve
egyes jog kö re i nek gya kor lá sát át ru ház hat ja a szak mai
mun ka kö zös ség re, az is ko la szék re vagy a di ák ön kor -
mány zat ra. Az át ru há zott jog kör gya kor ló ja a ne ve lõ tes tü -
le tet tá jé koz tat ni kö te les – a ne ve lõ tes tü let ál tal meg ha tá -
ro zott idõ kö zön ként és mó don – azok ról az ügyek rõl, ame -
lyek ben a ne ve lõ tes tü let meg bí zá sá ból el jár. E ren del ke zé -
se ket nem le het al kal maz ni a ne ve lé si prog ram, il let ve a
pe da gó gi ai prog ram, to váb bá a szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály zat, a há zi rend és az in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si
prog ram el fo ga dá sá nál.”

7.  § A Kt. 58.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény pe da gó gu sai szak -
mai mun ka kö zös sé ge ket hoz hat nak lét re. A mun ka kö zös -
ség szak mai, mód szer ta ni kér dé sek ben se gít sé get ad a ne -
ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben fo lyó ne ve lõ és ok ta tó mun -
ka ter ve zé sé hez, szer ve zé sé hez, ér té ke lé sé hez és el len õr -
zé sé hez. Szak mai mun ka kö zös ség hoz ha tó lét re a gyer -
mek- és if jú ság vé del mi fel ada tok, a sza bad idõ hasz nos el -
töl té sé vel össze füg gõ fel ada tok, a sa já tos ne ve lé si igé nyû
és a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók in teg rá ci ó ját
szol gá ló fel ada tok se gí té sé hez is. A szak mai mun ka kö zös -
ség éves terv sze rint részt vesz az in téz mény ben fo lyó
szak mai mun ka bel sõ el len õr zé sé ben. A szak mai mun ka -
kö zös ség tag ja és ve ze tõ je a bel sõ ér té ke lés ben és el len õr -
zés ben ak kor is részt ve het, ha nem sze re pel az Or szá gos
szak ér tõi név jegy zék ben. A szak mai mun ka kö zös ség – a
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak
sze rint – gon dos ko dik a pe da gó gus-mun ka kör ben fog lal -
koz ta tot tak szak mai se gí té sé rõl. A ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta a szak mai mun -
ka kö zös ség ré szé re to váb bi fel ada to kat ál la pít hat meg. Az
e be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá ra, a pe da -
gó gu sok kez de mé nye zé sé re in téz mé nyek kö zöt ti mun ka -
kö zös ség is lét re hoz ha tó.”

8.  § A Kt. 66.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép, to váb bá a § a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez -
dés sel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3)–(8) be -
kez dés je lö lé se (6)–(11) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az ál ta lá nos is ko la – be le ért ve a ki je lölt is ko lát is –
kö te les fel ven ni, át ven ni azt a tan kö te les ta nu lót, aki nek
la kó he lye, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lye a kör ze té -
ben ta lál ha tó (a továb biak ban: kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó
is ko la). Ha a te le pü lé sen több ál ta lá nos is ko la mû kö dik, a
hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók nak az egyes fel -
vé te li kör zet ben ki szá mí tott ará nya leg fel jebb ti zen öt szá -
za lék pont tal le het ma ga sabb, mint a hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû gyer me kek nek a te le pü lés egé szé re ki szá mí -
tott ará nya. A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek -
nek a te le pü lé sen be lü li ará nyát oly mó don kell meg ha tá -
roz ni, hogy az adott te le pü lé sen la kó hellyel, en nek hi á nyá -
ban tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ összes hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû gyer me kek lét szá mát el kell osz ta ni a
te le pü lé sen la kó hellyel, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si
hellyel ren del ke zõ összes gyer mek lét szá má val. A hal mo -
zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók fel vé te li kör ze ten be lü li
ará nyá nak meg ha tá ro zá sá hoz az egyes fel vé te li kör ze tek -
ben la kó hellyel, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si hellyel ren -
del ke zõ összes hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu ló nak
a lét szá mát el kell osz ta ni a fel vé te li kör zet ben la kó hellyel, 
en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ összes
ta nu ló lét szá má val (a továb biak ban: hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû ta nu lók kör ze ti ará nya).

(3) Nem je löl he tõ ki kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó is ko lá -
nak az az ál ta lá nos is ko la, amely kör ze té nek ki ala kí tá sá nál 
a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek kör ze ti ará -
nya túl lé pé sé re vo nat ko zó ren del ke zés nem tart ha tó meg,
fel té ve, hogy a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók
kör ze ti ará nya el ér né az öt ven szá za lé kot, és egyéb ként a
te le pü lés töb bi is ko lá ja elég sé ges fé rõ hellyel ren del ke zik a 
te le pü lés összes tan kö te les ta nu ló já nak fel vé te lé hez. Az
elég sé ges fé rõ he lyek meg lé tét az is ko la ala pí tó ok ira tá ban
meg ha tá ro zott ma xi má lis ta nu lói lét szám alap ján kell
meg ál la pí ta ni.

(4) A ki je lölt is ko la [30.  § (4) bek.] – ak kor is, ha nem
kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó is ko la – a ta nu ló fel vé te lét csak
hely hi ány  miatt ta gad hat ja meg. A nem ze ti vagy et ni kai
ki sebb ség hez tar to zó je lent ke zõt – ha a fel vé te li kö ve tel -
mé nyek nek meg fe lel – a nem ze ti vagy et ni kai ki sebb ség
nyel vén, ille tõ leg a nem ze ti vagy et ni kai ki sebb ség nyel -
vén és ma gya rul ta ní tó is ko lá ba (ta go zat ra, osz tály ba, cso -
port ba) fel, il let ve át kell ven ni. A fenn tar tó a szak is ko lát
és a kö zép is ko lát is ki je löl he ti kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó
is ko lá nak.

(5) Ha az ál ta lá nos is ko la a fel vé te li kö te le zett sé ge tel je -
sí té se után to váb bi fel vé te li, át vé te li ké rel me ket is tel je sí -
te ni tud, kö te les elõ ször a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû
ta nu lók ké rel mét tel je sí te ni. A to váb bi fel vé te li le he tõ ség -
rõl  szóló tá jé koz ta tót a hely ben szo ká sos mó don – leg -
alább ti zen öt nap pal a fel vé te li, át vé te li ké rel mek be nyúj -
tá sá ra ren del ke zés re álló idõ szak elsõ nap ja elõtt – nyil vá -
nos ság ra kell hoz ni. A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta -
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nu lók kö zül elõny ben kell ré sze sí te ni azo kat, akik nek a la -
kó he lye, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lye azon a te le -
pü lé sen van, ahol az is ko la szék he lye ta lál ha tó. A hal mo -
zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók fel vé te le után a to váb bi
fel vé te li ké rel mek el bí rá lá sá nál elõny ben kell ré sze sí te ni
azo kat a je lent ke zõ ket, akik nek a la kó he lye, en nek hi á nyá -
ban tar tóz ko dá si he lye azon a te le pü lé sen ta lál ha tó, ahol az 
is ko la szék he lye ta lál ha tó. Ha az ál ta lá nos is ko la – a meg -
adott sor rend sze rint – az összes fel vé te li ké rel met hely -
hiány  miatt nem tud ja tel je sí te ni, az érin tett cso port ba tar -
to zók kö zött sor so lás út ján dönt a je lent ke zõk kö zött. A
sor so lás ra a fel vé te li, át vé te li ké rel met be nyúj tó kat meg
kell hív ni. A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók fel -
vé te li, át vé te li ké rel mé nek tel je sí té se után sor so lás nél kül
is fel ve he tõ a sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu ló, to váb bá az a
ta nu ló, aki nek ezt sa já tos hely ze te in do kol ja. A sa já tos
hely ze tet a he lyi ön kor mány zat ren de let ben ál la pít ja meg.
Nem kell vizs gál ni az is ko lai arány meg tar tá sát ab ban az
eset ben, ha azt az e be kez dés ben meg ha tá ro zott elõny ben
ré sze sí té si kö te le zett ség meg tar tá sa  miatt lép ték át. A
(2)–(5) be kez dés ben fog lal ta kat a te le pü lé sen lévõ va la -
mennyi ál ta lá nos is ko lai fel adat el lát ási hely te kin te té ben
al kal maz ni kell ak kor is, ha az is ko la szék he lye nem a te le -
pü lé sen ta lál ha tó.”

9.  § (1) A Kt. 94.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter sza bá lyoz za)
„c) az ága za ti mi nõ ség po li ti kai fel ada tok el lá tá sá nak, az 

or szá gos mé ré si fel ada tok szer ve zé sé nek, a tel je sít mény
ér té ke lé sé nek rend jét és el ve it, a köz ok ta tás mi nõ ség biz to -
sí tá sá val össze füg gõ te vé keny sé get, az in téz mé nyi szak -
mai mi nõ sí té si el já rást, a szak mai mi nõ sí tõ tes tü let lét re -
ho zá sát és mû kö dé sét, a mi nõ sí té si el já rás ban szak ér tõ -
ként  való köz re mû kö dés fel té te le it, a mi nõ sí tõ tes tü let ál -
tal meg ha tá roz ha tó szak mai kri té ri u mo kat, a szak mai mi -
nõ sí té si el já rás so rán ki ad ha tó mi nõ sí tést, a mi nõ sí tés hez
kap cso ló dó költ ség ve té si tá mo ga tá si ren det, a szak mai mi -
nõ sí té si el já rá sért kér he tõ díj meg ál la pí tá sá nak rend jét,
mér té két, a be fi ze té sé nek sza bá lya it, a be folyt összeg fel -
hasz ná lá sát;”

(2) A Kt. 94.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter sza bá lyoz za)
„j) az Or szá gos szak ér tõi név jegy zék és az Or szá gos

vizs gáz ta tá si név jegy zék el ké szí té sét és a név jegy zék re
tör té nõ fel vé tel to váb bi szak mai fel té te le it, to váb bá el já rá -
si kér dé se it, va la mint a fel vé tel meg hosszab bí tá sá nak fel -
té te le it, a szak ér tõi és vizs ga el nö ki to vább kép zés kérdé -
seit, a to vább kép zés el mu lasz tá sá nak kö vet kez mé nye it, a
szak ér tõ vel és a vizs ga el nök kel szem be ni be je len té sek ki -
vizs gá lá sá nak el já rá sát, to váb bá az or szá gos szak ta nács -
adói te vé keny ség ke re té ben meg szer ve zés re ke rü lõ nem
tan tárgy hoz, szak te rü let hez kö tõ dõ szak ta nács adói fel ada -
to kat, azok meg szer ve zé sét, va la mint az or szá gos szak ta -
nács adói te vé keny ség hez kap cso ló dó to váb bi szak mai kö -

ve tel mé nye ket, az Or szá gos szak ér tõi név jegy zék be fel -
vett szak ér tõk szak ér tõi te vé keny sé gét, a nem tan tárgy hoz, 
nem szak te rü let hez kö tõ dõ or szá gos szak mai szol gál ta tá -
sok kö rét, te rü le te it, meg szer ve zé sét, az or szá gos pe da gó -
gi ai szak mai szol gál ta tás ban  való rész vé tel fel té te le it, az
or szá gos pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tó in téz mény ki je -
lö lé sét, a Pe da gó gus-to vább kép zé si Akk re di tá ci ós Tes tü -
let lét re ho zá sát és mû kö dé sét;”

(3) A Kt. 94.  §-a (1) be kez dé se a kö vet ke zõ n)–o) pont -
tal egé szül ki:

(Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter sza bá lyoz za)
„n) az is ko lai fel vé te li el já rás rend jét, az is ko lai vizs gáz -

ta tás sal, az akk re di tá ci ós el já rás sal, a szak ér tõi és vizs gáz -
ta tá si név jegy zék össze ál lí tá sá val és a név jegy zék be tör té -
nõ fel vé tel lel össze füg gõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg -
ál la pí tá sá nak rend jét, mér té két, a meg ál la pí tott összeg be -
fi ze té sé nek sza bá lya it, a be folyt összeg fel hasz ná lá sá nak
kér dé se it, to váb bá a vizs gáz ta tás sal, a szak ér tõi te vé keny -
ség gel kap cso la tos dí ja zás meg ál la pí tá sá nak kér dé se it;

o) az egy sé ges óvo da-böl csõ de lé te sí té sé nek fel té te le it, 
a lé te sí tés és mû kö dés, a ne ve lés ben  való köz re mû kö dés
szak mai sza bá lya it, és a har ma dik élet évü ket be nem töl -
tött gyer me kek fel vé te lé nek fel té te le it, az ok ta tás ügyi köz -
ve tí tõi szol gá lat igény be vé te lé nek rend jét, fel ada ta it, mû -
kö dé sét.”

(4) A Kt. 94.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott jog kö rét

a) a szak kép zés te kin te té ben a szak ké pe sí té sért fe le lõs
mi nisz ter rel,

b) az egy sé ges óvo da-böl csõ de te kin te té ben a szo ci á lis
el lá tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben gya ko rol ja.”

10.  § (1) A Kt. 94.  §-a (3) be kez dé sé nek l) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Kor mány ren de let ben sza bá lyoz za)
„l) a pe da gó gus-to vább kép zést tel je sí tõk anya gi el is me -

ré sé nek, a vá ra ko zá si idõ csök ken té sé nek le he tõ sé gét,
azo kat a fel té te le ket, ame lyek fenn ál lá sa ese tén a ki emelt
mun ka vég zé sért járó ke re set-ki egé szí tést meg kell ál la pí -
ta ni, va la mint a ke re set-ki egé szí tés leg ki sebb össze gét, az
in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ban meg ha tá ro zott
szem pon tok és ér té ke lé si rend alap ján ad ha tó anya gi el is -
me rés rend jét, to váb bá a pe da gó gus-mun ka kör te kin te té -
ben a kö te le zõ órát meg ha la dó ta ní tás mun kál ta tói el ren -
de lé sét, az el ren delt ta ní tás dí ja zá sát, a mun ka idõ-be osz -
tás, a ta ní tá si idõ ke ret, to váb bá ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé -
nyek ben a rend kí vü li mun ka vég zés, az ügye let és ké szen -
lét el ren de lé sé nek fel té te le it, az ügye let és az ügye let alatt
el ren delt mun ka vég zés dí ja zá sát is ma gá ban fog la ló áta -
lány dí ja zás meg ál la pí tá sá nak sza bá lya it és mér té két, az in -
téz mény ve ze tõi és ve ze tõ he lyet te si fel ada tot el lá tók, az át -
la gos tól el té rõ fel ada tot el lá tó, a ne he zebb kö rül mé nyek
kö zött dol go zó pe da gó gu sok, a pá lya kez dõ pe da gó gu sok
több let dí ja zá sa, ki egé szí tõ il let mé nye meg ál la pí tá sá nak
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fel té te le it, a dí ja zás mér té két, a hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû gyer me kek, ta nu lók szü lei is ko lai vég zett ség gel
össze füg gõ ön kén tes nyi lat ko za tá nak kér dé se it;”

(2) A Kt. 94.  §-a (3) be kez dé se a kö vet ke zõ p) pont tal
egé szül ki:

(A Kor mány ren de let ben sza bá lyoz za)
„p) az érett sé gi zõk vizs gáz ta tá sá ban részt ve võk dí ja zá -

sá val kap cso la tos kér dé se ket, az érett sé gi vizs gán  való
rész vé tel lel össze füg gõ – az ok ta tá si hi va tal ál tal meg ál la -
pít ha tó – vizs ga díj meg ál la pí tá sá nak el ve it, a di ák iga zol -
vány, a pe da gó gus iga zol vány ki ál lí tá sá val össze füg gõ
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg ál la pí tá sá nak, be fi ze té sé -
nek és fel hasz ná lá sá nak kér dé se it, a köz ok ta tás informá -
ciós rend sze ré vel össze füg gõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj
meg ál la pí tá sá nak és be fi ze té sé nek rend jét, a be folyt
összeg fel hasz ná lá sá nak rend jét, a pe da gó gus iga zol vány
igény lé sé vel kap cso la tos igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg -
ál la pí tá sá nak és be sze dé sé nek, be fi ze té sé nek rend jét, va -
la mint a be folyt összeg fel hasz ná lá sá nak rend jét, a pe da -
gó gus-to vább kép zés sel kap cso la tos akk re di tá ci ós el já rás -
sal össze füg gõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg ál la pí tá sá -
nak rend jét, a be folyt összeg fel hasz ná lá sát, ille tõ leg a be -
fi ze tés rend jét, a pe da gó gus ösz tön díj ala pí tá sát.”

(3) A Kt. 94.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki, 
ez zel egy ide jû leg a je len le gi (4)–(6) be kez dés je lö lé se
(5)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(4) A Kor mány a köz ok ta tás-ku ta tás tá mo ga tá sa és el -
is me ré se cél já ból pe da gó gu sok szá má ra ösz tön dí jat ala pít -
hat. A Kor mány ál tal ala pí tott ösz tön díj – kü lön tör vény
sze rint – men tes a köz ter hek tõl.”

11.  § A Kt. a kö vet ke zõ 95/B–95/C.  §-sal egé szül ki:
„95/B.  § A köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si

hi va tal a ha tó sá gi el len õr zés so rán fel tárt jog sér tés – ide -
ért ve a szük sé ges in téz ke dés el mu lasz tá sá val el kö ve tett
sza bály ta lan ság ese tét is – a 95/A.  § (6) be kez dés c) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel ügye le ti bír ság össze gé nek meg ál -
la pí tá sá nál figye lembe ve szi:

a) a jog sér tés sú lyos sá gát,
b) a jog sér tés nek a köz ok ta tá si in téz mény mû kö dé sé re

gya ko rolt ha tá sát,
c) a gyer me kek, a ta nu lók, a szü lõk ér de ke i nek sé rel -

mét és az érin tet tek szá mát,
d) a jog sér tés sel oko zott kárt,
e) az in téz ke dé se alap já ul szol gá ló ada tok, té nyek, in -

for má ci ók el tit ko lá sát, il let ve az arra irá nyu ló szán dé kot,
f) a jog sér tõ ál la pot fenn ál lá sá nak idõ tar ta mát, il let ve a

jog sér tés is mét lõ dé sét, gya ko ri sá gát,
g) a jog sér tés fel tá rá sá ban  való köz re mû kö dést, a jog -

sér tés kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sa ér de ké ben tett in -
téz ke dé se ket és az el ért ered mé nye ket, il let ve a kár eny hí -
tés mér té két,

h) a vizs gált idõ szak alatt több kü lön bö zõ jog sér tés el -
kö ve té se ese tén azok szá mát és ha tá sát, az a)–g) pon tok
sze rin ti fel té te le ket egyen ként és összes sé gük ben mér le -
gel ve.

95/C.  § (1) Ha a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta -
tá si hi va tal a ha tó sá gi el len õr zés so rán fel tár ja, hogy a ne -
ve lé si-ok ta tá si in téz mény a fel vé te li, át vé te li ké re lem el bí -
rá lá sa so rán meg sér tet te az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé -
nyét, az érin tett szü lõ ké rel mé re meg ál la pít ja az óvo dai
fel vé tel, a ta nu lói jog vi szony, a kol lé gi u mi tag sá gi jog vi -
szony lét re jöt tét. A köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta -
tá si hi va tal ak kor hoz hat ha tá ro za tot a fel vé te li, át vé te li
ké re lem tár gyá ban, ha a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mít va
ke ve sebb, mint száz öt ven nap telt el. A köz ok ta tá si fel -
adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal el já rá sa so rán – az el -
len ke zõ bi zo nyí tá sá ig – vé lel mez ni kell az egyen lõ bá nás -
mód sé rel mét, ha a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer -
mek, ta nu ló fel vé te li, át vé te li ké rel mé nek el bí rá lá sa so rán
nem tar tot ták meg a fel vé te li el já rás sza bá lya it. A köz ok ta -
tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal ha tá ro za tát az
osz tály, cso port ma xi má lis lét szám ha tá ro kat meg ál la pí tó
ren del ke zé sek re és az is ko lai fel vé te li ará nyok ra vo nat ko -
zó ren del ke zé sek re te kin tet nél kül vég re kell haj ta ni. A
köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal mind ad -
dig, amíg az érin tett gyer mek, ta nu ló az adott nevelési-
 oktatási in téz ménnyel óvo dai fel vé te li jog vi szony ban, ta -
nu lói jog vi szony ban, kol lé gi u mi tag sá gi jog vi szony ban
áll, szük ség sze rint, de min den ne ve lé si év ben, il let ve ta ní -
tá si év ben leg alább egy al ka lom mal meg gyõ zõ dik ar ról,
hogy sé rült-e az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye a ne ve -
lé si-ok ta tá si in téz mény ben.

(2) Ha a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va -
tal a ha tó sá gi el len õr zés so rán meg ál la pít ja, hogy a te le pü -
lé sen vagy a te le pü lés meg ha tá ro zott ré szé ben nincs kö te -
le zõ fel vé telt biz to sí tó óvo da, il let ve kö te le zõ fel vé telt biz -
to sí tó is ko la vagy az is ko lai kör zet ha tár meg ha tá ro zá sá ra
vo nat ko zó ren del ke zé se ket nem tar tot ták meg – a 4.  §
(7) be kez dé sé ben, a 4/A.  §-ban, a 65.  § (2) be kez dé sé ben, a 
66.  § (2) be kez dé sé ben, a 88.  § (7) be kez dé sé ben és a
3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak ra te kin tet tel – ki -
je lö li azt az ön kor mány za ti fel adat el lát ás ban részt vevõ
óvo dát, il let ve ál ta lá nos is ko lát, amely nem ta gad hat ja
meg a gyer mek óvo dai fel vé te lét, is ko lai fel vé te lét. A ki je -
lö lés egy ne ve lé si, il let ve ta ní tá si évre szól hat, de – az e be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén –
több al ka lom mal is meg hosszab bít ha tó. A ki je lö lés meg -
szû né se nem érin ti a ki je lö lés alap ján lé te sí tett óvo dai fel -
vé te li jog vi szonyt, il let ve ta nu lói jog vi szonyt.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban ön kor mány za ti fel -
adat el lát ás ban részt vevõ óvo dá nak, is ko lá nak kell te kin -
te ni a he lyi ön kor mány zat és az ön kor mány za ti tár su lás
fenn tar tá sá ban mû kö dõ óvo dát és is ko lát, to váb bá azt a
nem ál la mi, nem he lyi ön kor mány za ti fenn tar tá sú óvo dát
és is ko lát, amely a te le pü lé si ön kor mány zat tal kö tött köz -
ok ta tá si meg ál la po dás alap ján részt vesz az ön kor mány za -
ti fel adat el lát ás ban, vagy az ön kor mány zat ál tal át adott
épü let ben mû kö dik, fel té ve, hogy az épü let át adá sért, az
épü let hasz ná la tá ért fi ze tett el len szol gál ta tás nem éri el a
pi a ci ér té ket, il let ve az épü let hasz ná la tá val járó költ sé ge -
ket az át adó he lyi ön kor mány zat rész ben vagy egész ben
át vál lal ta.
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(4) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban ön kor mány za ti fel -
adat el lát ás ban részt vevõ óvo dá nak, is ko lá nak kell te kin -
te ni az óvo dát és az is ko lát ak kor is, ha a he lyi ön kor mány -
zat a nem ál la mi, nem he lyi ön kor mány za ti fenn tar tó ré -
szé re ad bár mi lyen, a fenn tar tói fel ada tok el lá tá sát se gí tõ
tá mo ga tást. Az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig vé lel mez ni kell,
hogy a nem ál la mi, nem ön kor mány za ti fenn tar tás ban lévõ 
óvo da, is ko la részt vesz az ön kor mány za ti fel adat el lát ás -
ban, ha olyan épü let ben mû kö dik, amely ben ko ráb ban ön -
kor mány za ti fenn tar tá sú óvo da, is ko la mû kö dött.

(5) A (3)–(4) be kez dés ben fog lal tak nem al kal maz ha -
tók, ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény a volt egy há zi in gat -
la nok tu laj do ni hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló tör vény
ha tá lya alá tar to zó in gat lan ban mû kö dik.

(6) Ha a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va -
tal olyan óvo dát, is ko lát je lölt meg, amely nem a gyer mek,
ta nu ló la kó he lye, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lye sze -
rin ti te le pü lé sen mû kö dik, a meg je lölt óvo da, is ko la fenn -
tar tó ja a gyer mek, a ta nu ló fel vé te lé nek nap já tól az éves
költ ség ve tés rõl  szóló tör vény ben az egy há zi jogi sze mély
ré szé re meg ál la pí tott ki egé szí tõ tá mo ga tás össze gé nek
meg fe le lõ össze gû tá mo ga tás ra vá lik jo go sult tá, mind ad -
dig, amíg az óvo dai el lá tás nem szû nik meg, il let ve a ta nu -
lói jog vi szony fenn áll. A tá mo ga tás for rá sa a gyer mek,
 illetve a ta nu ló el lá tá sá ról nem gon dos ko dó he lyi ön kor -
mány zat ré szé re az ön kor mány za ti fi nan szí ro zá si rend -
szer ben járó net tó fi nan szí ro zás össze ge.

(7) A köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal
(1)–(2) be kez dés alap ján ho zott ha tá ro za ta – fel leb be zés re
te kin tet nél kül – azon nal vég re hajt ha tó.

(8) A köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dés sel egy ide jû -
leg az egyen lõ bá nás mód meg sér té se  miatt az in téz mény -
ve ze tõ vel szem ben sza bály sér té si el já rást in dít.”

12.  § (1) A Kt. 102.  §-a (3) be kez dé se a kö vet ke zõ má -
so dik és har ma dik mon dat tal egé szül ki:

„Az e be kez dés ben meg ha tá ro zott vé le mény ki ala kí tá -
sá hoz min den olyan in for má ci ót hoz zá fér he tõ vé kell ten ni
a vé le mé nye zé si jog gal ren del ke zõk ré szé re, amely a fenn -
tar tói dön tés meg ho za ta lá hoz ren del ke zé sé re áll. A vé le -
mény ki ala kí tá sá hoz – az in for má ci ók hoz zá fér he tõ vé té -
te lé nek nap já tól szá mít va – leg alább ti zen öt na pot kell biz -
to sí ta ni az ér de kel tek ré szé re.”

(2) A Kt. 102.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (11)–(12) be kez dés je lö lé -
se (12)–(13) be kez dés re vál to zik:

„(11) A fenn tar tó leg ké sõbb az in téz ke dés ter ve zett
vég re haj tá sa évé nek már ci us utol só mun ka nap já ig hoz hat
a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény át szer ve zé sé vel, fenn tar tói
jo gá nak át adá sá val, meg szün te té sé vel össze füg gõ dön -
tést.”

13.  § A Kt. a kö vet ke zõ 105.  §-sal egé szül ki:
„105.  § (1) A he lyi ön kor mány zat az ön kor mány za ti in -

téz ke dé si terv, il let ve a fõ vá ro si, me gyei fej lesz té si terv ré -

sze ként vagy az ab ban fog lal tak ra te kin tet tel ön ál ló in téz -
ke dé si terv ként meg ha tá roz za a gyer me kek, ta nu lók esély -
egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket (a továb biak ban:
köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv).

(2) A ha zai és nem zet kö zi for rá sok ra ki írt köz ok ta tá si
célú pá lyá za to kon  való rész vé tel fel té te le, hogy a he lyi ön -
kor mány zat, az ön kor mány za ti tár su lás ren del kez zen – az
ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki adott út mu ta tó figye -
lembe véte lével el ké szí tett – köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi
in téz ke dé si terv vel. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nál – az elõ írt
fel té te lek meg lé te ese tén – elõny ben kell ré sze sí te ni azt a
köz ok ta tá si in téz ményt fenn tar tó tár su lást, amely nek tag -
jai kö zött olyan ön kor mány zat is ta lál ha tó, amely sze re pel
a hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sek jegy zé kén, to váb bá azt a
köz ok ta tá si in téz ményt fenn tar tó te le pü lést és tár su lást,
amely nek az ille té kességi te rü le tén a hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû gyer me kek, ta nu lók összes gyer mek hez, ta -
nu ló hoz vi szo nyí tott ará nya el éri a hu szon öt szá za lé kot.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal ta kat a nem ál la mi, nem ön -
kor mány za ti in téz mény fenn tar tók te kin te té ben is al kal -
maz ni kell.”

14.  § A Kt. 132.  §-a a kö vet ke zõ (8)–(17) be kez dés sel
egé szül ki:

„(8) A 2008. évi XXXI. tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott
Kt. 33.  §-ának (14) be kez dé se alap ján egy sé ges óvo da-
böl csõ de in dí tá sá ra elsõ íz ben a 2009. évi ne ve lé si év ben
van le he tõ ség.

(9) A 2008. évi XXXI. tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott
Kt. 33.  §-ának (15) be kez dé se sze rint 2009. ja nu ár 1-jé ig
kell át szer vez ni a ta nu lá si ké pes sé get vizs gá ló szak ér tõi
bi zott sá go kat.

(10) A 2008. évi XXXI. tör vény 8.  §-ával meg ál la pí tott
Kt. 66.  §-ának (3) be kez dé se alap ján az elég sé ges fé rõ he -
lyek meg lé tét a 2008. ja nu ár 1. nap ján ér vé nyes ala pí tó
 okiratban meg ha tá ro zott ta nu lói ma xi má lis lét szám alap -
ján kell meg ha tá roz ni. E ren del ke zés tõl ak kor le het el tér ni, 
ha az ala pí tó ok irat ban meg eme lik a ma xi má lis ta nu lói lét -
szá mot, vagy azért csök ken tik, mi vel az adott is ko lá ban a
ta nu lói fel ké szí tés re ren del ke zés re álló he lyi sé gek szá ma
csök kent.

(11) A 2008. évi XXXI. tör vény 8.  §-ával meg ál la pí tott
Kt. 66.  § (2) be kez dés sze rin ti fel vé te li kör ze te ket 2008.
de cem ber 31-éig kell ki ala kí ta ni.

(12) A 2008. évi XXXI. tör vény 11.  §-ával meg ál la pí -
tott Kt. 95/C.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat – ha az in téz -
ke dés re meg adott ha tár idõ még nem telt el – a 2008/2009.
ta ní tá si évre tör té nõ fel vé te li el já rás te kin te té ben is al kal -
maz ni kell.

(13) A 2008. évi XXXI. tör vény 12.  §-ával meg ál la pí -
tott Kt. 102.  § (11) be kez dé sé ben fog lal ta kat 2008-ban
 azzal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a nevelési-okta -
tási in téz mény meg szün te té sé vel, át szer ve zé sé vel össze -
füg gõ dön tést a 2008. évi XXXI. tör vény ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ hó nap utol só mun ka nap já nak vé gé ig le het meg -
hoz ni.
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(14) Nem in dít ha tó a kö vet ke zõ ta ní tá si év ben az ál ta lá -
nos is ko la elsõ év fo lya mán osz tály, ha – az e tör vény
66.  §-ának (3) be kez dé se alap ján – nem lát hat el kö te le zõ
fel vé te li fel ada tot, mi vel a kör ze té nek ki ala kí tá sá nál a hal -
mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek kör ze ti ará nyá -
nak túl lé pé sé re vo nat ko zó ren del ke zés nem tart ha tó meg,
to váb bá a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók kör ze ti
ará nya el éri az öt ven szá za lé kot, és egyéb ként a te le pü lés
töb bi is ko lá ja elég sé ges fé rõ hellyel ren del ke zik a te le pü lés 
összes tan kö te les ta nu ló já nak fel vé te lé hez, amennyi ben az 
új on nan fel vett hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók -
kal, az is ko lá val ta nu lói jog vi szony ban álló, összes hal mo -
zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu ló nak az is ko lá val ta nu lói
jog vi szony ban álló összes ta nu lók hoz vi szo nyí tott ará nya
(a továb biak ban: hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók
is ko lai ará nya) az elõ zõ ta ní tá si év hez vi szo nyít va tíz szá -
za lék kal meg emel ke dett, és en nek kö vet kez té ben a hal mo -
zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók is ko lai ará nya el ér te az
öt ven szá za lé kot. Az osz tály in dí tás kor lá to zá sá ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket elsõ íz ben a 2010/2011. tan év ben
kell al kal maz ni, a 2009/2010. ta ní tá si év ben ki ala kult
 halmozottan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók is ko lai ará nya
alap ján.

(15) A 2009/2010. ta ní tá si év ben nem in dít ha tó az elsõ
év fo lya mon osz tály ab ban az ál ta lá nos is ko lá ban, amely
nem je löl he tõ ki kö te le zõ fel vé telt el lá tó is ko lá nak, fel té -
ve, hogy a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók is ko lai
ará nya a 2008/2009. tan év ben el ér te az öt ven szá za lé kot.

(16) A köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va -
tal – a fenn tar tó ké ré sé re – az érin tett is ko lá nak fel men tést
ad hat az osz tály in dí tás ti lal ma alól, fel té ve, hogy a fel men -
tés el ma ra dá sa ese tén az is ko lai ne ve lés és ok ta tás igény -
be vé te le a ta nu ló és a szü lõ ré szé re arány ta lan te her rel
 járna.

(17) Ha a he lyi ön kor mány za ti in téz mény fenn tar tó a
nyolc év fo lyam nál ke ve sebb év fo lyam mal mû kö dõ ál ta lá -
nos is ko la to vább mû kö dé sé hez szük sé ges en ge délyt nem
sze rez te be, e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hó nap utol só 
mun ka nap já nak vé gé ig kez de mé nyez he ti azt a köz ok ta tá si 
fel adat kör ében el já ró ok ta tá si hi va tal nál.”

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
 szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

15.  § A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga -
tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban:
Gyvt.) a kö vet ke zõ 20/C.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö vet -
ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Óvodáztatási támogatás

20/C.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je an nak a
rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sü lõ
gyer mek nek a szü lõ je ré szé re, aki a há rom-, il let ve négy -
éves gyer me két be írat ta az óvo dá ba, to váb bá gon dos ko dik 
gyer mek e rend sze res óvo dá ba já ra tá sá ról, és aki nek rend -

sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re  való jo go sult sá ga
fenn áll

a) a gyer mek óvo dai be íra tá sát köve tõen elsõ al ka lom -
mal, ha a gyer mek óvo dai be íra tá sa

aa) az év elsõ fe lé ben tör té nik és a gyer mek óvo dai ne -
ve lés ben  való rész vé te le óta leg alább há rom hó nap el telt,
a be íra tás évé nek jú ni us hó nap já ban,

ab) az év elsõ fe lé ben tör té nik, de jú ni u sig nem telt el
há rom hó nap, a be íra tás évé nek de cem ber hó nap já ban,

ac) az év má so dik fe lé ben tör té nik és a gyer mek óvo dai 
ne ve lés ben  való rész vé te le óta leg alább há rom hó nap el -
telt, a be íra tás évé nek de cem ber hó nap já ban,

ad) az év má so dik fe lé ben tör té nik, de a be íra tás évé -
ben de cem be rig nem telt el há rom hó nap, a kö vet ke zõ év
jú ni us hó nap já ban [a továb biak ban az aa)–ad) pont alat -
tiak együtt: elsõ al ka lom],

b) a gyer mek be íra tá sát köve tõen má so dik és to váb bi
al ka lom mal

ba) a tárgy év jú ni us hó nap já ban,
bb) a tárgy év de cem ber hó nap já ban,

pénz be li tá mo ga tást fo lyó sít.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti pénz be li tá mo ga tás fo lyó sí -

tá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a gyer mek tör vényes fel -
ügye le tét el lá tó szü lõ a jegy zõi el já rás ban ön kén tes nyi lat -
ko za tot te gyen ar ról, hogy gyer me ké nek há rom éves ko rá ig 
leg fel jebb az is ko la nyol ca dik év fo lya mán foly ta tott ta nul -
má nya it fe jez te be si ke re sen.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti pénz be li tá mo ga tás össze ge
a 2009. év ben gyer me ken ként elsõ al ka lom mal húsz ezer
fo rint, ezt kö ve tõn ese ten ként és gyer me ken ként tíz ezer
fo rint. A 2009. évet köve tõen az összeg eme lé sé rõl az Or -
szág gyû lés a költ ség ve tés rõl  szóló tör vény el fo ga dá sá val
egy ide jû leg dönt.

(4) A he lyi ön kor mány zat ren de let ben elõ ír hat ja, hogy
az elsõ al ka lom mal fo lyó sí tás ra ke rü lõ pénz be li tá mo ga tás 
he lyett a szü lõ nek gyer mek e ré szé re ter mé szet be ni tá mo -
ga tás nyújt ha tó. A ter mé szet be ni tá mo ga tást a gyer mek
be íra tá sát kö ve tõ hét mun ka na pon be lül kell a szü lõ ren -
del ke zé sé re bo csá ta ni.”

16.  § A Gyvt. a kö vet ke zõ 160/A.  §-sal egé szül ki:
„160/A.  § A 2008. évi XXXI. tör vény 15.  §-ával meg ál -

la pí tott, a Gyvt. 20/C.  §-ában fog lalt pénz be li tá mo ga tás az 
új je lent ke zõk ré szé re elsõ íz ben an nak a szü lõ nek fo lyó -
sít ha tó, aki har ma dik, il let ve ne gye dik élet évét be töl tött
gyer me két 2009. ja nu ár 1-jét köve tõen írat ta be az óvo dá -
ba. Azok nak az érin tett kör be tar to zó szü lõk nek, akik
 három-, il let ve négy éves, gyer me kü ket 2009. ja nu ár 1-je
elõtt már be írat ták az óvo dá ba, elsõ al ka lom mal 2009 jú -
niusában tíz ezer fo rin tot kell fo lyó sí ta ni.”

Záró rendelkezések

17.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik
na pon lép ha tály ba.
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(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján ha tá lyát vesz ti
a) a Kt. 26.  §-ának (3) be kez dé se, 84.  § (5) be kez dé sé -

ben „a mû vé sze ti alap vizs ga, ille tõ leg a mû vé sze ti zá ró -
vizs ga” szö veg, 85.  §-ának (4) be kez dé sé ben „Az ön kor -
mány za ti in téz ke dé si terv nek tar tal maz nia kell a gyer me -
kek, ta nu lók esély egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket.”
szö veg, 89/A.  §-ának (12) be kez dé se, 101.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben a „pe da gó gus szak vizs gá val és” szö veg, a
121.  § (1) be kez dé sé nek 14. pont já ban „a jegy zõ vé de lem -
be vett, il let ve aki nek” szö veg, to váb bá 19. pont já ban
„a 19.  § (2) be kez dé se” és a „68.  § (3) be kez dé se” szö veg,
va la mint 132.  §-ának (5) be kez dé se,

b) a tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi
XXXVII. tör vény 28.  § (1) be kez dé sé nek g) pont ja és
(2) be kez dé se.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján a Kt.
a) 17.  § (1) be kez dé sé nek k) pont já ban a „mû vé sze ti

tárgy nak meg fe le lõ szak irá nyú ta ná ri” szö veg he lyé be a
„mû vé sze ti tárgy nak meg fe le lõ szak irá nyú ta ná ri, az alap -
fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény elõ kép zõ és alap fo kú
év fo lya ma in to váb bá a mû vé sze ti tárgy nak meg fe le lõ
szak irá nyú ta ní tói”,

b) 30.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „köz tes vizs gán” szö -
veg he lyé be a „mo dul zá ró vizs gán, a szint vizs gán,”, a
70.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „köz tes vizs gát” szö veg he -
lyé be a „mo dul zá ró vizs gát”, a „köz tes vizs ga” szö veg he -
lyé be a „mo dul zá ró vizs ga”, 114.  § (1) be kez dés b) pont já -
nak ha to dik gon do lat je lé ben a „köz tes vizs ga” szö veg he -
lyé be a „mo dul zá ró vizs ga, a szint vizs ga,”,

c) 33.  § (4) be kez dé sé ben „A kö zös igaz ga tá sú köz ok -
ta tá si in téz mény ben egy sé ges pe da gó gi ai szak szol gá la tot
el lá tó in téz mény egy ség is mû köd het.” szö veg he lyé be „A
kö zös igaz ga tá sú köz ok ta tá si in téz mény ben egy sé ges pe -
da gó gi ai szak szol gá la tot el lá tó in téz mény egy ség és egy sé -
ges gyógy pe da gó gi ai mód szer ta ni fel ada tot el lá tó in téz -
mény egy ség is mû köd het.”, (5) be kez dés ben „Az ál ta lá nos 
mû ve lõ dé si köz pont ban – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint – egy sé ges pe da gó gi ai szak szol gá la tot el lá tó 
in téz mény egy ség is mû köd het.” szö veg he lyé be „Az ál ta -
lá nos mû ve lõ dé si köz pont ban – a (4) be kez dés ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint – egy sé ges pe da gó gi ai szak szol gá la tot
el lá tó in téz mény egy ség és egy sé ges gyógy pe da gó gi ai
mód szer ta ni fel ada tot el lá tó in téz mény egy ség is mû köd -
het.”,

d) 81.  § (1) be kez dés e) pont já ban „A köz ok ta tá si meg -
ál la po dás ke re té ben a ne ve lés és ok ta tás a gyer me kek, ta -
nu lók szá má ra in gye nes sé vá lik, és a meg ál la po dás ke re tei 
kö zött nem le het al kal maz ni a d) pont ban fog lal ta kat.”
szö veg he lyé be „A köz ok ta tá si meg ál la po dás ke re tei kö -
zött a ne ve lés és ok ta tás a gyer me kek, ta nu lók szá má ra in -
gye nes sé vá lik, to váb bá a gyer me kek, ta nu lók fel vé te lé re
al kal maz ni kell azo kat a sza bá lyo kat, ame lyek a he lyi ön -
kor mány za ti ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat koz -
nak, és nem le het al kal maz ni a d) pont ban fog lal ta kat.”,

e) 88.  § (6) be kez dé sé nek ne gye dik mon da tá ban a
„meg fe le lõ szín vo na lon” szö veg he lyé be az „e be kez dés -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint”,

f) 94.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „nevelési-
 oktatási in téz mé nyek név hasz ná la tá val,” szö veg he lyé be a 
„köz ok ta tá si in téz mé nyek név hasz ná la tá val, a ta nu lók fel -
vé te lé vel”,

g) 102.  §-ának ere de ti je lö lés sze rin ti (12) be kez dés ben 
a „(11)” szö veg he lyé be „(12)”,

h) 1. szá mú mel lék le te Má so dik rész „A nor ma tív hoz -
zá já ru lás meg ha tá ro zá sa kor figye lembe ve he tõ gyer mek-,
ta nu lói lét szám meg ál la pí tá sa” al cím 1/c. pont har ma dik
gon do lat je lé ben az „év fo lyam ra” szö veg he lyé be az „év -
fo lya mok ra”, „az elsõ alap fo kú év fo lyam ra járó” szö veg
he lyé be „az elsõ és má so dik alap fo kú év fo lya mok ra járó”,
az „elõ kép zõ év fo lyam és az elsõ és má so dik alap fo kú év -
fo lyam” szö veg he lyé be az „elõ kép zõ év fo lya mok va la -
mint az elsõ és má so dik alap fo kú év fo lya mok” szö veg,
Har ma dik rész II/6. pont já ban a „két ha vi” szö veg he lyé be
a „leg alább két ha vi” szö veg,

i) 2. szá mú mel lék le té nek „A köz ok ta tás in for má ci ós
rend szer e” al cím 3. és 5. pont ja i ban, „A pe da gó gus iga zol -
vány” al cí met és „A di ák iga zol vány” al cí met kö ve tõ ren -
del ke zé se i ben a „Köz ok ta tá si In for má ci ós Iro da” szö veg -
rész he lyé be „köz ok ta tá si in for má ci ós iro da”, 2. szá mú
mel lék le té nek „A pe da gó gus iga zol vány” al cí met és
„A diákigaz olvány” al cí met kö ve tõ ren del ke zé se i ben a
„Köz ok ta tá si In for má ci ós Iro dá val” szö veg rész he lyé be
„köz ok ta tá si in for má ci ós iro dá val”,

j) 3. szá mú mel lék le te II. „Az osz tá lyok, cso por tok
szer ve zé se” cím 4. pont já ban „az ál ta lá nos is ko lá ban, to -
váb bá a fel zár kóz ta tó ok ta tás ban” szö veg he lyé be „az ál ta -
lá nos is ko lá ban, az alap fo kú mû vé szet ok ta tás ban, to váb bá 
a fel zár kóz ta tó ok ta tás ban”
szö veg lép.

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

2008. évi XXXII.
tör vény

a közraktározásról  szóló
1996. évi XLVIII. törvény módosításáról*

1.  § A köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör vény 
(a továb biak ban: Krt.) 1.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Sa ját tá ro lás a köz rak tár tu laj do ná ban, va la mint a
leg alább há rom éven át, a köz rak tá ro zás tel jes idõ tar ta mát
is ma gá ban fog la ló meg sza kí tás nél kü li egyéb jog cí men
bir tok ban tar tott és sa ját üze mel te té sé ben lévõ rak tár ban
tör té nõ köz rak tá ro zás. Mûvi tá ro lás min den sa ját nak nem
mi nõ sü lõ tá ro lás.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. má jus 26-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2.  § A Krt. 2.  §-a a kö vet ke zõ (8)–(10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Olyan áru, amely nek bir tok ban tar tá sa ha tó sá gi en -
ge dély hez kö tött, a ha tó sá gi en ge dély bir to ká ban, és a vo -
nat ko zó jog sza bály be tar tá sa mel lett köz rak tá roz ha tó.

(9) Nem kö zös sé gi áru a vám jog sza bá lyok sze rin ti en -
ge déllyel ren del ke zõ, és az ott meg ha tá ro zott el já rás sze -
rint mû kö dõ A és B tí pu sú vám rak tár ban köz rak tá roz ha tó.
Adó rak tár ban el he lye zett áru az ál ta lá nos for gal mi adó ról
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott en ge déllyel ren del ke zõ,
és az ott meg ha tá ro zott el já rás sze rint mû kö dõ adó rak tár -
ban köz rak tá roz ha tó.

(10) A (8) és (9) be kez dés sze rin ti en ge dé lyek kel a rak -
tár üze mel te tõ jé nek kell ren del kez nie.”

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

„(3) A köz rak tár a 40.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt va -
gyon biz to sí tá son túl fe le lõs ség biz to sí tást is köt het. Ha a
köz rak tár nem ren del ke zik a tá rolt áruk ér té ké nek meg fe -
le lõ fe le lõs ség biz to sí tás sal, az ál ta la ki bo csá tott köz rak tá ri 
je gye ken fel tün te tett áru ér ték nap tá ri éven ként nem le het
több, mint sa ját tõ ké jé nek öt szö rö se.”

4.  § A Krt. 5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A rész vény tár sa sá gi for má ban mû kö dõ köz rak tá ri
te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges en ge dély irán ti ké -
re lem hez két pél dány ban mel lé kel ni kell:

a) a rész vény tár sa ság lé te sí tõ ok ira tát, amely a cég fõ -
te vé keny sé ge ként a rak tá ro zás, tá ro lás be so ro lást tar tal -
maz za, to váb bá zá log hi tel nyúj tás ese tén az egyéb hi tel -
nyúj tás be so ro lás meg je lö lést, va la mint a szer ve ze ti fel -
épí té sé nek, az irá nyí tá si, dön té si és el len õr zé si rend jé re
vo nat ko zó, ille tõ leg a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ra
vo nat ko zó ter ve zet be mu ta tá sát, ha eze ket a lé te sí tõ ok irat
rész le te sen nem tar tal maz za;

b) a 2.  § (2) és (4)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek meg lé tét iga zo ló ok ira to kat;

c) a köz rak tár tá ro lá si, rak tá ro zá si te vé keny sé gé hez
hasz nált sa ját rak tá ra mû kö dé sé hez szük sé ges te lep en ge -
délyt;

d) a köz rak tár üz let sza bály za tá nak ter ve ze tét, ide ért ve
az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le ket is;

e) zá log köl csön nyúj tás ese tén a köl csön nyúj tás sal kap -
cso la tos sza bály za to kat, ide ért ve a fe de ze tek mi nõ sí té sé re, 
ille tõ leg ér té ke lé sé re vo nat ko zó sza bály za tot;

f) a hasz nál ni kí vánt köz rak tá ri jegy, le té ti könyv (le té ti 
szel vény) nyom tat vá nya i nak min tá ját;

g) a köz rak tár ban tu laj do ni ré sze se dés sel ren del ke zõ
sze mé lyek azo no sí tó, il let ve cég jo gi ada ta it, az azo kat iga -
zo ló ok ira to kat, ide ért ve az ál lam pol gár ság ra, de vi za jo gi
stá tusz ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást;

h) a köz rak tár ve ze tõ i nek szak mai ké pe sí té sé re, ál lam -
pol gár sá gá ra és al kal ma zá sá ra vo nat ko zó ok ira to kat;

i) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a rész vény tár sa ság nak, va -
la mint az igaz ga tó ság tag ja i nak bel föl dön nincs köz tar to -
zá sa, to váb bá ez utób bi ak te kin te té ben a bün tet len elõ éle -
tet iga zo ló ok ira tot;

j) nyi lat ko za tot ar ról, hogy tu do má sa sze rint a rész -
vény tár sa ság el len nem in dult csõd- vagy fel szá mo lá si el -
já rás;

k) nyi lat ko za tot a köz rak tár cég jegy zék szá má ról, adó -
szá má ról, te le fon és fax szá má ról, va la mint e-ma il cí mé -
rõl.”

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

„5/B.  § A fi ók te lep ként mû kö dõ köz rak tá ri te vé keny ség 
gya kor lá sá hoz szük sé ges en ge dély irán ti ké re lem hez két
pél dány ban mel lé kel ni kell:

a) a kül föl di vál lal ko zás ala pí tó ok ira tát, va la mint har -
minc nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát vagy a kül föl di
szék he lyû vál lal ko zás szék he lye sze rin ti or szág ez zel egy
te kin tet alá esõ szer ve ze té nek iga zo lá sát a kül föl di vál lal -
ko zás ala pí tá sá ról, kép vi se le té rõl, jegy zett tõ ké jé rõl;

b) a kül föl di vál lal ko zás fi ók te le pé nek a ma gyar cég bí -
ró ság ál ta li cég nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé rõl  szóló 
jog erõs cég bí ró sá gi ha tá ro za tot;

c) az 5.  § (2) be kez dé sé nek b)–f) pont ja i ban fel so rolt
ok ira to kat, sza bály za to kat és nyom tat vá nyo kat;

d) a kül föl di vál lal ko zás bel föl dön be jegy zett fi ók te le -
pe ve ze tõ jé nek (ve ze tõ i nek) ál lam pol gár sá gá ra, szak mai
ké pe sí té sé re és al kal ma zá sá ra vo nat ko zó ok ira to kat;

e) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a fi ók te lep ve ze tõ jé nek
(ve ze tõ i nek) nincs köz tar to zá sa, to váb bá az em lí tet tek re
vo nat ko zó an a bün tet len elõ éle tet iga zo ló ok ira tot;

f) az ala pí tó nak az elõ zõ üz le ti évre vo nat ko zó, könyv -
vizs gá ló ál tal hi te le sí tett éves be szá mo ló ját;

g) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a kül föl di vál lal ko zás nak
mi lyen mér le gen kí vü li kö te le zett sé gei van nak;

h) a ké re lem ben érin tett sze mé lyek tel jes bi zo nyí tó ere -
jû ma gán ok irat ban fog lalt nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an,
hogy hoz zá já rul nak az en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé -
kelt irat ban fog lal tak  valódiságának a fel ügye let ál tal meg -
ke re sett szer vek út ján tör té nõ el len õr zé sé hez;

i) a fi ók te lep for má já ban mû kö dõ köz rak tár ve ze tõ je
dön té si jog kö ré nek le írá sát, va la mint a ké rel me zõ azon
tes tü le te i nek fel so ro lá sát, ame lyek hoz zá já ru lá sa nél kül
bi zo nyos dön té sek nem ér vé nye sek;

j) nyi lat ko za tot ar ról, hogy tu do má sa sze rint a fi ók te lep 
vagy a kül föl di vál lal ko zás el len nem in dult csõd- vagy
fel szá mo lá si el já rás;

k) nyi lat ko za tot a fi ók te lep cég jegy zék szá má ról, adó -
szá má ról, te le fon és fax szá má ról, va la mint e-ma il cí mé -
rõl.”

6.  § A Krt. 5/D.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„5/D.  § A köz rak tá ri te vé keny ség meg szün te té se iránt
ké rel met kell be nyúj ta ni a fel ügye let hez. A köz rak tá ri te -
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vé keny ség meg szün te té sét a fel ügye let ak kor en ge dé lye zi, 
ha a köz rak tár a ké rel mé ben meg ha tá ro zott idõ pon tig va la -
mennyi ál ta la kö tött köz rak tá ri szer zõ dést tel je sí tet te, az
ál ta la kö tött köz rak tá ri szer zõ dé sek alap ján ki bo csá tott
köz rak tá ri je gye ket be von ta, és ezt a fel ügye let felé hi telt
ér dem lõ en iga zol ta.”

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

„(1) A köz rak tá ri te vé keny ség foly ta tá sá ra, il let ve meg -
szün te té sé re vo nat ko zó en ge dély irán ti ké rel met két pél -
dány ban kell be nyúj ta ni.”

(2) A Krt. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az 5.  § (2) be kez dé sé ben, az 5/A.  §-ban, az
5/B.  §-ban, az 5/C.  § (2) be kez dé sé ben, a 7.  § (3) be kez dé -
sé ben, a 8.  § (3) és (4) be kez dé sé ben, va la mint a 13.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt en ge dé lye zé si és be je len té si kö -
te le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges mel lék le tek – a 2.  §
(2) és (4)–(5) be kez dé sek ben meg je lölt fel té te lek meg lé te,
a bün tet len ség iga zo lá sa, a köz tar to zá sok ra vo nat ko zó iga -
zo lá sok, szak ké pe sí tés iga zo lá sa, va la mint a köz rak tá ri
jegy ter ve zet egy-egy pél dá nyá nak ki vé te lé vel – má so lat -
ban is be csa tol ha tó ak. Ha a mel lék le tek kö zött ide gen
nyel vû ok irat van, mel lé kel ni kell an nak a ma gyar nyel vû
for dí tá sát is.”

(3) A Krt. 6.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A fel ügye let a köz rak tá ro zá si piac tá jé koz ta tá sa ér -

de ké ben a hon lap ján nap ra ké szen és fo lya ma to san köz zé -
te szi

a) az ál ta la ki adott te vé keny sé gi en ge déllyel ren del ke -
zõk jegy zé két (köz rak tár neve, szék he lye, te le fon- és fax -
szá ma, e-ma il címe, en ge dély szá ma, en ge dély ki adá sá nak 
idõ pont ja), a te vé keny ség fel füg gesz té sé nek és az en ge -
dély vissza vo ná sá nak té nyét és idõ pont ját, va la mint a ki -
ren delt fel ügye le ti biz to s ne vét, ki ren de lé sé nek idõ pont ját,

b) azon kül föl di fel ügye le ti ha tó sá gok jegy zé két, ame -
lyek kel köl csö nös el is me ré sen ala pu ló együtt mû kö dé si
meg ál la po dást kö tött.”

(4) A Krt. 6.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A (2) be kez dé sé ben fel so rolt do ku men tu mok, va la -

mint a 13.  § (1) és (3) be kez dé sé ben fog lalt be je len tés
elekt ro ni kus úton is be nyújt ha tó ak.”

8.  § A Krt. 7.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7.  § (1) A köz rak tár ve ze tõ je, vagy a köz rak tá ri te vé -
keny ség irá nyí tá sá val meg bí zott ve ze tõ ál lá sú mun ka vál -
la ló ja kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak kép zett ség -
gel, leg alább öt éves – köz rak tá ri, bank i, vál la la ti gaz dál -
ko dá si, ál lam igaz ga tás pénz ügyi, il let ve gaz da sá gi te rü le -
ten szer zett – szak mai gya kor lat tal és leg alább há rom éves
ve ze tõi gya kor lat tal ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély le het, 
aki a köz rak tár ral mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re
irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti sze mély nem le het olyan
ter mé sze tes sze mély, akit bûn cse lek mény  miatt jog erõ sen
el ítél tek, és a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyos jog kö -
vet kez mé nyek alól nem men te sült, to váb bá aki nek jog erõs 
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zá sa van.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti je löl tet – meg bí za tá sát meg -
elõ zõ har minc nap pal – a fel ügye let nek be kell je len te ni. A 
be je len tés sel egy ide jû leg a je lölt rész le tes szak mai ön élet -
raj zát, va la mint az (1) és (2) be kez dé sek ben fel so rol tak hi -
telt ér dem lõ iga zo lá sát is be kell nyúj ta ni.”

9.  § A Krt. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § (1) Köz rak tár ban be fo lyá so ló ré sze se dés szer zé sé -

re irá nyu ló, il let ve azt ered mé nye zõ vagy ah hoz kap cso ló -
dó, je len tõs elõnyt biz to sí tó meg ál la po dás hoz a fel ügye let
elõ ze tes en ge dé lye szük sé ges.

(2) A köz rak tár ban be fo lyá so ló ré sze se dés sel csak
olyan ter mé sze tes sze mély, vagy gaz da sá gi tár sa ság ren -
del kez het,

a) aki a köz rak tár óva tos, kö rül te kin tõ és meg bíz ha tó
mû kö dé sét ve szé lyez te tõ be fo lyás tól men tes, és biz to sí ta -
ni ké pes a köz rak tár meg bíz ha tó, gon dos tu laj do no si irá -
nyí tá sát és el len õr zést, va la mint

b) aki nek üz le ti kap cso lat rend sze re és tu laj do no si szer -
ke ze te át lát ha tó és ez ál tal nem zár ja ki a köz rak tár fe let ti
ha té kony fel ügye let gya kor lá sát.

(3) Ha a köz rak tár ban ter mé sze tes sze mély sze rez a
(2) be kez dés sze rint be fo lyá so ló ré sze se dést, az elõ ze tes
en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) sze mély azo no sí tó és lak cím ada ta it: név, szü le té si
név, any ja szü le té si neve, szü le té si hely, idõ, ál lam pol gár -
ság, lak cím, pos ta cím, sze mély azo no sí tó iga zol vány (út le -
vél) szá ma, vagy egyéb, a sze mély azo nos ság iga zo lá sá ra a
pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá -
sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény sze rint al kal mas iga -
zol vány szá ma;

b) a ter mé sze tes sze mély bün tet len elõ éle té re vo nat ko -
zó iga zo lást;

c) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a tu laj don szer zés hez szük -
sé ges összeg a ké rel me zõ tör vényes jö ve del mé bõl szár ma -
zik;

d) tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog lalt nyi lat -
ko za tot arra vo nat ko zó an, hogy hoz zá já rul az en ge dély
irán ti ké re lem hez mel lé kelt ira tok ban fog lal tak
 valódiságának el len õr zé sé hez;

e) har minc nap nál nem ré geb bi iga zo lást arra vo nat ko -
zó an, hogy az adó ha tó ság gal, vám ha tó ság gal, il let ve a tár -
sa da lom biz to sí tá si szer vek kel szem ben tar to zá sa nincs.

(4) Ha a köz rak tár ban gaz da sá gi tár sa ság sze rez az
(1) be kez dés sze rint be fo lyá so ló ré sze se dést, az elõ ze tes
en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) a be fo lyást szer zõ lé te sí tõ ok ira tá nak má so la tát;
b) nyi lat ko za tot a be fo lyást szer zõ cég jegy zék szá má -

ról, adó szá má ról;
c) kül föl di gaz da sá gi tár sa ság ese té ben cég ki vo na tá nak 

ma gyar nyel vû for dí tá sát, vagy iga zo lást ar ról, hogy a tár -
sa sá got a kül föl di vál la la ti nyil ván tar tás ba be je gyez ték;

2008/89. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5377



d) har minc nap nál nem ré geb bi iga zo lást arra vo nat ko -
zó an, hogy a gaz da sá gi tár sa ság nak az adó ha tó ság gal,
vám ha tó ság gal szem ben tar to zá sa nincs;

e) a gaz da sá gi tár sa ság nak az elõ zõ há rom üz le ti évre
vo nat ko zó, könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett éves be szá mo -
ló ját;

f) nyi lat ko za tot ar ról, hogy mi lyen – a szám vi te li tör -
vény sze rin ti – füg gõ és jö võ be ni kö te le zett sé gei van nak.

(5) A fel ügye let a be fo lyá so ló ré sze se dés szer zé sét
ered mé nye zõ meg ál la po dás hoz szük sé ges elõ ze tes en ge -
dély irán ti ké rel met an nak be ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt
na pon be lül el bí rál ja. A fel ügye let a ké rel met el uta sít hat ja, 
ha a ré sze se dést meg sze rez ni kí vá nó fél te vé keny sé ge
vagy a köz rak tár ra gya ko rolt be fo lyá sa a biz ton sá gos mû -
kö dést, il let ve a kö te le zett sé gek tel je sí té sét ve szé lyez tet -
né. A be fo lyá so ló ré sze se dés re, va la mint a köz ve tett tu laj -
don ra vo nat ko zó an a hi tel in té ze tek rõl és pénz ügyi vál lal -
ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: 
Hpt.) fo gal mai irány adó ak.”

10.  § A Krt. a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal egé szül ki:
„8/A.  § A fel ügye let a 8.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já -

ban meg ha tá ro zott sze mé lyes ada tot a be fo lyá so ló ré sze se -
dés szer zé sé re irá nyu ló, il let ve azt ered mé nye zõ, vagy ah -
hoz kap cso ló dó, je len tõs elõnyt biz to sí tó meg ál la po dás
elõ ze tes en ge dé lye zé se cél já ból a ké re lem el bí rá lá sá ig ke -
ze li, azt köve tõen tör li.”

11.  § (1) A Krt. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a köz rak tár a fel ügye let fel szó lí tá sá nak az ab -
ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem tesz ele get, a fel -
ügye let újabb ha tá ro zat tal az (1) be kez dés b)–d) pont já -
ban, va la mint a (4) be kez dés ben fog lalt szank ci ó kat al kal -
maz hat ja.”

(2) A Krt. 10.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(4) A fel ügye let az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in -
téz ke dé se ken kí vül a köz rak tár ve ze tõ jét – a jog sér tés mér -
té ké tõl füg gõ en – egy mil lió fo rin tig ter je dõ bír ság meg fi -
ze té sé re kö te lez he ti, il let ve kö te lez he ti az igaz ga tó sá got
vagy az igaz ga tó ság jo ga it gya kor ló ve zér igaz ga tót a köz -
gyû lés össze hí vá sá ra, to váb bá meg ha tá ro zott na pi ren di
pon tok meg tár gya lá sá ra. Az in téz ke dés el mu lasz tá sa ese -
tén a fel ügye let a cég bí ró ság nál tör vényességi fel ügye le ti
el já rást kez de mé nyez.”

12.  § (1) A Krt. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz rak tá ri te vé keny ség fel füg gesz té se vagy az
en ge dély vissza vo ná sa ese tén a ha tá ro zat ban meg je lölt
idõ pont tól kez dõ dõ en a köz rak tár hoz fel ügye le ti biz tost
kell ki ren del ni. A ki ren de lés tõl kez dõ dõ en a köz rak tár
köz rak tá ri te vé keny ség gel, köl csön ügy let tel kap cso la tos
jog nyi lat ko za tot csak a fel ügye le ti biz to s el len jegy zé sé vel
te het. Ha a fel ügye let ál lás pont ja sze rint fenn áll a ve szé lye

an nak, hogy a köz rak tár e tör vény sze rin ti kö te le zett sé gé -
nek nem tud ele get ten ni, a fel ügye let a köz rak tár va gyo ná -
val kap cso la tos in téz ke dé sek ér vé nyes sé gét a fel ügye le ti
biz to s el len jegy zé sé hez köt he ti. A fel ügye le ti biz to s ré szé -
re a fel ügye let a köz rak tár hoz  való ki ren de lé sé vel össze -
füg gés ben más fel ada tot is meg ál la pít hat.”

(2) A Krt. 11.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Fel ügye le ti biz tos nak olyan ter mé sze tes sze mély
ne vez he tõ ki, aki meg fe lel a köz rak tár ve ze tõ jé vel szem -
ben tá masz tott, a 7.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek nek.

(4) A fel ügye le ti biz to s ki ren de lé sé rõl ren del ke zõ ha tá -
ro zat kéz hez vé te lé ig a köz rak tár igaz ga tó sá gi tag já nak a
gaz da sá gi tár sa sá gok ra vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé sek
sze rin ti fe le lõs sé ge fenn ma rad. A fel ügye le ti biz to s az e
mi nõ sé gé ben oko zott ká rért ki zá ró lag a fel ügye let nek tar -
to zik fe le lõs ség gel, vele szem ben köz vet le nül kár té rí té si
igény nem ér vé nye sít he tõ. A fel ügye le ti biz to s ál tal e mi -
nõ ség ben har ma dik sze mély nek oko zott ká ro kért a fel -
ügye let fe le l.

(5) Az igaz ga tó ság, ille tõ leg a fel ügye lõ bi zott ság tag ja
a fel ügye le ti biz to s ki ren de lé sé nek ide je alatt is jog or vos -
lat tal él het a fel ügye le ti biz tost ki ren de lõ ha tá ro zat és a fel -
ügye let ál tal a köz rak tár ral szem ben ho zott ha tá ro zat el len, 
e jog or vos la ti el já rás ban a köz rak tá rat kép vi sel he ti vagy a
kép vi se let el lá tá sá ra meg bí zást ad hat.

(6) A fel ügye le ti biz tost ki ren de lõ ha tá ro zat ren del ke zõ
ré szét a fel ügye let a cég bí ró ság nak meg kül di, va la mint ké -
rel me zi a fel ügye le ti biz to s ne vé nek, mun ka he lyé nek, be -
osz tá sá nak, és a ki ren de lés kez dõ idõ pont já nak a Cég köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét.

(7) Ha a fel ügye le ti biz tost a köz rak tár kép vi se le té ben
el já ró sze mély aka dá lyoz za az e tör vény ben és a fel ügye let 
ál tal ese ti leg meg ha tá ro zott te vé keny sé gé nek gya kor lá sá -
ban, ak kor köz jegy zõ, ille tõ leg rend õrség köz re mû kö dé sét 
ve he ti igény be.”

13.  § A Krt. 12.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki:

„(2) A fel ügye le ti biz tost vissza ren de lõ ha tá ro zat ren -
del ke zõ ré szét a fel ügye let a cég bí ró ság nak meg kül di, va -
la mint ké rel me zi a fel ügye le ti biz to s ne vé nek, mun ka he -
lyé nek, be osz tá sá nak, és a vissza ren de lés idõ pont já nak a
Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét.”

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

„12/A.  § (1) A fel ügye le ti el já rá sért a köz rak tár fel ügye -
le ti el já rá si dí jat fi zet a fel ügye let ré szé re. A fel ügye le ti el -
já rá si díj mér té ke az elõ zõ nap tá ri év ben (be szá mo lá si idõ -
szak ban) – a 16.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele -
lõen – ki bo csá tott köz rak tá ri je gye ken fel tün te tett ér ték
együt tes össze gé nek 0,4 ez re lé ke, de leg fel jebb ti zen öt -
mil lió fo rint.”
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15.  § A Krt. a kö vet ke zõ 12/B.  §-sal egé szül ki:
„12/B.  § A köz rak tá ri te vé keny ség en ge dé lye zé sé ért,

va la mint az 5/C.  §-ban, az 5/D.  §-ban, a 8.  §-ban és a 13.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si el já rá sért a 
ké rel me zõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat fi zet a fel ügye let
ré szé re.”

16.  § A Krt. 13.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„13.  § (1) A köz rak tár kö te les az aláb bi vál to zá so kat
elõ ze tesen en ge dé lye zés cél já ból a fel ügye let nek írás ban
be je len te ni:

a) az üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak szán dé kát;
b) a zá log köl csön nyúj tá si sza bály zat mó do sí tá sá nak

szán dé kát;
c) az al kal maz ni kí vánt köz rak tá ri je gyek, le té ti könyv

meg vál toz ta tá sá nak szán dé kát.
(2) A fel ügye let az en ge dé lye zés irán ti ké re lem rõl an -

nak be ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül, az
(1) be kez dés b) pont ja ese tén a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál -
la mi Fel ügye le té nek szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa figye -
lembe véte lével, ha tá ro zat ban dönt.

(3) A köz rak tár kö te les az aláb bi a kat ha la dék ta la nul
írás ban be je len te ni a fel ügye let nek:

a) ha költ sé get, rá for dí tást ered mé nye zõ kö te le zett sé -
ge i nek össze ge el éri a köz rak tár sa ját tõ ké jé nek hu szon öt
szá za lé kát;

b) fi ze tés kép te len sé ge ve szé lyét;
c) szét vá lá si vagy egye sü lé si szán dé kát;
d) a köz rak tá ri te vé keny ség gel kap cso la tos sze mé lyi és 

tár gyi fel té te lek ben be kö vet ke zett vál to zást, il let ve a tár -
gyi fel té te lek meg szû né sét;

e) cég ada ta i nak meg vál to zá sát;
f) a rész vény tár sa ság tu laj do no si szer ke ze té nek meg -

vál to zá sát;
g) a lé te sí tõ ok irat en ge délyt nem igény lõ vál to zá sát.
(4) A fel ügye let har minc na pon be lül meg vizs gál ja,

hogy a (3) be kez dés a)–d) pont jai sze rin ti be je len tés ben
fog lalt ese mény ve szé lyez te ti-e a köz rak tár za var ta lan mû -
kö dé sét, kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét, il let ve igé nyel-e
fel ügye le ti in téz ke dést.”

17.  § A Krt. 15.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A jö ve dé ki adó ról és jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Jöt.) ha tá lya alá tar to zó 
ter mé ket köz rak tár ban el he lyez ni, vagy ki szol gál tat ni a
Jöt. ren del ke zé se i nek figye lembe véte lével le het.

(3) A sem mis köz rak tá ri szer zõ dés alap ján ki ál lí tott
köz rak tá ri jegy nem ér ték pa pír. A köz rak tá ri jegy vagy
bár mely ré szé nek jó hi sze mû meg szer zõ jé vel szem ben ér -
vény te len ség re nem le het hi vat koz ni.”

18.  § (1) A Krt. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz rak tá ri szer zõ dés nek tar tal maz nia kell:
a) a szer zõ dés idõ tar ta mát,
b) a tel je sí tés he lyét,
c) az áru meg ne ve zé sét, mennyi sé gét, mi nõ sé gét, ér té két,
d) a rak tár pon tos he lyét és je lö lé sét,
e) a rak tár tí pu sát (sa ját vagy mûvi rak tár),
f) a tá ro lás mód ját a (3) be kez dés sze rint,
g) az áru cso ma go lá sát,
h) az áru ke ze lé sé re és biz to sí tá sá ra vo nat ko zó ren del -

ke zést,
i) a köz rak tá ri dí jat és a köz rak tá ri szer zõ dés ben ki kö -

tött egyéb szol gál ta tá sok dí ját,
j) azt a tényt, hogy a 17.  § sze rin ti sza bály za tok is a

szer zõ dés ré szét ké pe zik,
k) a szer zõ dõ fe lek cég sze rû alá írá sát és kel te zést.”

(2) A Krt. 16.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép, és a § egy ide jû leg a kö vet ke zõ (6) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) A le te võ a köz rak tá ro zás meg kez dé se kor kö te les az 
áru mi nõ sé gét ta nú sí ta ni. A köz rak tár és a le te võ a mi nõ -
ség re te kin tet tel meg ál la po dik, hogy a köz rak tár ál tal tör -
té nõ át vé tel idõ pont já ban az áru mi lyen ér té ket kép vi sel,
ame lyet a köz rak tá ri szer zõ dés ben rög zí te ni kell. El té rõ
meg ál la po dás hi á nyá ban az áru ér té ke a le te võ köny ve i ben 
az áru ér té ke ként meg je lölt összeg. A fe lek meg ál la pod -
hat nak ab ban is, hogy az áru ér té két szak ér tõ ál la pít sa
meg. Az áru így meg ál la pí tott ér té ke az alap ja a kár té rí té si
igény nek.

(6) Az áru sza va tos sá gá nak meg õr zé se ér de ké ben a le te -
võ és a köz rak tár meg ál la pod hat ab ban, hogy a köz rak tá ro -
zás ide je alatt a le te võ az árut azo nos faj tá jú, mennyi sé gû,
és mi nõ sé gû áru val ki cse rél je. A le tett áru ki cse ré lé sé re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a köz rak tár üz let sza bály -
za tá ban kell rög zí te ni.”

19.  § A Krt. 17.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[A sza bály zat nak tar tal maz nia kell]
„c) a sza bály zat ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ját.”

20.  § (1) A Krt. 18.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az áru köz rak tá ri meg õr zés re  való át vé te lé nek, va -
la mint az áru ki szol gál ta tá sá nak idõ pont ja az, ami kor az
áru át adá sát és át vé te lét a fe lek jegy zõ könyv ben rög zí tik,
füg get le nül az áru tény le ges moz gá sá tól.”

(2) A Krt. 18.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(3) Ha az áru át vé te le, vagy ki szol gál ta tá sa több rész -
let ben tör té nik, min den rész mennyi ség rõl jegy zõ köny vet
kell fel ven ni.”

21.  § (1) A Krt. 20.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz rak tár a köz rak tá ro zást sa ját rak tár ban vagy
mûvi rak tár ban vé gez he ti. A köz rak tár mûvi rak tárt csak
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ab ban az eset ben ve het igény be, ha a rak tár ren del ke zik a
mû kö dé sé hez szük sé ges ha tó sá gi en ge déllyel, va la mint a
le ten ni kí vánt árut egyéb áru tól el kü lö nít ve, zár ha tó he -
lyen le het rak tá roz ni.

(2) A mûvi tá ro lás meg kez dé sé ig a köz rak tár a mûvi
rak tárt bir tok ba ve szi és a fel ügye le tet a köz rak tá ro zás ide -
je alatt biz to sít ja. A köz rak tár fel ügye le ti kö te le zett sé ge a
meg õr zés sel kap cso la tos összes te en dõk re, va la mint a tör -
vény ren del ke zé sei tel jes körû be tar tá sá nak el len õr zé sé re
ter jed ki.”

(2) A Krt. 20.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A köz rak tárt a köz rak tá ro zott áru te kin te té ben meg -

il le ti a bir tok lás és a bir tok vé de lem joga.”

22.  § A Krt. 22.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (4) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(3) A köz rak tár (1) be kez dés ben fog lalt fe le lõs sé ge
meg szû nik,

a) ha a köz rak tá ri jegy le járt, és a zá log jegy bir to ko sa a
32.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jo gá val a le já ra tig
nem élt;

b) ha a köz rak tá ri jegy le járt és az árut a jegy bir to kos a
köz rak tár írás be li fel szó lí tá sa el le né re az ér te sí tés tõl szá -
mí tott 5 na pon be lül nem vált ja ki. A köz rak tár nak az ér te -
sí tést a le té ti köny vé nek ada tai sze rin ti áru- és zá log jegy -
bir to kos ré szé re kell meg kül de nie.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a köz -
rak tár az árut a köz rak tá ri jegy bir to ko sá nak koc ká za tá ra, a 
Ptk. fe le lõs õr zés re vo nat ko zó ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen õriz he ti to vább, és a Ptk.-nak a jo go sult ké se del mé re
vo nat ko zó sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

23.  § A Krt. a IV. Fe je ze tet meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
cím mel és a kö vet ke zõ 23/A.  §-sal egé szül ki:

„A közraktári tevékenységbõl eredõ perek

23/A.  § A köz rak tá ri te vé keny ség bõl ere dõ pe rek ben a
Pol gá ri per rend tar tás vál tó pe rek re vo nat ko zó el já rá si sza -
bá lya it kell al kal maz ni. [Pp. 125.  § (2) és (4) be kez dé se;
217.  § (4) be kez dé se; 234.  § (1) be kez dé se]”

24.  § (1) A Krt. 28.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz rak tár a köz rak tá ri jegy ki ál lí tá sa után az áru
ér té ke két har ma dá nak ere jé ig köl csönt nyújt hat a köz rak -
tá ri jegy bir to ko sa ré szé re úgy, hogy az egy ügy fél nek
vagy ügy fél cso port nak nyúj tott zá log köl csön össze ge nem 
ha lad hat ja meg a köz rak tár sa ját tõ ké jé nek hu szon öt szá -
za lé kát. Az ügy fél cso port meg ha tá ro zá sá ra a Hpt. ér tel me -
zõ ren del ke zé sei az irány adó ak. A köl csön biz to sí tá sá ra a
zá log je gyet a köz rak tár ra kell for gat ni.”

(2) A Krt. 28.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(6) A köz rak tár ál tal tör té nõ zá log köl csön nyúj tás nem
mi nõ sül pénz ügyi szol gál ta tás nak.”

25.  § A Krt. a kö vet ke zõ 28/A. és 28/B.  §-ok kal egé -
szül ki:

„28/A.  § (1) A köz rak tár – amennyi ben zá log köl csön
nyúj tá sá val fog lal ko zik – éven te ter vet ké szít az adott év -
ben ki he lyez he tõ zá log köl csön össze gé rõl.

(2) A köz rak tár a zá log köl csön nyúj tás ra vo nat ko zó an
bel sõ sza bály za tot kö te les ké szí te ni. A bel sõ sza bály zat
tar tal maz za:

a) a zá log köl csön nyúj tás ról  szóló dön tés el já rá si rend -
jét (a dön té si szem pon to kat, a dön té si fo lya ma tot);

b) a fe de zet ér té ke lés el ve it (a fe de zet ként el fo gad ha tó
áruk kö rét, az ér té ke sít he tõ ség fel té te le it);

c) a zá log köl csön nyil ván tar tá sá nak és koc ká za tá nak
fo lya ma tos nyo mon kö ve té se rend jét.

28/B.  § (1) A köz rak tár ral vagy a köz rak tár tu laj do no sá -
val szo ros kap cso lat ban álló vál lal ko zás nak tör té nõ zá log -
köl csön nyúj tá sá hoz az igaz ga tó ság tag ja i nak leg alább
két har ma dos szó több ség gel ho zott ha tá ro za ta, vagy az
igaz ga tó ság jo ga it gya kor ló ve zér igaz ga tó ál tal ho zott ha -
tá ro zat szük sé ges. A szo ros kap cso lat meg ha tá ro zá sá ra a
Hpt. fo gal mai irány adó ak.

(2) A köz rak tár a zá log köl csön nyúj tás ról  szóló (1) be -
kez dés alap ján ho zott ha tá ro za tát an nak meg ho za ta lá tól
szá mí tott ti zen öt na pon be lül kö te les a fel ügye let nek be je -
len te ni.

(3) A köz rak tár kö te les a vele, vagy tu laj do no sá val szo -
ros kap cso lat ban álló vál lal ko zá sok nak nyúj tott zá log köl -
csön rõl el kü lö ní tett nyil ván tar tást ve zet ni.”

26.  § A Krt. 34.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az árut ér té ke sí te ni kell, és az a köz rak tár je gyen
fel tün te tett ada tok sze rint meg fe lel a Bu da pes ti Ér ték tõzs -
de sza bály za tá ban fog lalt fel té te lek nek, a köz rak tár az árut 
tõzs dei for ga lom ban ér té ke sít he ti.”

27.  § (1) A Krt. 35.  §-a (1) be kez dé sé nek d) és f) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ár ve rés rõl hir det ményt kell ki bo csá ta ni, mely nek
tar tal maz nia kell]

„d) az ár ve rés re ke rü lõ áru meg ne ve zé sét, mennyi sé gét,
mi nõ sé gét, kü lön le ges jel lem zõ it, a ki ki ál tá si árat, amely a 
köz rak tá ri je gyen sze rep lõ ér ték, vagy szak ér tõ ál tal meg -
ál la pí tott becs ér ték, va la mint azt a tényt, hogy a ki ki ál tá si
ár ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz;”

„f) az ár ve rést le foly ta tó szer ve zet, sze mély (a továb -
biak ban: ár ve ré si biz to s) ne vét;”

(2) A Krt. 35.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ár ve ré si hir det ményt]
„b) köz zé kell ten ni két or szá gos na pi lap ban az ár ve rést

leg alább hét nap pal meg elõ zõ en. Az ár ve rés si ke res sé ge
ér de ké ben a hir det mény egyéb mó don is – így kü lö nö sen a
köz rak tár in ter ne tes hon lap ján, szak mai és he lyi szer ve ze -
tek nél – köz zét ehe tõ.”
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(3) A Krt. 35.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(4) Az ár ve rést a köz rak tár, vagy a köz rak tár ál tal fel -
kért olyan ár ve ré si biz to s ve ze ti, aki füg get len a le te võ tõl
és az is mert köz rak tá ri-jegy bir to kos tól.”

28.  § (1) A Krt. 36.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ár ve rést mun ka na pon, a köz rak tár hi va ta li ide -
jén be lül kell meg tar ta ni. Ha az ár ve rés a zá log jegy bir to -
ko sá nak ké rel mé re in dult, ak kor a köz rak tá ri je gyet, vagy
an nak zá log jegy ré szét a köz rak tár szék he lyén, hi va ta li
idõ ben, leg ké sõbb az ár ve rést meg elõ zõ na pon az ár ve rés
ké rel me zõ je kö te les be mu tat ni. E kö te le zett ség el mu lasz -
tá sá ból ere dõ, a köz rak tár ra há ru ló költ sé ge ket az ár ve re -
zés ké rel me zõ je kö te les meg té rí te ni.”

(2) A Krt. 36.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Az ár ve ré si biz to s
a) nyil ván tar tás ba ve szi az ár ve re zõ ket;
b) is mer te ti az ár ve rés sza bá lya it;
c) köz li az áru ki ki ál tá si árát és az ál ta lá nos for gal mi

adó mér té két, is mer te ti a mennyi sé gi és mi nõ sé gi jel lem -
zõ ket, va la mint az áru meg vá sár lás ra vo nat ko zó egyéb fel -
té te le ket;

d) fel hív ja az ár ve re zõ ket aján la tuk meg té te lé re;
e) az aján la to kat rög zí ti;
f) ha nincs to váb bi aján lat, a fel aján lott leg ma ga sabb

vé tel ár há rom szo ri ki ki ál tá sa után ki je len ti, hogy az árut a
leg töb bet aján ló meg vet te;

g) az ár ve rés rõl ár ve ré si jegy zõ köny vet ké szít, amely
tar tal maz za az e §-ban fel so rol ta kat, va la mint az ár ve ré si
biz to s és a vevõ alá írá sát, amellyel a vevõ el is me ri a ki ki ál -
tott vé tel ár meg fi ze té sé nek kö te le zett sé gét.”

(3) A Krt. 36.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a fel aján lott leg ma ga sabb vé tel ár nem éri el a ki -
ki ál tá si árat, az áru meg rom lá sá nak ve szé lye  miatt tör tént
ér té ke sí tés ese tén az ár ve ré si biz to s a leg ma ga sabb aján la ti 
áron, de leg alább a ki ki ál tá si ár öt ven szá za lé kán ki ált hat ja 
ki is mét az árat. Ha így sem si ke rül az ér té ke sí tés, ak kor a
leg ma ga sabb árat aján ló vevõ ré szé re kell ér té ke sí te ni az
árut.

(5) A zá log jegy bir to kos ál tal kért, il let ve a köz rak tá ri
szer zõ dés le jár ta  miatt tar tott ár ve ré sen, ha a ki ki ál tá si
áron nem si ke rül ér té ke sí te ni az árut, ak kor az ár ve rést is -
mét meg kell hir det ni a leg ma ga sabb aján la ti áron, de leg -
alább a ki ki ál tá si ár öt ven szá za lé kán, és meg kell tar ta ni
az elõ zõ ár ve rést kö ve tõ ti zen öt na pon be lül.”

29.  § A Krt. 40.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„40.  § (1) Köz rak tá ri te vé keny ség ki zá ró lag a köz rak tá -
ro zás ra hasz nált in gat lan nal, va la mint a köz rak tá ro zott
áru val kap cso lat ban be kö vet ke zõ ká rok ra fe de ze tet nyúj tó
va gyon biz to sí tá si szer zõ dés meg lé te ese tén vé gez he tõ.

(2) A va gyon biz to sí tá si szer zõ dést meg köt he ti a köz -
rak tár, a le te võ, vagy a rak tár jog sze rû hasz ná lat ba adó ja.
Ha a va gyon biz to sí tá si szer zõ dés ben nem a köz rak tár a
szer zõ dõ fél,

a) a köz rak tá ro zás cél já ra szol gá ló in gat lan ra vo nat ko -
zó biz to sí tás te kin te té ben a köz rak tár kö te les hi telt ér dem -
lõ iga zo lást sze rez ni ar ról, hogy az in gat lan a köz rak tá ro -
zá si idõ szak alatt va gyon biz to sí tás alatt áll,

b) a be tá rolt áru ra vo nat ko zó biz to sí tás te kin te té ben – a 
fe lek kö zöt ti meg ál la po dás ke re té ben – a köz rak tár kö te les 
gon dos kod ni ar ról, hogy a biz to sí tá si szer zõ dés ben ked -
vez mé nye zett ként vissza von ha tat lan mó don a köz rak tár
le gyen meg je löl ve.”

30.  § A Krt. a kö vet ke zõ 43/B.  §-sal egé szül ki:
„43/B.  § Fel ha tal ma zást kap a ke res ke de le mért fe le lõs

mi nisz ter, hogy az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben ren de let ben sza bá lyoz za a fel ügye le ti el já -
rá si díj meg fi ze té sé nek rész le tes sza bá lya it, va la mint az
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj mér té két és meg fi ze té sé nek
rész le tes sza bá lya it.”

31.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép ha tály ba, és
1–30.  §-a, va la mint 31.  §-ának (3) be kez dé se a hatályba -
lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Az e tör vény
a) 23.  §-a 2009. ja nu ár 1. nap ján,
b) 7.  §-ának (4) be kez dé se 2009. de cem ber 28-án

lép ha tály ba.

(3) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör vény
12/A.  §-a (2) be kez dé sé nek utol só mon da ta.

(4) A köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör vény
e tör vénnyel meg ál la pí tott ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé -
sét köve tõen meg kö tött köz rak tá ri ügy le tek re és köz rak tá -
rak ál tal nyúj tott zá log köl csö nök re kell al kal maz ni.

(5) A köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör vény
e tör vény 8.  §-ával meg ál la pí tott 7.  §-ában írt öt éves szak -
mai gya kor lat és leg alább há rom éves ve ze tõi gya kor lat kö -
ve tel mé nyét e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen meg vá -
lasz tott ve ze tõ tiszt ség vi se lõk re kell al kal maz ni.

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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2008. évi XXXIII.
tör vény

az ön kén tes tûz ol tó egye sü le tek rõl*

Az Or szág gyû lés, el is mer ve az ön kén tes tûz ol tó moz ga -
lom más fél év szá za dos ál do zat kész mun ká ját; az em be rek
éle té nek, tes ti ép sé gé nek, anya gi ja va i nak, a nem zet gaz da -
ság és a ter mé sze ti kör nye zet ér té ke i nek ha té ko nyabb
meg óvá sa ér de ké ben szük sé ges nek tart ja a tûz el le ni vé de -
ke zést ön ként vál la lók te vé keny sé gé nek erõ sí té sét, és
ezért az ön kén tes tûz ol tók, és a tûz ol tó egye sü le tek mû kö -
dé si fel té te lei ja ví tá sá nak ér de ké ben a kö vet ke zõ tör vényt
al kot ja:

I. Fe je zet

A TÛZOLTÓ EGYESÜLET KÖZREMÛKÖDÕ
TEVÉKENYSÉGE

1. § A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és
tûz ol tó ság ról szó ló 1996. évi XXXI. tör vény ben (a to váb -
bi ak ban: Ttv.) meg ha tá ro zott tûz meg elõ zé si, va la mint tûz -
ol tá si és mû sza ki men té si fel ada tok el lá tá sá ban köz re mû -
kö dõ ként ve het részt az az ön kén tes tár sa dal mi szer ve zet
(a to váb bi ak ban: tûz ol tó egye sü let), amely alap sza bá lyá -
ban azt te vé keny sé ge cél ja ként rög zí tet te.

2. § (1) A tûz ol tó egye sü let tûz meg elõ zé si, tûz ol tá si és
mû sza ki men té si te vé keny ség ben való köz re mû kö dé sé re
(a to váb bi ak ban: szak te vé keny ség) a Ttv.-t az e tör vény -
ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A tûz ol tó egye sü let szak te vé keny sé ge so rán a tûz -
meg elõ zés kö ré ben tá jé koz tat hat ja a la kos sá got az idõ sze -
rû tûz vé del mi fel ada tok ról, a la kos ság ré szé re tûz vé de lem -
mel kap cso la tos más in for má ci ós te vé keny sé get vé gez het.

(3) A tûz ol tó egye sü let szak te vé keny sé ge so rán a tûz ol -
tá si és mû sza ki men té si te vé keny ség kö ré ben

a) az ál ta la ész lelt se gély ké rést to váb bít ja a hi va tá sos
ön kor mány za ti vagy ön kén tes tûz ol tó ság hoz,

b) a hi va tá sos vagy ön kén tes tûz ol tó ság hely szín re ér ke -
zé sé ig min den tõle el vár ha tót meg tesz a tûz to vább ter je dé -
sé nek meg aka dá lyo zá sá ra, a tûz ol tá sá ra, a sé rült vagy
egyéb ként ve szély ben lévõ sze mé lyek ré szé re tör té nõ se -
gít ség nyúj tás ra, a bal ese tek meg elõ zé sé re,

c) az ese ményt ész le lõ ket a hely szí nen ma ra dás ra, a
hely szí nen tar tóz ko dó kat az ál ta lá nos se gít ség nyúj tá si kö -
te le zett ség kö ré ben a se gít ség nyúj tás ban való köz re mû kö -
dés re kér he ti fel,

d) a hi va tá sos ön kor mány za ti vagy ön kén tes tûz ol tó ság
hely szín re ér ke zé sét kö ve tõ en a tûz ol tá sá ban, il let ve a
mû sza ki men tés ben a tûz ol tás ve ze tõ in téz ke dé sé nek meg -
fe le lõ en mû kö dik köz re.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 2-i ülés nap ján fo gad ta el.

II. Fe je zet

A TÛZOLTÓ EGYESÜLET TAGJAIRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

3. § (1) Szak te vé keny sé get a tûz ol tó egye sü let nek csak
olyan nagy ko rú, cse lek võ ké pes, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szak mai ké pe sí tés sel ren del ke zõ tag ja vé -
gez het, aki élet ko rá nál, egész sé gi, fi zi kai ál la po tá nál fog -
va al kal mas és erre ön ként vál lalt kö te le zett sé get. 

(2) A szak te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó kö te le zett -
ség vál la lást tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba kell fog -
lal ni, és azt a tûz ol tó egye sü let szak te vé keny sé get irá nyí tó
tag já nak át kell adni, aki azt vissza vo ná sig õrzi. A kö te le -
zett ség vál la lást tar tal ma zó nyi lat ko zat bár mi kor, ha tár idõ
nél kül vissza von ha tó.

4. § (1) A tûz ol tó egye sü let tag já nak a szak te vé keny ség
vég zé sé vel kap cso la tos el ma radt jö ve del mé nek és költ sé -
ge i nek meg té rí té sé re a tûz ol tó egye sü let alap sza bá lya az
irány adó.

(2) A tûz ol tó egye sü let tag ja szak te vé keny sé ge tel je sí -
té se so rán ke let ke zett ká rá nak meg té rí té sé re a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Ptk.) a Ttv.-ben fog lalt el té ré sek kel irány adó.

5. § (1) A tûz ol tó egye sü let tag ja szak te vé keny sé ge el lá -
tá sa so rán a Bün te tõ Tör vény könyv ben meg ha tá ro zot tak
sze rint köz fel ada tot el lá tó sze mély nek mi nõ sül.  

(2) A tûz ol tó egye sü let nek a szak te vé keny sé get vég zõ
tag ja ké re lem re men te sít he tõ

a) a pol gá ri vé del mi kö te le zett ség,
b) rész ben vagy tel je sen a he lyi adó meg fi ze té se

alól.

6. § (1) A tûz ol tó egye sü let szak te vé keny sé get irá nyí tó
tag ja ként azt le het ki je löl ni, aki

a) tûz ol tó szak ké pe sí tés sel ren del ke zik, vagy en nek hi á -
nyá ban

b) tûz ol tó alap tan fo lya mi ké pe sí tést szer zett, és írás ban
vál lal ta a tûz ol tó szak ké pe sí tés meg szer zé sét.

(2) A tûz ol tó egye sü let szak te vé keny sé get irá nyí tó tag ja 
a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal
ve ze tett mi nisz té ri um tûz ol tó szak is ko lá i ban tan díj men -
tes sé get él vez.

III. Fe je zet

EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té se
és fel mon dá sa

7. § (1) A tûz ol tó egye sü let a szak te vé keny ség vég zé sé -
re írás ban meg ál la po dást köt het a  hi va tá sos ön kor mány -
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za ti vagy ön kén tes tûz ol tó ság gal (e fe je zet al kal ma zá sá -
ban a to váb bi ak ban együtt: tûz ol tó ság). 

(2) Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té sé nek
fel té te le, hogy

a) a tûz ol tó egye sü let szak te vé keny sé get irá nyí tó tag ja
tûz ol tó szak ké pe sí tés sel ren del ke zik, és

b) az egye sü let mû kö dé se egyéb ként meg fe lel az e tör -
vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(3) Együtt mû kö dé si meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re
köt he tõ, és azt a tûz ol tó egye sü let az együtt mû kö dé si meg -
ál la po dás ban meg ha tá ro zott ha tár idõ vel írás ban in do ko lás 
nél kül fel mond hat ja.

(4) A tûz ol tó ság az együtt mû kö dé si meg ál la po dást írás -
ban, azon na li ha tállyal fel mond hat ja, ha

a) az együtt mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té sé nek bár -
mely fel té te le a to váb bi ak ban már nem áll fenn,

b) a tûz ol tó egye sü let a jog sza bá lyok ban fog lalt elõ írá -
so kat is mé tel ten vagy sú lyo san meg sér ti.

(5) Az együtt mû kö dé si meg ál la po dást bár mely fél meg -
fe le lõ in do ko lás sal, írás ban, azon na li ha tállyal fel mond -
hat ja, ha a má sik fél az együtt mû kö dé si meg ál la po dás ból
fo lyó kö te le zett sé ge it is mé tel ten vagy sú lyo san meg sze gi.

(6) A tûz ol tó ság és a tûz ol tó egye sü let kö zöt ti együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té sét, an nak meg szün te té -
sét az il le té kes te rü le ti  ka taszt ró fa vé del mi szerv nek  be
kell je len te ni.

(7) Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás ra egye bek ben a
Ptk. az irány adó. 

Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás tar tal ma

8. § (1) Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban rög zí te ni
kell

a) a tûz ol tó egye sü let nek a szak te vé keny ség el lá tá sá ra
vo nat ko zó  kö te le zett ség vál la lá sát, kü lö nö sen az an nak ér -
de ké ben vál lalt szol gá la ti rend jét, ér te sít he tõ sé gé nek
mód ját, szak mai igény be ve he tõ sé gé nek kö rét, és azt, hogy 
a tûz ol tó egye sü let a szak te vé keny sé get mi lyen föld raj zi
te rü le ten lát ja el (a to váb bi ak ban: te vé keny sé gi te rü let),

b) tûz ol tó ság ré szé rõl a tûz ol tó egye sü let szak te vé keny -
sé ge el lá tá sá nak elõ se gí té sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál -
la lást, így kü lö nö sen a szak mai to vább kép zés, gya kor lat
szer ve zé sét a tûz ol tó egye sü let ré szé re, az idõ sze rû tûz vé -
del mi fel ada tok ra vo nat ko zó, a tûz ol tó egye sü let tûz meg -
elõ zé si te vé keny sé gé hez, a la kos ság tá jé koz ta tá sá hoz
szük sé ges ada tok nak a tûz ol tó egye sü let ren del ke zés re bo -
csá tá sá nak rend jét,

c) a tûz ol tó egye sü le tet te vé keny sé gi te rü le tén ke let ke -
zett tûz eset rõl, mû sza ki men tés rõl, ka taszt ró fá ról való köl -
csö nös ér te sí tés rend jét.

(2) A tûz ol tó egye sü let a meg ál la po dás ban vál lal hat ja,
hogy ki vé te les eset ben – a tûz ol tó ság ké ré sé re – te vé keny -
sé gi te rü le tén kí vül is vé gez szak te vé keny sé get.

(3) A tûz ol tó egye sü let a szak te vé keny ség el lá tá sá ért dí -
ja zást nem köt het ki. 

(4) A tûz ol tó ság a vele meg ál la po dást kötõ tûz ol tó
egye sü let nek tá mo ga tást nyújt hat. 

IV. Fe je zet

A TÛZOLTÓ EGYESÜLETEK MÛKÖDÉSI
ÉS FEJLESZTÉSI FELTÉTELRENDSZERE

9. § A tûz ol tó egye sü let a mû kö dés, a fenn tar tás, va la -
mint a lé te sí tés, a fej lesz tés és fel újí tás költ sé ge i hez pá lyá -
za tot nyújt hat be a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hoz.

V. Fe je zet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 9. §-a 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

11. § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a
Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló 1978. évi IV. tör vény
137. § 2. pont h) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[2. köz fel ada tot el lá tó sze mély]
„h) az ál la mi, ön kor mány za ti, ön kén tes és lé te sít mé nyi

tûz ol tó ság, va la mint a tûz ol tó egye sü let tû zol tói fel ada tot
el lá tó tag ja,”

(2) A Ttv. 33. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 
„33. § A tûz ol tó egye sü let a te le pü lé sen a tûz meg elõ zé -

si, va la mint a tûz ol tá si és mû sza ki men té si fel ada tok el lá -
tá sá ban köz re mû kö dõ tár sa dal mi szer ve zet. A tûz ol tó
egye sü let  te vé keny sé gét és mû kö dé sét, va la mint a tûz ol tó
egye sü le tek nek a hi va tá sos ön kor mány za ti, il let ve ön kén -
tes tûz ol tó ság gal meg ál la po dás ke re té ben való együtt mû -
kö dé sét a tûz ol tó egye sü le tek rõl szó ló tör vény ál la pít ja
meg.”

(3) A Ttv. 40. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
[Az ön kén tes és a lé te sít mé nyi tûz ol tó ság ra vo nat ko zó

kö zös ren del ke zé sek]
„40. § A rend vé del mi szer vek kár té rí té si fe le lõs sé gé rõl

ren del ke zõ jog sza bá lyo kat az ön kén tes és a lé te sít mé nyi
tûz ol tók ra is al kal maz ni kell. Az en nek alap ján járó össze -
get az igény be vevõ fi ze ti meg.”

(4) A Ttv. 47. §-a (2) be kez dé sé nek 8. pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

[(2) Fel ha tal ma zást kap a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé -
sért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg.]

„8. a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok köz pon ti -
lag fi nan szí ro zott lét szá mát, va la mint a hi va tá sos ön kor -
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mány za ti és az ön kén tes tûz ol tó sá gok szer ve zé si ka te gó ria 
meg ha tá ro zá sá nak el ve it és az azok ba tör té nõ be so ro lást.”

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

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
160/2008. (VI. 18.) Korm.

rendelete

a vasúti társaságok kötelezõ baleseti kárfedezeti
képességének biztosításáról  szóló

271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján, a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény 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 vas úti tár sa sá gok kö te le zõ bal ese ti kár fe de ze ti ké pes -
sé gé nek biz to sí tá sá ról  szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 4.  §-a a kö vet ke zõ (4) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(4) A vas úti igaz ga tá si szerv a ka taszt ró fa-bal ese tek re
vo nat ko zó fe de ze ti összeg ha tá rok ki szá mí tá sá hoz al kal -
ma zan dó mód szer tan ér vé nyes vál to za tát a hon lap ján
 folyamatosan köz zé te szi. A vas úti igaz ga tá si szerv a mód -
szer tan mó do sí tá sát leg alább 90 nap pal ér vény be lé pé se
elõtt te szi köz zé.”

2.  §

A Ren de let 11.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„11.  § Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ vas úti tár sa ság 2008. jú li us 1. nap já ig
az ál ta lá nos vas úti bal ese tek, 2009. jú li us 1. nap já ig a ka -
taszt ró fa-bal ese tek vo nat ko zá sá ban kö te les a kár fe de ze ti
ké pes sé gé nek meg lé tét az e ren de let ál tal elõ írt mó don iga -
zol ni a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re. A vas úti tár sa ság
e kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé ig kö te les a kár fe de ze ti
 képességét leg alább a mû kö dé si en ge dé lye irán ti ké rel mé -
ben vagy a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re ké sõb bi idõ -
pont ban iga zolt szint en fenn tar ta ni. A vas úti igaz ga tá si
szerv a 4.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szá mí tá si
mód szer tant 2008. de cem ber 31. nap já ig ké szí ti el.”

3.  §

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

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

6/2008. (VI. 18.) KHEM
rendelete

a villamosenergia-rendszer irányításával,
mûködésével és használatával összefüggõ egyes

adatszolgáltatásokról

A vil la mos ener gi á ról szó ló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény 170. § (2) be kez dés 5., 7. és 11. pont já ban  kapott fel -
ha tal ma zás alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 133/2008.
(V. 14.) Korm. ren de let 1. § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Ez a ren de let az adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek,
a fel hasz ná lók, va la mint a Ma gyar Ener gia Hi va tal (a to -
váb bi ak ban: Hi va tal) rend sze res adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat ál la pít ja meg.

(2) Ez a ren de let sza bá lyoz za
a) a vil la mos ener gia-rend szer fo lya ma tos és biz ton sá -

gos üzem vi te le és el szá mo lá sa szem pont já ból szük sé ges
mû sza ki és gaz da sá gi adat szol gál ta tá so kat, ame lyek tar tal -
maz zák

aa) az adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek kö zött egy más -
nak, va la mint az adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek és a fel -
hasz ná lók kö zött szol gál ta tott ada to kat, 

ab) az adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek és a fel hasz ná lók 
ál tal a Hi va tal ré szé re szol gál ta tott ada to kat; 

b) a ter me lõk, a ke res ke dõk, va la mint az egye te mes
szol gál ta tók (a to váb bi ak ban együtt: a vil la mos ener gia
 eladója) ál tal ér té ke sí tett vil la mos ener gia el sõd le ges ener -
gia for rá sok sze rin ti meg osz lá sá val kap cso la tos,

ba) a fel hasz ná ló és
bb) a Hi va tal

ré szé re nyúj tan dó adat szol gál ta tást;
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c) a Hi va tal ál tal a fel hasz ná lói ér de kek kép vi se le tét
 ellátó tár sa dal mi szer ve ze tek, va la mint a fel hasz ná lói
 érdekek kép vi se le tét el lá tó egyéb szer ve ze tek ré szé re
nyúj tan dó adat szol gál ta tá so kat;

d) a Hi va tal hon lap ján köz zé té tel re ke rü lõ ada tok kö rét.

(3) Az adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek és a fel hasz ná lók
az e ren de let ben fog lal ta kon túl me nõ en is meg ál la pod hat -
nak köl csö nös adat szol gál ta tás ban.

2. §

(1) Az e ren de let ben hasz nált fo gal ma kat a vil la mos
ener gi á ról szó ló 2007. évi LXXXVI. tör vény (a to váb bi ak -
ban: VET) 3. §-a, és a VET fel ha tal ma zá sa alap ján  kiadott
jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint kell ér tel mez ni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban adat szol gál ta tás ra kö te -
le zet tek: a VET 152. §-a sze rint az en ge dé lye sek, a nem
en ge dély kö te les vil la mos ener gia-ipa ri te vé keny sé gek
vég zõi, az in teg rált vil la mos ener gia-ipa ri vál lal ko zá sok,
va la mint az en ge dé lye sek ál tal a VET 94. §-a alap ján
 kiszervezett te vé keny sé get vég zõ sze mé lyek.

Az adatszolgáltatásra kötelezettek egymás közötti,
valamint az adatszolgáltatásra kötelezettek
és a felhasználók közötti adatszolgáltatás

3. §

(1) Az adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek és a fel hasz ná lók
szá má ra az egy más sal tör té nõ el szá mo lá sok hoz szük -
séges, az át vi te li rend szer irá nyí tó mé rõ rend sze ré bõl szár -
ma zó ada to kat át kell adni.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tó há ló za ti
 engedélyes a jog sza bá lyok ban és az elosz tói sza bály zat -
ban meg ha tá ro zott mé ré si ada to kat két évre vissza me nõ -
leg kö te les a fel hasz ná lók ré szé re té rí tés men te sen biz to sí -
ta ni. Ha az ada tok két éven túl is az át vi te li rend szer irá nyí -
tó és az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes ren del ke zé sé re áll nak,
kö te les azo kat té rí tés men te sen a fel hasz ná lók ren del ke zé -
sé re bo csá ta ni. Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tó
há ló za ti en ge dé lyes a mé ré si ada tok ra vo nat ko zó tá jé koz -
ta tást a fel hasz ná ló kü lön ké ré se ese tén írás ban, a ké rés be -
ér ke zé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül kö te les meg ad ni.

Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók által
a Hivatal részére történõ rendszeres adatszolgáltatás

4. §

(1) Az en ge dé lye sek a Hi va tal ré szé re – a VET
158–159. §-ában meg ha tá ro zott fel ada tai el lá tá sá hoz –
rend sze res adat szol gál ta tás ke re té ben kü lö nö sen a kö vet -

ke zõ – sze mé lyes ada to kat nem tar tal ma zó – ada to kat
 kötelesek meg ad ni:

a) a tu laj do no si szer ke zet re vo nat ko zó ada to kat, 
b) a vil la mos ener gia ter me lé sé vel, szál lí tá sá val, ér té -

ke sí té sé vel, ke res ke del mé vel, va la mint a hõ ener gia ter me -
lé sé vel és ér té ke sí té sé vel össze füg gõ mennyi sé gi, idõ be li,
ár és ér ték ada to kat,

c) az en ge dé lyes te vé keny ség gel kap cso la tos gaz dál -
ko dá si ada to kat, kü lö nös te kin tet tel a ha tó sá gi ár sza bá lyo -
zás alá esõ, a je len tõs pi a ci erõ fö lény meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges ada tok ra és más te vé keny sé gek nek a verseny -
piaci te vé keny sé gek tõl való szét vá lasz tá sá val kap cso la tos
ada tok ra,

d) az en ge dé lyes te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges
be ren de zé sek mû sza ki ada ta it,

e) a vil la mos- és hõ ener gia-ter me lés re fel hasz nált ener -
gia hor do zók mennyi sé gi, idõ be li, ár és ér ték ada ta it, va la -
mint az ener gia hor do zók kész let ada ta it,

f) a vil la mos ener gia-rend szer üze mel te té sé vel össze -
füg gõ mennyi sé gi, el szá mo lá si és tel je sí tõ ké pes ség ada to -
kat,

g) a vil la mos ener gi á ról szó ló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló
273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Vhr.)
117. § (4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ké szí tett – az
üzem za va rok ra, a szol gál ta tás ope ra tív mi nõ sé gi mu ta tó i -
ra és a fel hasz ná lói elé ge dett ség re vo nat ko zó – aján lás ban
meg ha tá ro zott, az en ge dé lye sek te vé keny sé gét  értékelõ
mu ta tó kat,

h) a fog lal koz ta tás sal, kü lö nö sen a sa ját és az en ge dé -
lyes te vé keny ség ki szer ve zé se ese tén az en ge dé lyes te vé -
keny sé get vég zõ szak sze mély zet tel és a te vé keny sé gek
szét vá lasz tá sá val kap cso la tos ada to kat,

i) a há ló zat fej lesz té si ada to kat.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó az 1. szá mú mel lék let
a), d) és g) pont ja sze rin ti ada to kat – szál lí tá si fel té te lek
 hiánya miatt meg hi ú sult szer zõ dés ese tén – a Hi va tal
 részére kö te les meg ad ni.

(3) Az adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek, va la mint a fel -
hasz ná lók vil la mos ener gia rend szer hez kap cso ló dó te vé -
keny sé gei kö ré ben a Hi va tal – jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott adat kör ben – to váb bi adat szol gál ta tás ké ré sé re jo go -
sult.

(4) A vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok sze rint
gyûj tött egye di és fel dol go zott rend szer szin tû ada to kat az
át vi te li rend szer irá nyí tó a Hi va tal ré szé re és igé nye sze rint
fo lya ma to san meg ad ja vagy ren del ke zé sé re tart ja.

(5) Az adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek és a fel hasz ná lók
az ada to kat a Hi va tal ál tal elõ írt tar ta lom mal és for má ban
kö te le sek meg ad ni, el sõd le ge sen elekt ro ni kus úton a
 Hivatal ál tal ren del ke zés re bo csá tott elekt ro ni kus ügy in té -
zé si por tá lon vagy rend szer-rend szer kap cso la ton ke resz -
tül.

(6) A havi gya ko ri ság gal be kért ada tok szol gál ta tá sát
ab ban az eset ben is tel je sí te ni kell, ha az ér té kek mé ré sé -
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nek gya ko ri sá ga nem esik egy be az adat ké rés gya ko ri sá gá -
val. Ilyen eset ben sze zo ná li san be csült ér té kek meg adá sá -
val kell az adat szol gál ta tást tel je sí te ni.

(7) Az en ge dé lye sek tár sa sá guk
a) elõ ze tes éves mér leg és ered mény-ki mu ta tá sát a

tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 20-ig,
b) éves au di tált be szá mo ló ját (mér leg, eredmény-

 kimutatás, ki egé szí tõ mel lék let), üz le ti je len té sét, kon szo -
li dált mér le gét, ered mény-ki mu ta tá sát, a VET 105. §
(2) be kez dé se alap ján el ké szí tett, az en ge dély kö te les te vé -
keny sé ge ket el kü lö nít ve tar tal ma zó mér leg gel és ered -
mény-ki mu ta tás sal együtt, leg ké sõbb a cég bí ró sá gon tör -
té nõ le tét be he lye zés sel egy idõ ben
kö te le sek a Hi va tal ré szé re elekt ro ni kus for má ban is meg -
kül de ni.

(8) A Vhr. 102. § (3) be kez dé se alap ján az en ge dé lye sek 
kö te le sek in for má ci ót be sze rez ni és szol gál tat ni – a Hi va -
tal ré szé re az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok szol -
gál ta tá sa kor – az in teg rált vál lal ko zá son be lül a nem az en -
ge dé lyes tár sa ság ál tal vég zett tá mo ga tó vagy ki szer ve zett
en ge dé lyes te vé keny sé gek rá for dí tá sa i ról és költ sé ge i rõl.

(9) A ház tar tá si mé re tû kis erõ mû – mint a fel hasz ná lót
el lá tó el osz tó há ló za ti en ge dé lyes – feb ru ár 28-ig éven te
je len tést küld a Hi va tal nak a ház tar tá si mé re tû kiserõ -
mûvek szá má ról, faj tá já ról (fo to elekt ro mos, bio gáz, bio -
massza, szél stb.), be épí tett tel je sít mény rõl, a há ló zat ra
adott és on nan vé te le zett vil la mos ener gia mennyi sé gé rõl.

5. §

(1) A 100 kV vagy an nál na gyobb fe szült ség szin tû táv -
ve ze té ken a Ma gyar Köz tár sa ság or szág ha tá rán ke resz tül
tör té nõ vil la mos ener gia-szál lí tá so kat a villamosenergia-
 kereskedõ a Hi va tal ré szé re kö te les be je len te ni, ha

a) olyan, leg alább egy éves idõ tar tam ra szó ló vil la mos -
ener gia-szál lí tá si szer zõ dést kö tött, amely

aa) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén be lül tör té nõ szál -
lí tás ra vo nat ko zik, és

ab) a szál lí tás ki in du ló pont ja vagy ren del te té si he lye
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl szó ló meg ál la po dás ban
ré szes va la mely ál lam te rü le tén van, és

ac) a szál lí tás az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl szó ló
meg ál la po dás ban ré szes leg alább egy ál lam ha tá rá nak át -
lé pé sé vel jár;

b) a szál lí tá si szer zõ dés
ba) lét re jött, vagy
bb) tel je sí té sét az át vi te li rend szer irá nyí tó vissza uta sí -

tot ta.

(2) A be je len té si kö te le zett ség nem vo nat ko zik az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl szó ló meg ál la po dás ban ré szes
 valamely ál lam és az azon kí vü li ál la mok kö zöt ti meg ál la -
po dá sok alap ján tör té nõ szál lí tá sok ra.

(3) A szál lí tá si fel té te lek hi á nya miatt meg hi ú sult szer -
zõ dés ese té ben a szer zõ dés lét re jöt tét és tel je sí té sét meg -
aka dá lyo zó oko kat a je len tés ben fel kell tün tet ni.

(4) A be je len tést a szál lí tá si szer zõ dés meg kö té sét vagy
an nak meg hi ú su lá sát kö ve tõ nap tá ri hó nap vé gé ig kell
a Hi va tal ré szé re meg kül de ni.

Az értékesített villamos energia elsõdleges
energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok

gyûjtése és szolgáltatása

6. §

(1) A vil la mos ener gia – az 1. § (2) be kez dés b) pont ja
sze rin ti – el adó ja kö te les az ál ta la ér té ke sí tett összes vil la -
mos ener gia ter me lé sé hez tény le ge sen fel hasz nált el sõd le -
ges ener gia for rá sok rész ará nyát a tárgy év re vo nat ko zó an
meg ál la pí ta ni. A tárgy év meg egye zik a nap tá ri év vel.

(2) A vil la mos ener gia el adó ja kö te les a fel hasz ná lót az
(1) be kez dés sze rin ti rész arány ról, ezen in for má ció for rá -
sá ról, va la mint az ér té ke sí tett vil la mos ener gia ter me lé se
so rán fel hasz nált el sõd le ges ener gia for rás kör nye ze ti ha tá -
sa i ról tá jé koz tat ni.

(3) A tá jé koz ta tást ter me lõ ese tén a tárgy évet kö ve tõ év
ja nu ár 31-ig, egyéb el adó ese tén a tárgy évet kö ve tõ év
 április 30-ig kell tel je sí te ni.

(4) A tá jé koz ta tás tör tén het
a) a ki ál lí tott szám lán, elõ leg szám lán vagy az azok

mel lék le tét ké pe zõ szám la in for má ci ós le vél ben vagy
b) a ki ál lí tott szám lán, elõ leg szám lán meg ha tá ro zott,

a vil la mos ener gia vá sár ló ja szá má ra hoz zá fér he tõ más he -
lyen.

(5) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat a 2. szá -
mú mel lék let nek meg fe le lõ en kell a vá sár ló és a Hi va tal
 részére szol gál tat ni.

(6) Az en ge dé lye sek a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
tá jé koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben kö te le sek
egy más sal együtt mû köd ni.

(7) Ha az erõ mû a min den ko ri tárgy év ben több fé le
 elsõdleges ener gia for rás ból ál lí tott elõ vil la mos ener gi át,
de a fel hasz ná ló nak ér té ke sí tett vil la mos ener gi át bi zo -
nyít ha tó an meg ha tá ro zott ener gia for rás fel hasz ná lá sá val
ter mel te, adat szol gál ta tá sá ban az adott vil la mos ener gia-
mennyi ség ter me lé sé hez tény le ge sen fel hasz nált ener gia -
for rás ra vo nat ko zó ada to kat kell fel tün tet nie.

(8) A vil la mos ener gia-ke res ke del mi en ge dé lye sek kö -
zött, va la mint a vil la mos ener gia-ke res ke dõ és az egye te -
mes szol gál ta tó kö zött fenn ál ló adat szol gál ta tá si kö te le -
zett ség tel je sí té se so rán úgy kell el jár ni, hogy az a vil la mos 
ener gia vá sár ló já val szem ben fenn ál ló tá jé koz ta tá si kö te -
le zett ség tel je sí té sét ne ve szé lyez tes se. Ha az egye te mes
szol gál ta tó vagy a vil la mos ener gia-ke res ke dõ több el adó -
tól vá sá rol vil la mos ener gi át, adat szol gál ta tá sa tel je sí té se -
kor úgy kö te les el jár ni, hogy az ál ta la ka pott adat szol gál ta -
tá sok ban sze rep lõ el sõd le ges ener gia for rá sok ra az azok ból 
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össze sen vá sá rolt vil la mos ener gia mennyi sé gek kel sú lyo -
zott rész ará nyo kat ké pez.

(9) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tás hoz
a) a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con vá sá rolt vil la -

mos ener gia ér té ke sí té se ese tén 
aa) ha a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac szék he lye az

 Európai Gaz da sá gi Tér ség va la mely ál la má ban van, a szer ve -
zett vil la mos ener gia-pi ac tárgy évi össze sí tett ada ta it,

ab) ha a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac szék he lye az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér sé gen kí vül van, a vil la mos ener gia
el adó ja ál tal meg adott ada to kat,

b) ha az a) pont ada tai nem áll nak ren del ke zés re, az
érin tett or szág tárgy évi vil la mos ener gia ter me lé sé hez
szük sé ges el sõd le ges ener gia for rá sok össze sí tett át la gos
össze té te lé nek meg fe le lõ be csült ér té ket
kell ala pul ven ni.

(10) A (9) be kez dés a) pont ab) al pont já ban, va la mint
b) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat és a be csült ér té ke ket
– az adat szol gál ta tás meg kez dé se elõtt – tá jé koz ta tá sul be
kell nyúj ta ni a Hi va tal nak.

A Hivatal által a felhasználói érdekeket képviselõ
társadalmi szervezetek és a felhasználói érdekeket

képviselõ egyéb szervezetek részére teljesítendõ
adatszolgáltatás

7. §

(1) A Hi va tal a 3. szá mú mel lék let sze rin ti – a Hi va tal
 által a 4. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok fel -
hasz ná lá sá val össze ál lí tott – ada to kat és in for má ci ó kat a
fel hasz ná lói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve -
ze tek, egyéb szer ve ze tek ré szé re ren del ke zés re bo csát ja.

(2) Az en ge dé lyes tár sa sá gok 3. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott ada ta it a Hi va tal a hon lap ján az (1) be kez -
dés sze rin ti ér de kelt szer ve ze tek ré szé re biz to sí tott hoz zá -
fé rés alap ján te szi köz zé.

(3) A 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, a vil la mos -
ener gia-rend szer irá nyí tá sá val, mû kö dé sé vel és hasz ná la -
tá val össze füg gõ ada tok nem ké pez nek üz le ti tit kot.

(4) Az üz le ti ti tok nak mi nõ sü lõ ada to kat a Hi va tal más
ré szé re – a meg ke re sés ese tét ki vé ve – nem ad hat ja ki.

A Hivatal honlapján közzétételre kerülõ adatok,
információk

8. §

(1) A Hi va tal a ver seny ha té kony sá gá nak nö ve lé sé hez
és a pi a ci sze rep lõk egyen lõ fel té te lek mel let ti tá jé koz ta tá -
sá hoz szük sé ges, üz le ti tit kot nem ké pe zõ mennyi sé gi,
idõ be li, ár és ér ték ada to kat – az adat vé de lem re vo nat ko zó
jog sza bá lyi elõ írá sok fi gye lem be vé te lé vel – a hon lap ján
köz zé te szi.

(2) A Hi va tal az egye di ada tok ból kép zett – azok ra
vissza nem ve zet he tõ össze sí té se ket – a hon lap ján köz zé -
te he ti.

(3) A Hi va tal hon lap ján – a VET-ben és a VET fel ha tal -
ma zá sa alap ján ki adott jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot ta -
kon túl – köz zét ehe tõ bár mely adat szol gál ta tás ra kö te le -
zett olyan ada ta, amely nek a hon la pon tör té nõ nyil vá nos -
ság ra ho za ta lá hoz az érin tett írás ban hoz zá já rult. Az
(1) be kez dés ben sze rep lõ egye di ada tok ese tén ez az írás -
be li hoz zá já ru lás nem szük sé ges.

Közös szabályok

9. §

(1) A 3–6. §-ban meg ha tá ro zott adat- és in for má ció-
szol gál ta tá sok ese tén az ere de ti adat- és in for má ció-szol -
gál ta tó fe le lõs a szol gál ta tott adat és in for má ció tar tal má -
nak meg fe le lõ sé gé ért, idõ sze rû sé gé ért, pon tos sá gá ért,
 ellenõrizhetõségéért és he lyes sé gé ért.

(2) Az e ren de let ben elõ írt kö te le zett sé gek meg sze gé se
ese tén a Hi va tal az adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek kel
szem ben a VET 96–97. §-ában, va la mint a Vhr. 91. §-ában
fog lalt jog kö vet kez mé nye ket al kal maz za.

(3) Az ér ték re, árra, díj ra vo nat ko zó an – e ren de let sze -
rint – szol gál ta tott ada tok az ál ta lá nos for gal mi adót és az
ener gia adót nem tar tal maz zák.

Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 7. §-a és 3. szá mú mel lék le te 2008. jú li us
1-jén lép ha tály ba.

(3) Ha tá lyát vesz ti a vil la mos ener gia-rend szer irá nyí tá -
sá val, mû kö dé sé vel és hasz ná la tá val össze füg gõ egyes
adat szol gál ta tá sok ról szó ló 36/2002. (XII. 19.) GKM ren -
de let (a to váb bi ak ban: AR) 1–6. §-a, 7. § (3)–(4) be kez dé -
se, 8–9. §-a, 10/A. §-a, 1–3. szá mú mel lék le te, va la mint
5. szá mú mel lék le te.

(4) Az AR 2008. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(5) 2008. jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti e ren de let 10. §
(3)–(4) be kez dé se, 11. §-a, 13. §-a. E be kez dés 2008. jú -
lius 3-án ha tá lyát vesz ti.

11. §

Az egye te mes szol gál ta tó és a vil la mos ener gi á ról szó ló
2001. évi CX. tör vény sze rin ti köz üze mi nagy ke res ke dõi

2008/89. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5387



en ge dé lyes – füg get le nül a jog utód lás és cég jo gi azo nos -
ság meg lé té tõl – 2008. jú ni us 30-ig kö te les gyûj te ni és
szol gál tat ni a 2007. évi köz üze mi nagy ke res ke dõ re, il let ve 
köz üze mi szol gál ta tó ra vo nat ko zó ada to kat.

12. §

2010. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en a 3. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ada to kat az át vi te li rend szer irá nyí tó és az
el osz tó há ló za ti en ge dé lyes kö te les a fel hasz ná ló ré szé re
té rí tés men te sen meg ad ni, ha azok a fel hasz ná ló ké ré se
idõ pont já ban ren del ke zé sé re áll nak.

13. §

A vil la mos ener gia rend szer hasz ná la ti dí jak ról szó ló
119/2007. (XII. 29.) GKM ren de let 2. szá mú mel lék let
„B) Kü lö nös sza bá lyok” fe je zet 2. pont 2.3.8. al pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.3.8. A kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok
ke ze lé sé ben, to váb bá a ví zi tár su la tok ke ze lé sé ben álló és
he lyi víz ren de zé si, va la mint víz kár-el há rí tá si fel ada tok
 ellátása ér de ké ben mû köd te tett ár- és bel víz vé del mi szi -

vattyú te le pek ese tén az adott hó nap ra vo nat ko zó tel je sít -
mény dí jat az adott hó na pot kö ve tõ en kell el szá mol ni oly
mó don, hogy a fi ze ten dõ tel je sít mény díj meg egyez zen az
adott hó nap ban mért leg na gyobb tel je sít mény-igény be vé -
tel nek meg fe le lõ éves tel je sít mény díj 1/12 ré szé vel.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. §

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

a) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 2003/54/EK irány -
el ve (2003. jú ni us 26.) a bel sõ vil la mos ener gia-pi ac ra
 vonatkozó kö zös sza bá lyok ról, va la mint a 96/92/EK
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, 3. cikk (6) bekez -
dése;

b) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 2005/89/EK irány -
el ve (2006. ja nu ár 18.) a vil la mos ener gia-el lá tás bizton -
ságát és az inf ra struk tu rá lis be ru há zá sok vé del mét cél zó
in téz ke dé sek rõl, 4. cik ke (1) be kez dé sé nek e) pont ja.

Dr. Sza bó Pál s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelethez
 

Villamos energia határon keresztül nagyfeszültségû távvezetéken történõ szállítása esetén
az e rendelet 5. §-a szerinti bejelentés tartalmi elemei 

a) A meg ren de lõ neve,
b) a be táp lá lás (ki in du lás) he lye,
c) a ren del te té si hely meg ne ve zé se,
d) a szál lí tan dó vil la mos ener gia mennyi sé ge MWh-ban,
e) a szál lí tá si díj (Ft-ban),
f) a szál lí tás fe szült ség szint je kV-ban,
g) a szer zõ dött tel je sít mény MW-ban, me net rend sze rin ti bon tás ban,
h) a szál lí tá si szer zõ dés ér vé nyes sé gé nek ide je.



2. számú melléklet a 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelethez

Az értékesített villamos energia elsõdleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok szolgáltatása

Az adat szol gál ta tás

MEH azo no sí tó szá ma:

címe: Az ér té ke sí tett vil la mos ener gia el sõd le ges ener -
gia for rá sok sze rin ti ere de té re vo nat ko zó ada tok

gya ko ri sá ga: éves

be szá mo lá si idõ szak: (az adat szol gál ta tó töl ti ki!)

jog cí me: A vil la mos ener gi á ról szó ló 2007. évi
LXXXVI. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re -
haj tá sá ról szó ló 273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let
(Vhr.) 24. szá mú mel lék le te

tel je sí té sé nek ha tár ide je: Az ada to kat ter me lõk ese tén a tárgy idõ sza kot kö -
ve tõ év ja nu ár 31-ig, egyéb el adó ese tén a tárgy -
idõ sza kot kö ve tõ év áp ri lis 30-ig kell meg ad ni

Az adat szol gál ta tó

neve:

címe:

mû kö dé si en ge dé lyé nek meg ne ve zé se:

MEH nyil ván tar tá si kód ja:

Sor szám
Az ér té ke sí tett

vil la mos ener gia

Az ér té ke sí tett vil la mos
ener gia mennyi sé ge

(MWh)

Az összes ér té ke sí tett
vil la mos ener gia meg osz lá sa

(%)

Kén-di oxid-ki bo csá tás
(ezer ton na)

Szén-di oxid-ki bo csá tás
(ezer ton na)

A ke let ke zett ra dio ak tív
hul la dék mennyi sé ge

(m3)

1. Ha zai ter me lé sû      

 Eb bõl:      

a) Meg úju ló ala pú      

 Eb bõl:      

 Szél ener gia      

 Víz ener gia      

 Nap ener gia      

 Geo ter mi kus
ener gia

     

 Bio massza      

 Egyéb, és pe dig...      

b) Olaj ala pú      

c) Föld gáz ala pú      

d) Szén ala pú      

e) Nuk le á ris ala pú      

f) Egyéb, és pe dig...      

2. EU tag ál lam ból
im por tált

     

 Eb bõl:      

a) Meg úju ló ala pú      

 Eb bõl:      

 Szél ener gia      

 Víz ener gia      
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Sor szám
Az ér té ke sí tett

vil la mos ener gia

Az ér té ke sí tett vil la mos
ener gia mennyi sé ge

(MWh)

Az összes ér té ke sí tett
vil la mos ener gia meg osz lá sa

(%)

Kén-di oxid-ki bo csá tás
(ezer ton na)

Szén-di oxid-ki bo csá tás
(ezer ton na)

A ke let ke zett ra dio ak tív
hul la dék mennyi sé ge

(m3)

 Nap ener gia      

 Geo ter mi kus
ener gia

     

 Bio massza      

 Egyéb, és pe dig...      

b) Olaj ala pú      

c) Föld gáz ala pú      

d) Szén ala pú      

e) Nuk le á ris ala pú      

f) Egyéb, és pe dig ...      

3. Nem EU
tag ál lam ból
im por tált

     

 Eb bõl:      

a) Meg úju ló ala pú      

 Eb bõl:      

 Szél ener gia      

 Víz ener gia      

 Nap ener gia      

 Geo ter mi kus
ener gia

     

 Bio massza      

 Egyéb, és pe dig...      

b) Olaj ala pú      

c) Föld gáz ala pú      

d) Szén ala pú      

e) Nuk le á ris ala pú      

f) Egyéb, és pe dig...      

4. Mind össze sen
(1.+2.+3. so rok)

 100%    

A táb lá zat ban kö zölt, az ér té ke sí tett vil la mos ener gia el sõd le ges ener gia for rá sok sze rin ti ere de té re vo nat ko zó ada tok
for rá sá nak meg je lö lé se:
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3. számú melléklet a 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelethez

A Hi va tal ál tal a fel hasz ná lói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek, va la mint
a fel hasz ná lói ér de kek kép vi se le tét el lá tó egyéb szer ve ze tek ré szé re nyúj tott adatszolgáltatás köre és rendje

En ge dély faj ta/Adat meg ne ve zé se Gya ko ri sá ga Köz zé té tel ha tár ide je Ada tok mér ték egy sé ge

Át vi te li rend szer irá nyí tó ada tai:    

1. Mér leg és ered mény ki mu ta tás éves A tárgy idõ sza kot kö ve tõ év
jú ni us 30.

1 000 Ft

2. Rend szer hasz ná la ti dí jak el szá mo lá sa ha von ta A tárgy idõ sza kot kö ve tõ má so dik
hó nap 15. napja

 

Rend szer hasz ná la ti dí jak ból szár ma zó be vé tel
összesen

  1 000 Ft

Át vi te li-rend szer irá nyí tá si dí jak ból szár ma zó bevétel   1 000 Ft

Rend szer szin tû szol gál ta tá sok dí jak ból szár ma zó
bevétel

  1 000 Ft

A fi ze tés alap já ul szol gá ló vil la mos ener gia
mennyi sé ge

  MWh

3. Át vi te li há ló za ton szál lí tott vil la mos energia ha von ta A tárgy idõ sza kot kö ve tõ má so dik
hó nap 15. napja

 

Át vi te li há ló za ton szál lí tott vil la mos ener gia összesen   MWh

eb bõl: fel hasz ná lók nak le szál lí tott vil la mos ener gia
összesen

  MWh

4. Vil la mos ener gia ha tá ron ke resz tül tör té nõ
szál lí tá sá val kap cso la tos adatok

ha von ta A tárgy idõ sza kot kö ve tõ má so dik
hó nap 15. napja

 

a tárgy idõ szak ban ha tár ke resz te zé sen át vett vil la mos
ener gia összesen

  MWh

a tárgy idõ szak ban ha tár ke resz te zé sen ki adott vil la mos 
ener gia összesen

  MWh

El osz tók ada tai:    

1. Mér leg és ered mény ki mu ta tás éves A tárgy idõ sza kot kö ve tõ év
jú ni us 30.

1 000 Ft

2. El osz tá si dí jak el szá mo lá sa ha von ta A tárgy idõ sza kot kö ve tõ má so dik
hó nap 25. napja

 

El osz tá si dí jak ból szár ma zó be vé tel össze sen   1 000 Ft

Elosz tói alap dí jak ból szár ma zó be vé tel   1 000 Ft

Elosz tói tel je sít mény dí jak ból szár ma zó bevétel   1 000 Ft

Elosz tói for gal mi dí jak ból szár ma zó be vé tel   1 000 Ft

Elosz tói vesz te ség díj   1 000 Ft

Elosz tói med dõ ener gia díj   1 000 Ft

Elosz tói tel je sít mény túl lé pés pót dí ja   1 000 Ft

Elosz tói me net rend ki egyen sú lyo zá si díj 1 000 Ft

Köz vi lá gí tá si el osz tá si díj 1 000 Ft

A fi ze tés alap já ul szol gá ló le kö tött tel je sít mény MW

A fi ze tés alap já ul szol gá ló csat la ko zá si pon tok száma db

A fi ze tés alap já ul szol gá ló vil la mos ener gia
mennyi sé ge

  MWh

3. El osz tó há ló za ton szál lí tott vil la mos energia ha von ta A tárgy idõ sza kot kö ve tõ má so dik
hó nap 20. napja

 

El osz tó há ló za ton szál lí tott vil la mos ener gia összesen   MWh

eb bõl: fel hasz ná lók nak le szál lí tott vil la mos ener gia
összesen

  MWh
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4. Az el osz tó há ló zat ve ze ték hossza éves A tárgy idõ sza kot kö ve tõ év
már ci us 31.

 

Nagy fe szült sé gû há ló zat   km

Kö zép fe szült sé gû há ló zat   km

Kis fe szült sé gû há ló zat   km

5. Há ló zat fej lesz té si be ru há zá sok éves A tárgy idõ sza kot kö ve tõ év
már ci us 31.

 

Há ló zat fej lesz té si be ru há zá sok összesen   1 000 Ft

eb bõl: fel hasz ná lók ál tal be fi ze tett   1 000 Ft

50 MW és az ezt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû
erõ mû vek adatai

   

1. Mér leg és ered mény ki mu ta tás éves A tárgy idõ sza kot kö ve tõ év
jú ni us 30.

1 000 Ft

2. Vil la mos ener gia-, és hõ ener gia ter me lés és ér té ke sí tés ha von ta A tárgy idõ sza kot kö ve tõ má so dik
hó nap 15. napja

 

Vil la mos ener gia-ter me lés   MWh

Vil la mos ener gia-ér té ke sí tés   MWh

eb bõl: fel hasz ná lók nak   MWh

Hõ ener gia-ér té ke sí tés   GJ

Vil la mos ener gia-ér té ke sí tés át la gá ra   Ft/kWh

eb bõl: fel hasz ná lók nak   Ft/kWh

Hõ ener gia-ér té ke sí tés át la gá ra   Ft/GJ

3. Vil la mos ener gia ter me lõ be ren de zé sek adatai ha von ta A tárgy idõ sza kot kö ve tõ má so dik
hó nap 15. napja

 

Be épí tett tel je sí tõké pes ség (BT)   MW

Ren del ke zés re álló vál to zó tel je sí tõké pes ség (RT)   MW

Tény le ge sen igény be ve he tõ telj.ké pes ség (TIT)   MW

Erõmûvi csúcs ter he lés (ECS)   MW

Vil la mos ener gia ke res ke dõk ada tai:    

1. Vil la mos ener gia-for ga lom ada tai ha von ta A tárgy idõ sza kot kö ve tõ má so dik
hó nap 25. napja

 

Vá sá rolt vil la mos ener gia össze sen   MWh

eb bõl: bel föl di erõ mû tõl   MWh

   vil la mos ener gia-ke res ke dõ tõl   MWh

   im port ból MWh

   át vi te li rend szer irá nyí tó tól kö te le zõ át vé tel bõl MWh

Vá sá rolt vil la mos ener gia át la gá ra   Ft/kWh

Ér té ke sí tett vil la mos ener gia össze sen   MWh

eb bõl: fel hasz ná lók nak   MWh

           kül föld re MWh

Ér té ke sí tett vil la mos ener gia át la gá ra   Ft/kWh

Egye te mes szol gál ta tók ada tai:    

1. Mér leg és ered mény ki mu ta tás éves A tárgy idõ sza kot kö ve tõ év
jú ni us 30.

1 000 Ft
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2. Vil la mos ener gia be szer zé si ada tok ha von ta A tárgy idõ sza kot kö ve tõ má so dik
hó nap 25. napja

 

Vil la mos ener gia-be szer zés össze sen   MWh

eb bõl: bel föl di erõ mû tõl   MWh

   át vi te li rend szer irá nyí tó tól kö te le zõ át vé tel bõl   MWh

   vil la mos ener gia-ke res ke dõ tõl   MWh

   szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con   MWh

   köz vet len im port   MWh

Vil la mos ener gia-be szer zés át la gá ra   Ft/kWh

bel föl di erõ mû tõl vá sá rolt vil la mos ener gia át la gá ra   Ft/kWh

át vi te li rend szer irá nyí tó tól kö te le zõ át vé tel ke re té ben
vá sá rolt vil la mos energia átlagára

  Ft/kWh

bel föl di vil la mos ener gia-ke res ke dõ tõl vá sá rolt
vil la mos ener gia átlagára

  Ft/kWh

szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con vá sá rolt vil la mos
ener gia átlagára

  Ft/kWh

köz vet len im port ból vá sá rolt vil la mos ener gia át la gá ra   Ft/kWh

3. Vil la mos ener gia ér té ke sí té si adatok ha von ta A tárgy idõ sza kot kö ve tõ má so dik
hó nap 25. napja

 

Vil la mos ener gia-ér té ke sí tés fel hasz ná lók nak   MWh

ál ta lá nos, egy zó na idõs (A1) ár sza bás sze rint   MWh

eb bõl: a vil la mos ener gia-ipar ban fenn ál ló, vagy
el töl tött mun ka vi szonnyal össze füg gés ben nyúj tott
ked vez mé nyes vil la mos ener gia-áron

  MWh

ál ta lá nos, két zó na idõs (A2) ár sza bás sze rint   MWh

eb bõl: csúcs idõ szak ban   MWh

idõ sza kos (B)  ár sza bás sze rint   MWh

Vil la mos ener gia-ér té ke sí tés  át la gá ra   Ft/kWh

ál ta lá nos, egy zó na idõs (A1) ár sza bás sze rin ti
ér té ke sí tés átlagára

  Ft/kWh

eb bõl: a vil la mos ener gia-ipar ban fenn ál ló, vagy
el töl tött mun ka vi szonnyal össze füg gés ben nyúj tott
ked vez mé nyes vil la mos ener gia-áron

  Ft/kWh

ál ta lá nos, két zó na idõs (A2) ár sza bás sze rin ti
ér té ke sí tés átlagára

  Ft/kWh

eb bõl: csúcs idõ szak ban   Ft/kWh

idõ sza kos (B)  ár sza bás sze rin ti ér té ke sí tés átlagára   Ft/kWh

4. Fo gyasz tók szá ma ha von ta A tárgy idõ sza kot kö ve tõ má so dik
hó nap 25. napja

 

El lá tott fel hasz ná lók szá ma össze sen  db

ál ta lá nos, egy zó na idõs (A1) ár sza bás sze rint   db

eb bõl: a vil la mos ener gia-ipar ban fenn ál ló, vagy
el töl tött mun ka vi szonnyal össze füg gés ben nyúj tott
ked vez mé nyes vil la mos ener gia-áron

  db

ál ta lá nos, két zó na idõs (A2) ár sza bás sze rint   db

eb bõl: csúcs idõ szak ban   db

idõ sza kos (B)  ár sza bás sze rint   db
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

7/2008. (VI. 18.) KHEM
rendelete

a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói
berendezésekre vonatkozó mûszaki-biztonsági

elõírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet
módosításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény 56.  §
(2) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm -
ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A gáz csat la ko zó ve ze té kek re és fo gyasz tói be ren de zé -
sek re vo nat ko zó mû sza ki-biz ton sá gi elõ írásokról  szóló
11/2004. (II. 13.) GKM ren de let 7.  §-a a kö vet ke zõ (6) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(6) A csat la ko zó ve ze té kek re és a fo gyasz tói be ren de -
zés re vo nat ko zó, a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi
XLII. tör vény 22.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti mû sza ki
biz ton sá gi fe lül vizs gá la tot – el len ke zõ bi zo nyí tá sig – el -
vég zett nek kell te kin te ni.”

2.  §

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

Dr. Sza bó Pál s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

Az ön kor mány za ti mi nisz ter
1/2008. (VI. 18.)  ÖM

ren de le te

az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó
te vé keny sé gek su gár vé del mi el len õr zõ rend sze ré nek

mûködési feladatairól

Az atom ener gi á ról szó ló 1996. évi CXVI. tör vény
68. §-ának (11) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
szó ló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1. §-ának c) pont -
já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1. §

(1) A ren de let ha tá lya a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi
szer vek re, az ön kor mány za ti mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel
irá nyí tott köz igaz ga tá si hi va ta lok ra, va la mint a hi va tá sos
ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá gok ra  ter jed ki.

(2) A ren de let ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek a la kos ság 
ter mé sze tes és mes ter sé ges ere de tû su gár ter he lé sét meg -
ha tá ro zó kör nye ze ti su gár zá si vi szo nyok el len õr zé se,
ered mé nye i nek gyûj té se, a kör nye ze ti su gár zás dó zis tel je -
sít mé nyé nek fi gye lem mel kí sé ré se és a la kos ság hi te les
 tájékoztatása, va la mint az atom ener gia al kal ma zá sát szol -
gá ló lé te sít mény ben, be ren de zés ben vagy ra dio ak tív (nuk -
le á ris) anyag gal vég zett te vé keny ség so rán, to váb bá a
szán dé ko san ártó em ber i ma ga tar tá sok vagy fegy ve res
össze üt kö zé sek ese tén be kö vet ke zõ – a la kos sá got és
a kör nye ze tet ve szé lyez te tõ – ese mé nyek, nuk le á ris és
 radiológiai ve szély hely ze tek (a to váb bi ak ban: nuk le á ris
ve szély hely ze tek) el há rí tá sa, kö vet kez mé nye i nek csök -
ken té se, il le tõ leg meg szün te té se ér de ké ben fo lya ma to san
mû kö dõ ága za ti su gár vé del mi el len õr zõ rend szert üze mel -
tet nek, il let ve részt vesz nek an nak üze mel te té sé ben.

(3) Az ön kor mány za ti mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó
szer vek su gár vé del mi el len õr zõ rend szer e köz re mû kö dik
az or szág su gár zá si hely ze té nek fo lya ma tos fi gye lé sé nek,
jel zé sé nek és el len õr zé sé nek biz to sí tá sá ban, ada to kat
szol gál tat az or szá gos kör nye ze ti su gár vé del mi el len õr zõ
rend szer ré szé re.

(4) Az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban:
ÖM) su gár vé del mi el len õr zõ rend szer tech ni kai be ren de -
zé sei meg ál la po dás alap ján az ÖM ál tal irá nyí tott és fel -
ügyelt szer ve ze tek mû kö dé si he lye in kí vül is üze mel tet he -
tõ ek.

A su gár vé del mi el len õr zõ rend szer fel épí té se,
irá nyí tá sa

2. §

(1) Az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó
te vé keny sé get vég zõ szer vek su gár vé del mi el len õr zõ
rend szer e ve ze tõ szerv bõl, vég re haj tó szer ve ze tek bõl és
funk ci o ná lis ele mek bõl áll.

(2) A ve ze tõ szerv fel ada ta it az Or szá gos Katasztrófa -
védelmi Fõ igaz ga tó ság lát ja el.

(3) A vég re haj tó szer ve ze tek:
a) a Nuk le á ris Bal ese ti In for má ci ós és Ér té ke lõ Köz -

pont, 
b) a te rü le ti in for má ci ós köz pon tok,
c) a mo bil la bo ra tó ri u mok (ve szély hely ze ti fel de rí tõ

cso por tok, su gár vé del mi mé rõ ko csi).

(4) A funk ci o ná lis ele mek:
a) a ra di o ló gi ai táv mé rõ há ló zat,
b) a su gár zás mé rõ pon tok,
c) az adat to váb bí tó pon tok.
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3. §

(1) Az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
 fõigazgatója az ÖM su gár vé del mi el len õr zõ rend szer ve -
ze té se so rán:

a) össze han gol ja a su gár vé del mi el len õr zõ rend szer
ele me i nek mû kö dé sét,  

b) irá nyít ja a nuk le á ris ve szély hely ze tek re és egyéb
ese mé nyek re tör té nõ fel ké szü lést, 

c) ki je lö li a su gár vé del mi el len õr zõ rend szer mé ré si
pont ja i nak mû kö dé si he lye it, az ága za ti mo bil la bo ra tó ri u -
mo kat és mé rõ ál lo má so kat, va la mint az adat to váb bí tó
pon to kat,

d) fo lya ma tos ké szen lé ti ügye let út ján biz to sít ja su gár -
vé del mi el len õr zõ rend szer fel ügye le tét, a ri asz tá si fel ada -
tok vég re haj tá sát,

e) jó vá hagy ja az ÖM su gár vé del mi el len õr zõ rend szer
éves el len õr zé si prog ram ját.

(2) A su gár vé del mi el len õr zõ rend szer mé ré si pont jai a
hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szer vek nél, il let ve meg ál la -
po dás alap ján a hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes
 tûzoltóságokon, va la mint az ál ta luk hasz nált in gat la nok -
ban is ki je löl he tõ ek, azok mû kö dé si fel té te le it a lé te sít mé -
nyek üzem ben tar tói biz to sít ják.

(3) Adat to váb bí tó pont ként a (2) be kez dés ben fel so rolt
szer ve ze te ken túl, tar ta lék ként a köz igaz ga tá si hi va ta lok
in for ma ti kai há ló za tai és köz pont jai is igény be ve he tõ ek,
azok mû kö dé si fel té te le it a lé te sít mé nyek üzem ben tar tói
biz to sít ják.

A SUGÁRVÉDELMI ELLENÕRZÕ RENDSZER
FELADATAI

Ál ta lá nos fel ada tok

4. § 

Az ÖM su gár vé del mi el len õr zõ rend szer:
a) fo lya ma to san fi gye li, jel zi és el len õr zi az or szág te rü le -

tén mér he tõ kör nye ze ti su gár zás dó zis tel je sít mé nyét,
b) a mért su gár zá si ada to kat rend sze re sen az ügy ren dek -

nek meg fe le lõ en meg kül di az or szá gos kör nye ze ti su gár vé -
del mi el len õr zõ rend szer in for má ci ós központ jába,

c) el lát ja a nuk le á ris ri asz tás fel ada ta it,
d) köz re mû kö dik a nuk le á ris ve szély hely ze ti dön tés-

elõ ké szí tõ és dön tés ho zó te vé keny ség hez szük sé ges in for -
má ci ók biz to sí tá sá ban.

Rész le tes fel ada tok

5. § 

(1) Az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság:
a) fo lya ma to san fel ügye li a su gár vé del mi el len õr zõ

rend szer mû kö dõ ké pes sé gét,

b) biz to sít ja a ri asz tá si fel ada tok vég re haj tá sát és a be -
ér ke zõ ada tok alap ján el ren de li a ren de let mel lék le té ben
meg ha tá ro zott ri asz tá si fo ko za to kat.

(2) A Nuk le á ris Bal ese ti In for má ci ós és Ér té ke lõ Köz -
pont: 

a) össze han gol ja az or szá gos su gár fi gye lõ rend szer
 tevékenységét,

b) a táv mé rõ há ló zat mû kö dé sé vel nyert ada tok kal hoz -
zá já rul a la kos ság ter mé sze tes és mes ter sé ges ere de tû
 sugárterhelés ala ku lá sá nak nyo mon kö ve té se ér de ké ben
az Or szá gos Kör nye ze ti Su gár vé del mi El len õr zõ Rend szer 
In for má ci ós Köz pont ja ál tal vég zett adat gyûj tés hez,

c) gyûj ti, elem zi, ér té ke li és ar chi vál ja a su gár vé del mi
el len õr zõ rend szer mé rõ ál lo má sa i ról, és mé ré si pont ja i ról,
va la mint a mo bil la bo ra tó ri u mok tól és a mé rõ ál lo má sok tól 
be ér ke zõ mé ré si ada to kat,

d) ter ve zi, szer ve zi és ko or di nál ja a köz pon ti adat gyûj -
tést az or szá gos su gár fi gye lés ben részt ve võk in for má ci ós
köz pont ja i ból, 

e) ko or di nál ja az or szá gos su gár fi gye lõ rend szer al rend -
sze re i nek egy sé ges ké pes ség fej lesz té sét,

f) napi, heti, havi je len tést, il let ve éves össze fog la ló
 jelentést ké szít az or szá gos su gár zá si hely zet rõl az Or szá -
gos Kör nye ze ti Su gár vé del mi El len õr zõ és az Or szá gos
Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend szer ben érin tett ve ze tõk
és a la kos sá gi tá jé koz ta tás ban érin tett szer vek szá má ra,

g) biz to sít ja a RODOS va lós ide jû on-li ne dön tés tá mo -
ga tó rend szer üze mel te té sét,

h) mû köd te ti a nem zet kö zi és ha zai ra di o ló gi ai adat cse -
re köz pon tot.

(3) A te rü le ti in for má ci ós köz pon tok:
a) a Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó ság, il let ve

a me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó sá gok il le té kes sé gi
te rü le tén gyûj tik és ér té ke lik a su gár zá si ada to kat,

b) a Nuk le á ris Bal ese ti In for má ci ós és Ér té ke lõ Köz -
pont szol gál ta tá sa, il let ve az Or szá gos Kör nye ze ti Su gár -
vé del mi El len õr zõ Rend szer ada tai alap ján ér té kelt ra di o -
ló gi ai in for má ci ó val lát ják el a te rü le ti vé del mi igaz ga tá si
szer ve ket.

(4) A mo bil la bo ra tó ri u mok és mé rõ ál lo má sok:
a) a ra di o ló gi ai táv mé rõ há ló zat ál tal szol gál ta tott

 mérési ered mé nyek el len õr zé se cél já ból hely szí ni mé ré -
sek kel el len õr zik a va lós su gár zá si hely ze tet,

b) nor mál és ve szély hely ze ti idõ szak ban hely szí ni
 sugárellenõrzéseket, il let ve min ta vé te le zé se ket és vizs gá -
la to kat vé gez nek, azok ered mé nye it to váb bít ják a te rü le ti
in for má ci ós köz pon tok ba, il let ve a Nuk le á ris Bal ese ti
 Információs és Ér té ke lõ Köz pont ba.

(5) A ra di o ló gi ai táv mé rõ há ló zat:
a) hely hez kö tött mé rõ ál lo má sa i val au to ma ta üzem -

mód ban méri, gyûj ti, tá rol ja és to váb bít ja a kör nye ze ti hát -
tér su gár zás ada ta it,

b) a ra di o ló gi ai táv mé rõ há ló zat mé rõ ál lo má sai a kör -
nye ze ti gam ma su gár zás dó zis tel je sít mé nyé nek emel ke dé -
se kor e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott ér ték nél
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 automatikusan je lez nek, il let ve ri asz tá si jel zést kül de nek
a Nuk le á ris Bal ese ti In for má ci ós és Ér té ke lõ Köz pont ba.

(6) A su gár zás mé rõ pon tok:
a) rend sze re sen el len õr zik a ter mé sze tes és mes ter sé -

ges ere de tû su gár ter he lé sét meg ha tá ro zó  kör nye ze ti su -
gár zá si vi szo nyo kat, a mé ré si ada to kat to váb bít ják az il le -
té kes te rü le ti in for má ci ós köz pont ba,

b) a kör nye ze ti su gár zás dó zis tel je sít mé nyé nek emel -
ke dé sé kor e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott ér ték -
nél az il le té kes te rü le ti in for má ci ós köz pont tá jé koz ta tá sa
mel lett je lez nek, il let ve ri asz tá si jel zést kül de nek a Nuk -
leáris Bal ese ti In for má ci ós és Ér té ke lõ köz pont ba.

(7) Az adat to váb bí tó pon tok:
a) biz to sít ják a táv mé rõ há ló zat ban ke let ke zõ in for má -

ci ók fo lya ma tos to váb bí tá sát a Nuk le á ris Bal ese ti In for -
má ci ós és Ér té ke lõ Köz pont ba,

b) köz re mû köd nek a mo bil la bo ra tó ri u mok és a mé rõ -
ál lo má sok ál tal szol gál ta tott ada tok te rü le ti in for má ci ós
köz pon tok ba tör té nõ el jut ta tá sá ban.

To váb bi fel ada tok a nuk le á ris ve szély hely zet
 idõ sza ká ra

6. §

(1) Az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság:
a) gyûj ti és a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság

mun ka szer vei, va la mint a fõ vá ro si és me gyei vé del mi bi -
zott sá gok ré szé re fo lya ma to san to váb bít ja a su gár hely zet
ér té ke lé sé vel kap cso la tos in for má ci ó kat,

b) ál lan dó össze köt te tést tart fent az Or szá gos Nuk le á -
ris bal eset-el há rí tá si Rend szer szer ve i vel.

(2) A Nuk le á ris Bal ese ti In for má ci ós és Ér té ke lõ Köz -
pont:

a) gyûj ti, elem zi, ér té ke li, a dön tés-elõ ké szí tés ben érin tett 
és a vé de lem be be vont szer vek felé to váb bít ja az Or szá gos
Su gár fi gye lõ, Jel zõ és El len õr zõ Rend szer  alrendszereibõl
be ér ke zõ mé ré si ada to kat,

b) a la kos ság éle té nek és egész sé gé nek meg óvá sá hoz
szük sé ges bal eset-el há rí tá si in téz ke dé sek su gár vé del mi
meg ala po zá sa ér de ké ben tá masz ko dik az Or szá gos Kör -
nye ze ti Su gár vé del mi El len õr zõ Rend szer In for má ci ós
Köz pont já nak köz re mû kö dé sé re és szak vé le mé nyé re,

c) je len tést ké szít a táv mé rõ há ló zat fel dol go zott mé ré si 
ada tai alap ján az or szág su gár zá si vi szo nya i ról.

(3) A te rü le ti in for má ci ós köz pon tok fo lya ma to san ér -
tékelt ra di o ló gi ai in for má ci ó val lát ják el a te rü le ti vé del mi
igaz ga tá si szer ve ket.

(4) A mo bil la bo ra tó ri u mok és mé rõ ál lo má sok rend sze -
res hely szí ni su gár el len õr zé se ket, il let ve min ta vé te le zé se -
ket és vizs gá la to kat vé gez nek, azok ered mé nye it to váb bít -
ják a te rü le ti in for má ci ós köz pon tok ba, il let ve a Nuk le á ris
Bal ese ti In for má ci ós és Ér té ke lõ Köz pont ba.

(5) A ra di o ló gi ai táv mé rõ há ló zat és a su gár zás mé rõ
pon tok fo lya ma to san mé ré si ada tok kal lát ják el a Nuk le á -
ris Bal ese ti In for má ci ós és Ér té ke lõ Köz pon tot.

(6) Nuk le á ris ve szély hely zet ben a su gár vé del mi el len -
õr zõ rend szer szer ve ze ti ele mei az (1)–(5) be kez dés ben
fog lal ta kon túl me nõ en az 5. §-ban meg ha tá ro zott fel ada to -
kat is vég re hajt ják.

Záró ren del ke zé sek

7. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A ren de let ha tá lya alá tar to zó szer vek su gár vé del mi
el len õr zés sel kap cso la tos rész le tes fel ada ta i kat – így kü lö -
nö sen a szer ven be lül a rend szer al ko tó ele me it, azok fel -
ada tát, a kap cso lat tar tás, az adat to váb bí tás, az együtt mû -
kö dés és ve ze tés rend jét – a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve -
tõ 90 na pon be lül ügy rend ben sza bá lyoz zák.

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter

Mel lék let
az 1/2008. (VI. 18.) ÖM ren de let hez

Az ÖM su gár vé del mi el len õr zõ rend szer
 ri asz tá si tí pu sai

Ri asz tás tí pu sa Ha tár ér ték Meg jegy zés

I. fokú 
ri asz tás

fi gyel mez te tõ 
jel zés

250 nSv/h egy mé rõ ál lo má son

II. fokú
ri asz tás

ri asz tá si
jel zés

500 nSv/h egy mé rõ ál lo má son

III. fokú
ri asz tás

fo ko zott
ri asz tá si
jel zés

500 nSv/h há rom, az or szá gos
su gár fi gye lõ
rend szer ben lévõ
szom szé dos
mé rõ ál lo má son
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 III. rész HATÁROZATOK

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

Az Alkotmánybíróság
87/2008. (VI. 18.) 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 vány tár gyá ban
– dr. Bi ha ri Mi hály, dr. Bra gyo va And rás, dr. Hol ló And -
rás és dr. Ku ko rel li Ist ván al kot mány bí rók kü lön vé le mé -
nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a biz ton sá -
gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz -
köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos
sza bá lya i ról szó ló 2006. évi XCVIII. tör vény 36. § (4) be -
kez dé se al kot mány el le nes, ezért azt meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a biz ton sá -
gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz -
köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos
sza bá lya i ról szó ló 2006. évi XCVIII. tör vény 42. § (5) be -
kez dé sé nek má so dik mon da tá ban sze rep lõ „már tá mo ga -
tott ha tó anya got tar tal ma zó, egyen ér té kû”, va la mint
„( generikus gyógy szer ként)” szö veg ré szek al kot mány el -
le ne sek, ezért azo kat 2008. de cem ber 31. nap já val meg -
sem mi sí ti.

A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza -
ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás
ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2006. évi XCVIII. tör vény
42. § (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta ezt kö ve tõ en
a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad ha tály ban:

„A gyógy szer ként for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett
ter mék ese té ben a tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dás nap tá ri
évé ben a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ját a sá vos
koc ká zat vi se lés bõl ere dõ be fi ze té si kö te le zett ség nem ter -
he li.”

3. Az Al kot mány bí ró ság a biz ton sá gos és gaz da sá gos
gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a
gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
2006. évi XCVIII. tör vény egé sze, 7. §-a, 20. § (2), (7), (8)
és (9) be kez dé sei, 36. § (1) be kez dé se, 42. § (1)–(4), va la -
mint (6)–(11) be kez dé sei, 43. §-a, va la mint 83. § (1) és

(2) be kez dé sei 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 sít ja.

4. Az Al kot mány bí ró ság a biz ton sá gos és gaz da sá gos
gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a
gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
2006. évi XCVIII. tör vény 36. § (1) be kez dé sé vel össze -
füg gés ben az Al kot mány 2/A. §-ára, il let ve az Al kot mány
7. § (1) be kez dé sé nek sé rel mé re ala pí tott in dít vá nyo kat
vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz több in dít vány ér ke zett a biz -
ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd -
esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos 
sza bá lya i ról szó ló 2006. évi XCVIII. tör vény (a továb -
biakban: Gyftv.) egyes ren del ke zé se i nek felülvizsgála -
tára.

1. Több in dít vá nyo zó, köz tük or szág gyû lé si kép vi se -
lõk kér ték a Gyftv. egé szé nek meg sem mi sí té sét, több má -
sik pe dig a Gyftv. ha tály ba lép te té sé rõl ren del ke zõ 83. §
(1) és (2) be kez dé se i nek meg sem mi sí té sét in dít vá nyoz ta.
Az in dít vá nyo zók sze rint el len té tes az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog ál la mi ság ból le ve ze -
tett jog biz ton ság gal, hogy a tör vény ho zó ki rí vó an rö vid
idõt biz to sí tott arra, hogy a jog ala nyok a tör vény ren del ke -
zé se it meg is mer hes sék, és a jog kö ve tõ ma ga tar tás ta nú sí -
tá sá ra fel ké szül hes se nek. Az egyik in dít vá nyo zó sé rel -
mes nek tar tot ta, hogy – a Gyftv. 49. § (3) be kez dé sé re
 tekintettel – azon nal je lent kez tek a gaz da sá gi ver seny hát -
rá nyai; a fo ko za tos ság és a rész le ges ség el ve i nek fi gyel -
men kí vül ha gyá sa miatt a vál lal ko zá sok hir te len ta lál ták
ma gu kat új jogi kör nye zet ben.

Hi vat koz tak arra is, hogy a jog al ko tó – a jog al ko tás ról
szó ló 1987. évi XI. tör vény (a to váb bi ak ban: Jat.) 20. § és
27. § c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge el le né re –
nem von ta be a jog sza bály elõ ké szí té sé be az érin tett tár sa -
dal mi szer ve ze te ket, ér dek kép vi se le ti szer ve ket, és nem
kér te ki azok vé le mé nyét. Elõ ad ták, hogy a jog al ko tót ez
a kö te le zett ség nem csu pán a Jat. alap ján ter he li; a Ma gyar
Gyógy sze rész Ka ma rá ról szó ló 1994. évi LI. tör vény 2. §
(2) be kez dés ba) pont ja és a 2/A. § (1) be kez dé se szin tén
vé le mé nye zé si jo got biz to sít a Ma gyar Gyógy sze rész
 Kamarának. Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint ez az
 Alkotmány 2. § (1) be kez dé sén túl me nõ en sér ti az Al kot -
mány 7. § (2) be kez dé sét is. Vé gül hi vat koz tak arra is,
hogy – a vé le mény ki ké rés el mu lasz tá sa foly tán – a Kor -
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mány nem tett ele get az Al kot mány 35. § (1) be kez dés
b) pont já ban fog lalt kö te le zett sé gé nek.

2. Két in dít vá nyo zó kér te a Gyftv. 20. § (2), (7) és
(9) be kez dé se i nek a meg sem mi sí té sét. Elõ ad ták, hogy
e be kez dé sek „nyo mo za ti jog kört” biz to sí ta nak az egész -
ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság nak, amely így jo go sult
ada to kat be kér ni és át vizs gál ni, to váb bá ház ku ta tást tar ta -
ni. Az in dít vá nyo zók sze rint mind ez sér ti az Al kot mány
54. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott em ber i mél tó sá got,
és az Al kot mány 59. § (1) be kez dé sé ben rög zí tett ma gán -
la kás sért he tet len sé gét és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez
való jo got. Ki fo gás ol ták, hogy a Gyftv. 20. §-a az Al kot -
mány 8. § (2) be kez dé sé vel el len té te sen kor lá toz alap -
jogot. Ál lás pont juk sze rint nem fe le l meg a szük sé ges ség
kö ve tel mé nyé nek, hogy a Gyftv. „nyo mo zó ha tó sá gi jog -
kört” biz to sít az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság
 részére egy „rek lám fel ügye le ti” jel le gû, a gyógy szer is -
mer te té si sza bá lyok be tar tá sá nak el len õr zé sé re irá nyu ló
el já rás so rán, nincs ugyan is olyan ér dek, ami az in téz ke -
dést szük sé ges sé ten né. Hi vat koz tak arra is, hogy a Gyftv.
20. § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in téz ke dés arány ta -
lan, a ha tó sá gi jog kör nem te kint he tõ a cél el éré sé re al kal -
mas esz köz nek, és nin cse nek rész le te sen meg ha tá roz va a
jog kor lá to zás fel té te lei. Az in dít vá nyo zók azt is sé rel mez -
ték, hogy a Gyftv. 20. § (8) be kez dé se nem biz to sít jog or -
vos la ti le he tõ sé get a ház ku ta tást en ge dé lye zõ bí ró sá gi
vég zés sel szem ben, to váb bá ren de zet len a fe le lõs ség és a
kár té rí tés kér dé se. Sé rel mez ték azt is, hogy a Gyftv.
20. §-ában meg ha tá ro zott in téz ke dé sek mind a tár sa da -
lom biz to sí tás ál tal tá mo ga tott, mind a nem tá mo ga tott
gyógy sze rek ese té ben al kal maz ha tó ak.

3. A leg több in dít vá nyo zó kér te a Gyftv. be fi ze té si
 kötelezettséget elõ író kü lön bö zõ ren del ke zé se i nek a meg -
sem mi sí té sét.

3.1. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint a Gyftv. 7. §-a, ame -
lyik alap el vi szint en rög zí ti, hogy a for ga lom ba ho za ta li
en ge dé lyek jo go sult jai be fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té -
sé vel kö te le sek hoz zá já rul ni a gyógy szer el lá tás gazda -
ságosságához, el len té tes az Al kot mány 70/D., va la mint
70/E. §-ai val. Az al kot mány el le nes ség in do ka ként az
 indítványozó azt je löl te meg, hogy az ál lam nak a kö te le -
zett sé ge, hogy az ál ta la mû köd te tett tár sa da lom biz to sí tá si
rend sze ren ke resz tül biz to sít son hoz zá fé rést az egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok hoz, fel hasz nál va a mun ka vál la lók és
a mun kál ta tók ál tal be fi ze tett já ru lé ko kat. Az zal, hogy a
Gyftv. egy meg ha tá ro zott cso port tal (a gyógy szer for gal -
ma zók kal) több let ter he ket fi zet tet, diszk ri mi na tív, és
 ellentétes az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé vel.

3.2. Több in dít vá nyo zó kér te az Al kot mány bí ró ság tól a 
Gyftv. 36. § (1) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg -
ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét, mi vel az nem fe le l meg az
Al kot mány 70/I. §-ában meg ha tá ro zott ará nyos köz te her -
vi se lés kö ve tel mé nye i nek. Az in dít vá nyo zók sze rint az

e be kez dés ben rög zí tett be fi ze té si kö te le zett sé get a jog al -
ko tó al kot mány el le nes mér ték ben füg get le ní tet te az ala nyi 
kö te le zet tek va gyo ni és jö ve del mi hely ze té tõl. A tör vény -
ho zó gaz da sá gi for rás ként a gyógy szer tár ré szé re ki fi ze tett 
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tást vá lasz tot ta, és a for ga -
lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult já nak an nak ará nyá ban
kell be fi zet nie, hogy a be teg a brut tó fo gyasz tói ár nál
mennyi vel fi zet ke ve seb bet té rí té si díj cí mén. Elõ ad ták,
hogy a Gyftv. 36. § (1) be kez dé se sze rin ti be fi ze té si kö te -
le zett ség mér té ké re két té nye zõ van ha tás sal: egy fe lõl a
be teg és a gyógy szer tár kö zöt ti szer zõ dés meg tör tén te,
más fe lõl a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás mér té ke. Az
in dít vá nyo zók ki fo gás ol ták, hogy e két té nye zõ re a for ga -
lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult já nak nincs köz vet len
 ráhatása – az or vo sok és a be te gek is köz re ját sza nak ab -
ban, hogy mennyi gyógy szer fogy –, még is ezek men tén
kell be fi ze tést tel je sí te nie. Az in dít vá nyo zók sze rint te hát
nincs egye nes össze füg gés a köz te her gaz da sá gi for rá sa és
az adó alap ja kö zött, a jog al ko tó nem az el ért jö ve de lem,
gaz da sá gi ered mény alap ján ál la pít ja meg a be fi ze té si
 kötelezettséget.

Az egyik in dít vá nyo zó kér te, hogy amennyi ben a Gyftv. 
36. § (1) be kez dé sé ben rög zí tett be fi ze té si kö te le zett ség
nem te kint he tõ az Al kot mány 70/I. §-a sze rin ti „köz te her -
nek”, ak kor az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 13. §
(1) be kez dé se sze rin ti tu laj don hoz való jog sé rel mét ál la -
pít sa meg.

Több in dít vá nyo zó sze rint a Gyftv. 36. § (1) be kez dé se
az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal mát is sér ti. Ál lás pont juk
sze rint nincs al kot má nyos in do ka an nak, hogy a for ga lom -
ba ho za ta li en ge dély jo go sult ját és a nagy ke res ke del mi
 engedély jo go sult ját el té rõ mér té kû be fi ze té si kö te le zett -
ség ter he li, hol ott a gyógy szer pi a con össze ha son lít ha tó
cso por tot ké pez nek.

Két in dít vá nyo zó sze rint a Gyftv. 36. § (1) be kez dé se az
Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jo gál la -
mi sá got is sér ti; az in dít vá nyo zók a jog biz ton ság gal el len -
té tes nek tart ják, hogy a for ga lom ba ho za ta li en ge dély
 jogosultjának elõ re nem lát ha tó mér té kû be fi ze tést kell tel -
je sí te nie.

Két má sik in dít vá nyo zó tar tal mi lag azt ki fo gás ol ta,
hogy a Gyftv. 36. § (1) be kez dé se for gal mi tí pu sú adót
 vezet be, ami re a tör vény ho zó nak – a Ta nács 77/388/EGK
irány el vé nek 33. cik ké re, va la mint a Ta nács 2006/112/EK
irány el vé nek 401. cik ké re fi gye lem mel – az Eu ró pai Unió
felé vál lalt kö te le zett sé ge i re te kin tet tel nincs le he tõ sé ge.
Mind eb ben az in dít vá nyo zók az Al kot mány 2/A. §-ának,
va la mint az Al kot mány 7. § (1) be kez dé sé nek sé rel mét lát -
ták meg va ló sí tott nak.

3.3. Több in dít vány érin tet te a Gyftv. 36. § (4) be kez -
dé sét. Az in dít vá nyo zók sze rint az a kö rül mény, hogy
gyógy szer is mer te té si te vé keny ség foly ta tá sa ese tén a fog -
lal koz ta tót éven te öt mil lió (je len leg: ha von ta négyszáz -
tizenhatezer) Ft össze gû be fi ze té si kö te le zett ség ter he li,
sér ti az Al kot mány 70/I. §-át. Elõ ad ták, hogy e be fi ze té si
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kö te le zett ség nem az ala nyi kö te le zett jö ve del mi, va gyo ni
vi szo nya it ve szi fi gye lem be, ha nem „kvá zi szank ció”,
amely nek cél ja a gyógy szer-pro mó ció vissza szo rí tá sa, az
ilyen te vé keny sé get vég zõ sze mé lyek szá má nak kor lá to -
zá sa. Ilyen cél ra azon ban adó jel le gû in téz mény nem ve he -
tõ igény be. Tar tal mi lag hi vat koz tak arra is, hogy a Gyftv.
36. § (4) be kez dé se – szin tén az Al kot mány 70/I. §-ával
 ellentétesen – el kob zó jel le gû, mi vel az elõ írt összeg kö ze -
lí tõ leg ak ko ra mér té kû, mint az eb bõl a te vé keny ség bõl
szár ma zó éves brut tó be vé tel.

Több in dít vá nyo zó sze rint a Gyftv. 36. § (4) be kez dés -
ben rög zí tett be fi ze té si kö te le zett ség mér té ke ki üre sí ti az
Al kot mány 9. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vál lal ko -
zás hoz való jo got; „ilyen díj mel lett erre a pi ac ra kez dõ
vál lal ko zó nem tud be lép ni”. Az egyik in dít vá nyo zó hi vat -
ko zott arra is, hogy az ilyen te vé keny sé get vég zõ cé gek
vél he tõ en több al kal ma zott el bo csá tá sá ra kény sze rül nek,
amely sér ti az el bo csá tot tak esély egyen lõ ség hez való
 jogát. El len té tes az Al kot mány 70/B. §-ával, hogy az ál lam 
a pi a ci ver seny be in do ko lat lan mér ték ben be avat ko zik, és
így mun ka he lye ket ve szé lyez tet, il let ve szün tet meg.
A gyógy szer is mer te tést vég zõk szá má nak csök ke né se
 következtében pe dig az or vo sok ke vés bé tud nak tá jé ko -
zód ni a gyógy szer pi a con, ami az Al kot mány 70/D. §-ával
el len té tes ha tást vált ki.

Az in dít vá nyo zók sze rint a Gyftv. 36. § (4) be kez dé se
az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sét is sér ti. Ál lí tá suk
sze rint több szer ve zet fog lal koz tat olyan sze mé lye ket,
akik te vé keny sé ge ki ha tás sal le het a gyógy sze rek for gal -
má nak ala ku lá sá ra, még is csak a gyógy szer is mer te tést
vég zõ ket ter he li ek ko ra mér té kû köz te her. Az in dít vá nyo -
zók hi vat koz tak arra is, hogy e be kez dés nem fe le l meg a
sza bá lyo zás cél já nak sem. Bár a jog al ko tói cél ki tû zés a
tár sa da lom biz to sí tás ál tal tá mo ga tott gyógy sze rek for gal -
má nak csök ken té sén ke resz tül a gyógy sze rek re for dí tan dó 
tár sa da lom biz to sí tá si ki adá sok csök ken té se, en nek el le né -
re a tár sa da lom biz to sí tás ál tal nem tá mo ga tott gyógy sze -
rek re is vo nat ko zik a sza bá lyo zás.

Az egyik in dít vá nyo zó ki fo gás ol ta, hogy a tör vény ho zó
az Al kot mány 8. § (2) be kez dé sé vel el len té te sen in do ko -
lat la nul és arány ta la nul nö vel te a gyógy szer is mer te tés
költ sé ge it, hol ott a be fi ze tés sel szem ben nem áll sem mi -
lyen el len szol gál ta tás. Úgy véli, az ál lam nem az el len õr -
zés más esz kö ze i vel él, ha nem a „jog gal vissza él ve”
 kívánja a sa ját ki adá sa it csök ken te ni. Mind ez pe dig el len -
té tes a jog ál la mi ság el vé vel.

3.4. Az in dít vá nyo zók kér ték az Al kot mány bí ró ság tól
a Gyftv. 42. §-ának a meg sem mi sí té sét, amely alap ján, ha
a gyógy sze rek után tény le ge sen ki fi ze tett tá mo ga tás
össze ge a tör vény ben meg ha tá ro zott ke re tet túl lé pi, ak kor
a  különbözet meg ha tá ro zott ré szét a for ga lom ba ho za ta li
 engedélyek jo go sult jai kö te le sek meg té rí te ni.

Az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
jog ál la mi ság ból le ve ze tett nor ma vi lá gos ság el vé nek sé rel -
mét lát ták meg va ló sí tott nak ab ban, hogy a Gyftv. nem ha -
tá roz za meg a fi ze té si kö te le zett ség alap ját és mér té két,
ha nem kol lek tív be fi ze té si ala pot és mér té ket ke let kez tet.

Az in dít vá nyo zók sze rint a ki adá si több let fi nan szí ro zá -
sa nem le het köz te her, mi vel nem áll össze füg gés ben a
 jövedelmi hely zet tel. Va la mely for ga lom ba ho za ta li en ge -
dély jo go sult já nak be fi ze té si kö te le zett sé ge nem pusz tán a
sa ját gaz da sá gi te vé keny sé gé nek, il let ve pi a ci nye re sé gé -
nek a kö vet kez mé nye, ha nem ezt a kö rül ményt a piac töb bi 
sze rep lõ jé nek a ma ga tar tá sa is be fo lyá sol ja. Így el kép zel -
he tõ, hogy egy for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult já -
nak an nak el le né re kell a gyógy szer kassza hi á nyát pó tol -
nia, hogy sa ját té nye i vel nem já rult hoz zá a hi ány elõ idé zé -
sé hez. Az in dít vá nyo zók sze rint a sza bá lyo zás ilyen mó -
don való ki ala kí tá sa nem egyez tet he tõ össze az Al kot mány 
70/I. §-ában rög zí tett ará nyos köz te her vi se lés tar tal mi
 követelményeivel. Az in dít vá nyo zók sé rel mes nek ta lál ták
azt is, hogy a gyógy szer kassza ki adá si több le te nem csak
a gyógy sze rek re for dí tott tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá -
sok ból te võ dik össze, ha nem olyan ele me ket is tar tal maz,
ami hez köz ve tet ten sincs köze a for ga lom ba ho za ta li en ge -
dé lyek jo go sult ja i nak (áfa, nagy ke res ke del mi, kis ke res ke -
del mi ár rés, ma giszt rá lis ké szít mé nyek fo gyasz tói árá ra
jutó tá mo ga tás, vény ke ze lé si díj). Nincs te hát össze füg gés
a be fi ze tés re kö te le zett va gyo na, jö ve del me és a be fi ze tés
mér té ke kö zött. Ki fo gás ol ták azt is, hogy a sá vos vissza té -
rí té si kö te le zett ség elõ re nem lát ha tó, nem ter vez he tõ.

Az in dít vá nyo zók hi vat koz tak a Gyftv. mi nisz te ri in do -
ko lá sá nak arra a ré szé re is, mi sze rint „[á]lta lá nos ke res ke -
del mi gya kor lat, hogy a vá sár ló a vá sár lás vo lu me né tõl
füg gõ en ked vez ményt kap. A gyógy sze rek leg na gyobb
 vásárlója a tár sa da lom biz to sí tás, ezért a tá mo ga tott gyógy -
sze rek for gal ma után a ra batt ked vez mé nye zett jé nek a biz -
to sí tó nak kell len nie, ezt tör vé nyi szint en kell rög zí te ni.”
Ál lás pont juk sze rint el len té tes az Al kot mány 2. § (1) be -
kez dé sé vel, hogy az ál lam köz jo gi úton avat ko zik be a ma -
gán jo gi vi szo nyok ba, és jog al ko tói ak tus sal tart igényt
 árkedvezményre.

Több in dít vá nyo zó sze rint a Gyftv. 42. § (5) be kez dé sé -
nek má so dik mon da ta sér ti az Al kot mány 70/A. § (1) be -
kez dé sé ben rög zí tett hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal -
mát. E for du lat ugyan is csak a ge ne ri kus ké szít ményt gyár -
tó kat men te sí ti a be fo ga dás évé ben a be fi ze té si kö te le zett -
ség alól, az in no va tív (ori gi ná lis) ké szít mé nyek gyár tó it
nem. Az in dít vá nyo zók elõ ad ták, hogy a for ga lom ba ho za -
ta li en ge dély re jo go sul tak ho mo gén cso port ba tar toz nak,
ese tük ben a be fi ze té si kö te le zett ség cél ja és esz köz rend -
sze re – az al kot mány el le nes nek vélt ki vé tel lel – azo nos.
Ál lás pont juk sze rint a meg kü lön böz te tés nek nincs éssze rû 
in do ka, hi szen mind két for gal ma zói cso port ugyan úgy a
gyógy szer pi ac sze rep lõ je, és ugyan úgy tár sa da lom biz to sí -
tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ gyógy sze re ket for gal maz nak.

Sé rel mez ték, hogy a Gyftv. 42. §-ában fog lal tak kö vet -
kez té ben a for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai
kény te le nek in gye ne sen, vagy lé nye ge sen áron alul ér té -
ke sí te ni ter mé ke i ket, ez ál tal sé rül az Al kot mány 13. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tu laj don hoz való jo guk.

Több in dít vá nyo zó elõ ad ta, hogy a Gyftv. alap ján elõ írt
be fi ze té si kö te le zett sé gek (más köz ter hek kel együt te sen)
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el le he tet le ní tik a pi a ci sze rep vál la lá sát, és ez ál tal nem
 érvényesül az Al kot mány 9. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott vál lal ko zás hoz való jog.

Az egyik in dít vá nyo zó ki egé szí tett in dít vá nyá ban a
Gyftv. 42. § (7) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg -
ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te az Al kot mány bí ró -
ság tól. Elõ ad ta, hogy e be kez dés ér tel mé ben az Egész ség -
biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs egész ség biz to sí tá si
szerv (OEP) csu pán „köz li” a be fi ze té si kö te le zett ség
 teljesítéséhez szük sé ges tá mo ga tá si ada to kat. Alak sze rû
ha tá ro zat hi á nyá ban pe dig a be fi ze tés re kö te le zett nem
tud ja az adó alap ját vi tat ni, és így az Al kot mány 57. §
(5) be kez dé sé ben fog lalt jog or vos lat hoz való jo gát gya ko -
rol ni.

Az in dít vá nyo zó a ki egé szí tett in dít vá nyá ban arra is
 hivatkozott, hogy a Gyftv. be fi ze té si kö te le zett sé get elõ író 
ren del ke zé se i re a Gyftv.-t al kal ma zó szer vek (adó ha tó ság, 
egész ség biz to sí tá si szerv, egész ség biz to sí tá si fel ügye let
stb.) nem ala kí tot tak ki egy sé ges, ál ta lá no san kö ve tett gya -
kor la tot, ami sér ti a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét.

Egy má sik in dít vá nyo zó a Gyftv. 42. §-át azért tar tot ta
al kot mány el le nes nek, mert az ál lam meg osz tot ta egy költ -
ség ve té si szerv (az OEP) gaz dál ko dá sá ért való felelõs -
séget a pi a ci sze rep lõk kel; ál lás pont ja sze rint ez sér ti az
Al kot mány – ál la mi vál la la tok mû kö dé sét sza bá lyo zó –
11. §-át, va la mint az Al kot mány 19. § (3) be kez dé sé nek
d) pont ját, amely sze rint az Or szág gyû lés meg ál la pít ja az
ál lam ház tar tás mér le gét, jó vá hagy ja az ál la mi költ ség ve -
tést és an nak vég re haj tá sát.

4. Több in dít vá nyo zó kér te az Al kot mány bí ró ság tól a
Gyftv. 43. §-ának meg sem mi sí té sét. Ki fo gás ol ták, hogy a
sza bá lyo zás túl tág moz gás te ret biz to sít a Kor mány nak az
„árak be fa gyasz tá sa” te kin te té ben, mi vel e § túl sá go san
 általános, el vont kö rül mé nye ket szab a be avat ko zás fel té -
te le ként. Nem ke rül tek meg ha tá ro zás ra a jog al ko tá si
 hatáskör ter je del me és kor lá tai, nincs sza bá lyoz va to váb bá 
az sem, hogy a Kor mány mi lyen rend sze res ség gel avat -
koz hat be a gyógy szer pi ac mû kö dé sé be. Sze rin tük az
„ átmeneti za var el há rí tá sa”, mint cél nem el len õriz he tõ,
nem fe le l meg a nor ma vi lá gos ság kö ve tel mé nyé nek (ez ál -
tal sér ti a jog biz ton sá got), és arány ta lan mér ték ben kor lá -
toz za a szer zõ dés kö té si sza bad sá got.

Az egyik in dít vá nyo zó sze rint az zal, hogy a ha tó sá gi ár
meg ál la pí tá sá nak mód ját és fel té te le it a Gyftv. a Kor -
mány ra ru ház za, el von ja az Or szág gyû lés ha tás kö rét, egy -
ben nem tel je sí ti azt az al kot má nyos kö ve tel ményt, hogy a
gaz da ság je len tõs ré szét érin tõ alap ve tõ sza bá lyo kat tör -
vény nek kell tar tal maz nia. Eb ben az in dít vá nyo zó az
 Alkotmány 32/A. §-ának, 19. § (2) be kez dé sé nek és 35. §
(2) be kez dé sé nek sé rel mét lát ta. Ki fo gás ol ta azt is, hogy a
Kor mány in téz ke dé sé vel szem ben nem biz to sí tott az
 Alkotmány 57. § (5) be kez dé sé ben rög zí tett jog or vos lat -
hoz való jog. Az in dít vá nyo zó sze rint a be avat ko zás szük -
ség te len, és nincs olyan alap jog, ame lyik a kor lá to zást
 indokolná.

Az in dít vá nyo zó sze rint a Gyftv. 43. § (3) be kez dé se,
amely ki vé telt en ged a ha tó sá gi ár alól, az Al kot mány
70/A. § (1) be kez dé sé be üt kö zõ en diszk ri mi na tív, mert
diszk re ci o ná lis jog kör rel ru ház fel egy ha tó sá got arra,
hogy a „be fa gyasz tott ár nál” ma ga sabb ár al kal ma zá sá hoz
hoz zá já rul jon. Ez zel tar tal mi lag a tör vény ha tó sá gi szint re
de le gál ja az árak meg ál la pí tá sá nak a jo gát, amely sér ti a
szub de le gá lás ti lal mát is.

Egy in dít vá nyo zó – a Gyftv. ha tály ba lé pé sét megelõ -
zõen be nyúj tott in dít vá nyá ban – tar tal mi lag az árak meg -
állapításáról szó ló 1990. évi LXXXVII. tör vény (Ártv.)
gyógy szer árak ha tó sá gi ár meg ál la pí tá sát sza bá lyo zó
19/A. §-a al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és
meg sem mi sí té sét kér te, a fen ti ek kel azo nos in do kok alap -
ján.

A tar tal mi lag össze füg gõ in dít vá nyo kat 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) 28. § (1) be kez dé se alap ján az Al kot mány bí ró -
ság egye sí tet te, és je len ha tá ro za tá ban egy sé ge sen bí rál -
ta el.

5. Az in dít vá nyok be nyúj tá sát kö ve tõ en az egyes adó -
tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2007. évi CXXVI. tör vény
(a to váb bi ak ban: Eam.) a Gyftv. több, az in dít vá nyo zók
 által tá ma dott ren del ke zé sét is mó do sí tot ta. A mó do sí tott
ren del ke zé sek 2008. ja nu ár 1. nap ján lép tek ha tály ba.
 Mivel azon ban a sza bá lyok ki fo gás olt tar tal ma a mó do sí -
tást kö ve tõ en is meg ma radt, ezért az Al kot mány bí ró ság az
in dít vá nyo kat a ha tá ro zat meg ho za ta la kor ha tá lyos sza bá -
lyok alap ján bí rál ta el. Az Eam. két pon ton érin tet te je len -
tõ sen az in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt sza bá lyo kat: (1) A
Gyftv. 36. § (4) be kez dé se sze rin ti „gyógy szer-is mer te té si
díj” nem éves, ha nem havi le bon tás ban ke rült meg ha tá ro -
zás ra (nagy ság ren di leg kö zel azo nos mó don), (2) A Gyftv. 
42. §-a a mó do sí tást meg elõ zõ en meg ha tá roz ta a gyógy -
szer kassza fi nan szí ro zá si kor lát ját (287 mil li árd Ft-ban),
a mó do sí tást kö ve tõ en pe dig ez az összeg a költ ség ve té si
tör vény ben ke rül meg ha tá ro zás ra.

Az Al kot mány bí ró ság a Gyftv. 36. § (4) be kez dé se és
42. §-a kap csán ki kér te az egész ség ügyi mi nisz ter vé le mé -
nyét.

II.

1. Az Al kot mány 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.
(…)
2/A. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság az Eu ró pai Uni ó ban

tag ál lam ként való rész vé te le ér de ké ben nem zet kö zi szer -
zõ dés alap ján – az Eu ró pai Uni ót, il le tõ leg az Eu ró pai
 Közösségeket (a to váb bi ak ban: Eu ró pai Unió) ala pí tó
szer zõ dé sek bõl fa ka dó jo gok gya kor lá sá hoz és kö te le zett -
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sé gek tel je sí té sé hez szük sé ges mér té kig – egyes, Al kot -
mány ból ere dõ ha tás kö re it a töb bi tag ál lam mal kö zö sen
gya ko rol hat ja; e ha tás kör gya kor lás meg va ló sul hat önál -
lóan, az Eu ró pai Unió in téz mé nyei út ján is.

(…)
7. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság jog rend sze re el fo gad ja a

nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is mert sza bá lya it, biz to sít ja
to váb bá a vál lalt nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek és a bel -
sõ jog össz hang ját.

(2) A jog al ko tás rend jét tör vény sza bá lyoz za, amely nek
el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két -
har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.

8. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért he -
tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te let -
ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.

(…)
9. § (…)
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja a vál -

lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.
(…)
11. § Az ál lam tu laj do ná ban álló vál la la tok és gaz dál ko -

dó szer ve ze tek a tör vény ben meg ha tá ro zott mó don és fe le -
lõs ség gel ön ál ló an gaz dál kod nak.

(…)
13. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don hoz

való jo got.
(…)
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 felté -
teleit.

(3) E jog kö ré ben az Or szág gyû lés (…)
d) meg ál la pít ja az ál lam ház tar tás mér le gét, jó vá hagy ja

az ál la mi költ ség ve tést és an nak vég re haj tá sát;
(…)
32/A. § (1) Az Al kot mány bí ró ság fe lül vizs gál ja a jog -

sza bá lyok al kot má nyos sá gát, il le tõ leg el lát ja a tör vénnyel
ha tás kö ré be utalt fel ada to kat.

(…)
35. § (…)
(2) A Kor mány a maga fel adat kör ében ren de le te ket

 bocsát ki, és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a mi nisz ter el nök
írja alá. A Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel
nem le het el len té tes. A Kor mány ren de le te it a hi va ta los
lap ban ki kell hir det ni.

(…)
54. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek

ve le szü le tett joga van az élet hez és az em ber i mél tó ság -
hoz, ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen megfosz -
tani.

(…)

57. § (…)
(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.

(…)
59. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den kit meg il let

a jó hír név hez, a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez, va la mint 
a ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jog.

(…)
70/A. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le tén

tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, il let ve az
ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne ve ze -
te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le -
mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le -
té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél kül.

(…)
70/B. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek

joga van a mun ká hoz, a mun ka és a fog lal ko zás sza bad
meg vá lasz tá sá hoz.

(…)
70/D. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõk nek

 joguk van a le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész -
ség hez.

(2) Ezt a jo got a Ma gyar Köz tár sa ság a mun ka vé de lem,
az egész ség ügyi in téz mé nyek és az or vo si el lá tás meg szer -
ve zé sé vel, a rend sze res test edzés biz to sí tá sá val, va la mint
az épí tett és a ter mé sze tes kör nye zet vé del mé vel va ló sít ja
meg.

70/E. § (…)
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság az el lá tás hoz való jo got a tár -

sa da lom biz to sí tás út ján és a szo ci á lis in téz mé nyek rend -
sze ré vel va ló sít ja meg.

(…)
70/I. § Min den ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély és

jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet kö te les
 jövedelmi és va gyo ni vi szo nya i nak meg fe le lõ en a köz ter -
hek hez hoz zá já rul ni.”

2. A Gyftv. in dít vánnyal érin tett, az in dít vány el bí rá lá -
sa kor ha tá lyos ren del ke zé sei:

„7. § A for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult jai az
 általuk tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal for gal ma zott
gyógy sze rek mennyi sé gé vel ará nyo san, az e tör vény ben
meg ha tá ro zott be fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té sé vel
hoz zá já rul nak a biz to sí tot tak után meg fi ze tett já ru lé kok
el le né ben igény be ve he tõ gyógy szer el lá tás gazdaságos -
ságához.

(…)
20. § (1) A 14. §-ban fog lal tak meg tar tá sát az egész ség -

biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
 eljárás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló tör vény
tény ál lás tisz tá zá sá ra és ha tó sá gi el len õr zés re vo nat ko zó
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sza bá lya i nak az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel
való al kal ma zá sá val el len õr zi.

(2) A tény ál lás tisz tá zá sa ér de ké ben – az egész ség biz to -
sí tá si fel ügye le ti ha tó ság ké ré sé re – bár mely sze mély vagy 
szer ve zet kö te les a ke ze lé sé ben levõ ada to kat, il let ve a bir -
to ká ban levõ ira tok má so la tát ol vas ha tó és má sol ha tó for -
má ban az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság ren del -
ke zé sé re bo csá ta ni. Az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti
 hatóság jo go sult bár mely sze mély bir to ká ban levõ adat -
hor do zó ról fi zi kai tü kör má so la tot ké szí te ni, és a tü kör má -
so lat fel hasz ná lá sá val az adat hor do zón tá rolt ada to kat
 átvizsgálni, ha va ló szí nû sít he tõ, hogy az adat hor do zón a
14. § ren del ke zé se i nek meg sér té sé hez kap cso ló dó ada tok
ta lál ha tók.

(3) Az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság – a 14. §
ren del ke zé sei meg tar tá sá nak el len õr zé sé vel össze füg gés -
ben – jo go sult meg is mer ni és ke zel ni az ügy fél és az ügy -
fél lel kap cso lat ba hoz ha tó sze mé lyek sze mé lyes ada ta it,
il let ve az ilyen ada tot tar tal ma zó nyil ván tar tás vagy adat -
bá zis le fog lal ha tó. Ha a bi zo nyí tá si esz köz az el já rás tár -
gyá val össze nem füg gõ sze mé lyes ada tot is tar tal maz, és
az ada tok el kü lö ní té se a bi zo nyí tá si esz köz bi zo nyí tó ere -
jé nek sé rel me nél kül nem le het sé ges, a bi zo nyí tá si esz köz -
zel érin tett min den sze mé lyes adat ke ze lé sé re jo go sult az
egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság, azon ban a vizs gá -
lat tár gyát ké pe zõ jog sér tés sel össze nem füg gõ sze mé lyes
ada tok meg vizs gá lá sá ra csak ad dig a mér té kig jo go sult,
amed dig meg gyõ zõ dik ar ról, hogy az adat nem függ össze
a vizs gá lat tár gyát ké pe zõ jog sér tés sel.

(4) Az el len õr zés so rán az ál la mi és szol gá la ti tit kot tar -
tal ma zó ira tok ba való be te kin tés re kü lön jog sza bály elõ -
írá sai az irány adó ak.

(5) Az ügy fél és meg bí zott ügy véd je kö zöt ti kom mu ni -
ká ció so rán, il let ve ilyen kom mu ni ká ci ós cél ból való fel -
hasz ná lás ér de ké ben ke let ke zett adat vagy az azt rög zí tõ
irat az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság el já rá sá ban
bi zo nyí ték ként nem hasz nál ha tó fel, il let ve nem vizsgál -
ható meg, nem fog lal ha tó le, szem le so rán a bir to kos az
ilyen irat fel mu ta tá sá ra nem kö te lez he tõ.

(6) Az el len õr zés so rán vizs gá la ti cse lek mény bár mely
olyan he lyen fo ga na to sít ha tó, ahol a tény ál lás tisz tá zá sá -
hoz szük sé ges bi zo nyí ték lel he tõ fel.

(7) Az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság a 14. §
ren del ke zé sei meg tar tá sá nak el len õr zé se so rán bár mely
hely színt át ku tat hat, oda ön ha tal mú lag, a tu laj do nos (bir -
to kos), il let ve az ott tar tóz ko dó sze mé lyek aka ra ta el le né re 
be lép het, e cél ból le zárt te rü le tet, épü le tet, he lyi sé get fel -
nyit hat. A ku ta tás so rán az el já ró sze mély az ügy fe let, az
ügy fél meg bí zott ját (volt meg bí zott ját), al kal ma zott ját
(volt al kal ma zott ját) szó ban vagy írás ban fel vi lá go sí tás és
ma gya rá zat adá sá ra kö te lez he ti, il let ve a hely szí nen más
mó don tá jé ko zód hat. Ma gán cé lú, il let ve ma gán hasz ná la tú 
he lyi ség ben, ide ért ve a jár mû ve ket és más te rü le tet is, az
e be kez dés sze rin ti vizs gá la ti cse lek ményt foly tat ni csak
ak kor le het, ha az az ügy fél bár mely je len le gi vagy volt
 vezetõ tiszt ség vi se lõ je, al kal ma zott ja, meg bí zott ja, va la -

mint a tény le ge sen az irá nyí tást gya kor ló, vagy ko ráb ban
irá nyí tást gya ko rolt más sze mély hasz ná la tá ban van.

(8) A (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gá la ti cse lek -
mény re elõ ze tes bí rói en ge déllyel ke rül het sor. Az egész -
ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság en ge dély irán ti írás be li
ké rel mét a Fõ vá ro si Bí ró ság bí rál ja el, a ké re lem be ér ke zé -
sé tõl szá mí tott het ven két órán be lül, nem pe res el já rás ban.
A bí ró ság vég zé se el len fel leb be zés nek és fe lül vizs gá lat -
nak nincs he lye. A bí ró ság a ké rel me zett vizs gá la ti cse lek -
ményt ak kor en ge dé lye zi, ha az egész ség biz to sí tá si fel -
ügye le ti ha tó ság va ló szí nû sí ti, hogy más vizs gá la ti cse lek -
mény nem ve zet ne ered mény re, és éssze rû meg ala po zott -
ság gal fel te he tõ, hogy az in dít vány sze rin ti hely szí nen a
meg je lölt jog sér tés sel kap cso la tos in for má ció for rás fel lel -
he tõ, és fel té te lez he tõ, hogy azt ön ként nem bo csá ta nak
ren del ke zés re vagy fel hasz nál ha tat lan ná ten nék. A bí ró -
ság a ké rel me zett vizs gá la ti cse lek ményt rész ben is en ge -
dé lyez he ti, meg ha tá roz va, hogy ki vel szem ben, il let ve
 milyen vizs gá la ti cse lek mény te he tõ. A bí ró ság ha tá ro za ta
alap ján a ki bo csá tá sá tól szá mí tott ki lenc ven na pig fo ga na -
to sít ha tó vizs gá la ti cse lek mény.

(9) A (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gá la ti cse lek -
mény rõl az érin tet te ket a vizs gá la ti cse lek mény meg kez -
dé sé vel egy ide jû leg szó ban kell ér te sí te ni, és le he tõ leg az
érin tet tek je len lé té ben kell el vé gez ni. A vizs gá la ti cse lek -
mény meg kez dé se elõtt kö zöl ni kell a bí rói ha tá ro za tot és a 
vizs gá la ti cse lek mény cél ját. A vizs gá la ti cse lek mény hez
az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság a rend õr ség köz -
re mû kö dé sét igé nyel he ti, a rend õr ség a rá vo nat ko zó sza -
bá lyok ban meg ál la pí tott kény sze rí tõ in téz ke dé se ket, esz -
kö zö ket al kal maz hat ja.

(…)
36. § (1) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé -

nek jo go sult ját, ab ban az eset ben pe dig, ha az bel föl dön
for gal ma zá si te vé keny sé get nem vé gez a for gal ma zó val
kö tött és az ál la mi adó ha tó ság ál tal jó vá ha gyott meg ál la -
po dás alap ján a for gal ma zót, va la mint a táp szer tár sa da -
lom biz to sí tá si tá mo ga tá sa iránt ké rel met be nyúj tót,
amennyi ben az nem azo nos a táp szer for gal ma zó já val, úgy 
a for gal ma zót (a to váb bi ak ban együtt e fe je zet al kal ma zá -
sá ban: a gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek
 jogosultja) va la mennyi köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ,
gyógy szer tár ban for gal ma zott gyógy sze re, táp sze re (a to -
váb bi ak ban együtt e fe je zet al kal ma zá sá ban: gyógy szer)
után – a 38. § (1) be kez dé se sze rin ti gyógy sze rek ki vé te lé -
vel – a tárgy ha vi vény for gal mi ada tok alap ján adó dó tár sa -
da lom biz to sí tá si tá mo ga tás nak a ter me lõi ár ral vagy
 importbeszerzési ár ral (a to váb bi ak ban együtt: ter me lõi ár) 
ará nyos (ter me lõi ár/fo gyasz tói ár) ré szé re 12%-os be fi ze -
té si kö te le zett ség ter he li. A be fi ze té si kö te le zett ség szá mí -
tá sát ter mé ken ként és tá mo ga tá si jog cí men ként kell
 végezni. Tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá son ál ta lá nos for -
gal mi adót tar tal ma zó (brut tó) tá mo ga tást, fo gyasz tói áron
brut tó fo gyasz tói árat, ter me lõi áron áfát nem tar tal ma zó
(net tó) ter me lõi árat kell ér te ni.

(2) A gyógy szer-nagy ke res ke del mi en ge déllyel ren del -
ke zõ, il let ve táp szer nagy ke res ke del met foly ta tó (a to váb -

5402 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/89. szám



bi ak ban együtt: gyógy szer nagy ke res ke del mi en ge déllyel
ren del ke zõ) gaz dál ko dó szer ve ze tet a köz for gal mú gyógy -
szer tá rat mû köd te tõ, va la mint a köz vet len la kos sá gi
gyógy szer el lá tást vég zõ in té ze ti gyógy szer tár szá má ra
a tárgy hó nap ban ér té ke sí tett va la mennyi ál ta la for gal ma -
zott köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ gyógy sze rén re a li zált
nagy ke res ke del mi ár rés tö me gé nek 2,5 szá za lé ka ere jé ig
be fi ze té si kö te le zett ség ter he li.

(3) Az a köz for gal mú gyógy szer tár mû köd te té sé re jo go -
sult, va la mint az a köz vet len la kos sá gi gyógy szer el lá tást
vég zõ in té ze ti gyógy szer tár (a to váb bi ak ban együtt e fe je -
zet al kal ma zá sá ban: köz for gal mú gyógy szer tár mû köd te -
té sé re jo go sult), mely nek köz fi nan szí ro zott gyógy sze rek
for gal ma zá sá ból szár ma zó ne gyed éves ár rés tö me ge a
39. §-ban fog lalt össze get meg ha lad ja, kö te les gyógy szer -
tár szo li da ri tá si dí jat fi zet ni.

(4) A 12. § (3) be kez dé se sze rin ti, is mer te tõ te vé keny -
ség vég zé sé re vo nat ko zó en ge déllyel ren del ke zõt min den
ál ta la mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ke re té ben fog -
lal koz ta tott is mer te tõ sze mély te vé keny sé ge után ha von ta
gyógy szer is mer te tés ese tén négy száz ti zen hat ezer, gyó -
gyá sza ti se géd esz köz is mer te té se ese tén nyolc van há rom -
ezer fo rint össze gû be fi ze té si kö te le zett ség ter he li. Ha
a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony hó köz ben kelet -
kezik vagy szû nik meg, a fi ze té si kö te le zett sé get a fen ti
összeg nek a jog vi szony na pok ban meg ha tá ro zott fenn ál lá -
sá nak a hó nap nap tá ri nap ja i val ará nyos ré sze fi gye lem be -
vé te lé vel kell tel je sí te ni.

(5) Az (1)–(4) be kez dé sek ben, va la mint a 42. §-ban fog -
lalt be fi ze té si kö te le zett sé gek re az adó zás rend jé rõl szó ló
2003. évi XCII. tör vény (a to váb bi ak ban: Art.) ren del ke -
zé se it az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(6) Az ál la mi adó ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti, a for -
ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja és a for gal ma zó
 közötti meg ál la po dás jó vá ha gyá sá ról, a jó vá ha gyás nap ját
kö ve tõ nyolc na pon be lül tá jé koz tat ja az egész ség biz to sí -
tá si szer vet.

(…)
42. § (1) Amennyi ben a tá mo ga tott gyógy sze rek tárgy -

évi for gal ma után ki fi ze tett tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -
tás – a kü lön ke re tes gyógy sze rek re és a kü lö nös mél tány -
lást ér dem lõ kö rül mé nyek ese tén gyógy szer tá mo ga tás ra
for dít ha tó össze get nem tar tal ma zó – össze ge meg ha lad ja
a tárgy év elsõ nap ján ha tá lyos elõ irány za tot, ak kor
e  kiadási több let fi nan szí ro zá sa – a (2)–(3) be kez dés ben
fog lal tak sze rint – az E. Alap ke ze lõ je és a for ga lom ba
 hozatali en ge dé lyek jo go sult ja i nak kö te le zett sé ge.

(2) A ki adá si több let meg ha tá ro zá sa so rán a tárgy évi
for ga lom után ki fi ze tett tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás -
ból le kell von ni a 36. § (1)–(2) és (4) be kez dé sé ben
 meghatározott fi ze té si kö te le zett ség alap ján a tárgy év
 január–de cem ber hó nap ja i ra adó dó össze get, va la mint az
E. Alap költ ség ve té se Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai jog -
cím nek a tárgy évet meg elõ zõ év elsõ nap ján és a tárgy év
elsõ nap ján ha tá lyos elõ irány za ta po zi tív kü lönb sé gét.

(3) Az elõ irány zat 9%-os túl lé pé sé ig a ki adá si több let
költ sé ge it az E. Alap ke ze lõ je és a for ga lom ba ho za ta li

 engedély jo go sult jai sá von ként dif fe ren ci ál tan meg oszt va
vi se lik az aláb bi ak sze rint:

a) az elõ irány zat fe let ti elsõ 5%-os túl lé pé si sáv ban az
E. Alap ke ze lõ je fi nan szí ro zá si kö te le zett sé ge a sáv ér té -
ké nek 50%-a, a for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult -
jai ál ta li be fi ze tés mér té ke a sáv ér té ké nek 50%-a,

b) az 5,01–6% kö zöt ti sáv ban az E. Alap ke ze lõ je
 finanszírozási kö te le zett sé ge a sáv ér té ké nek 40%-a, a for -
ga lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai ál ta li be fi ze tés
mér té ke a sáv ér té ké nek 60%-a,

c) a 6,01–7% kö zöt ti sáv ban az E. Alap ke ze lõ je fi nan -
szí ro zá si kö te le zett sé ge a sáv ér té ké nek 30%-a, a for ga -
lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai ál ta li be fi ze tés mér -
té ke a sáv ér té ké nek 70%-a,

d) a 7,01–8% kö zöt ti sáv ban az E. Alap ke ze lõ je fi nan -
szí ro zá si kö te le zett sé ge a sáv ér té ké nek 20%-a, a for ga -
lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai ál ta li be fi ze tés mér -
té ke a sáv ér té ké nek 80%-a,

e) a 8,01–9% kö zöt ti sáv ban az E. Alap ke ze lõ je fi nan -
szí ro zá si kö te le zett sé ge a sáv ér té ké nek 10%-a, a for ga -
lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai ál ta li be fi ze tés mér -
té ke a sáv ér té ké nek 90%-a.

(4) Az elõ irány zat 9%-ot meg ha la dó túl lé pé se ese tén a
ki adá si több let nek az elõ irány zat 9%-át meg ha la dó össze -
gû ré szét – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fi ze té si kö te -
le zett sé gen fe lül – a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go -
sult jai vi se lik.

(5) A for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai kö zött 
a sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett ség – a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak fi gye lem be vé te lé vel a
tárgy év ben a gyógy szer tá ri vény for gal mi for gal mi ada tok
alap ján a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult já nak
 támogatott ké szít mé nye i re jutó tá mo ga tá si összeg és az
E. Alap költ ség ve té se Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai jog -
cím a tárgy év elsõ nap ján ha tá lyos elõ irány za tá nak a
tárgy évet meg elõ zõ év tá mo ga tá si ada ta i ból szá mí tott
meg osz lá si vi szony szám alap ján a for ga lom ba ho za ta li
 engedély jo go sult já ra jutó tá mo ga tá si össze ge po zi tív kü -
lön bö ze te ará nyá ban osz lik meg. A már tá mo ga tott ha tó -
anya got tar tal ma zó, egyen ér té kû gyógy szer ként (ge ne ri -
kus gyógy szer ként) for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett
ter mék ese té ben a tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dás nap tá ri
évé ben a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ját a sá vos
koc ká zat vi se lés bõl ere dõ be fi ze té si kö te le zett ség nem ter -
he li.

(6) Ha a tá mo ga tott gyógy sze rek után az elsõ ki lenc
 hónapra együt te sen adó dó tá mo ga tás össze ge – az
(1)–(2) be kez dé sek meg fe le lõ al kal ma zá sá val – meg ha -
lad ja az E. Alap költ ség ve té se Gyógy szer tá mo ga tás ki adá -
sai jog cí mé nek a tárgy év ja nu ár elsõ nap ján ha tá lyos elõ -
irány za ta há rom ne gyed ré szét, a for ga lom ba ho za ta li en ge -
dély jo go sult ja az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért
 felelõs egész ség biz to sí tá si szerv ál tal a (2)–(5) be kez dé sek 
meg fe le lõ al kal ma zá sá val no vem ber 10-éig kö zölt tá mo -
ga tá si ada tok alap ján, tárgy év de cem ber 20-áig az ál la mi
adó ha tó ság hoz az ál la mi adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett
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nyom tat vá nyon elõ le get vall be és egy ide jû leg fi ze ti meg
az ál la mi adó ha tó ság ál tal a kincs tár nál kü lön erre a cél ra
meg nyi tott szám lá ra.

(7) Az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs
egész ség biz to sí tá si szerv a tárgy évet kö ve tõ nap tá ri év
feb ru ár 15-éig köz li a for ga lom ba ho za ta li en ge dély Jo go -
sult já val a sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ fi ze té si kö te le -
zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges tá mo ga tá si ada to kat.

(8) A for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja a sá vos
koc ká zat vi se lés bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett sé get a (7) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tot kö ve tõ hó nap 25. nap -
já ig az ál la mi adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá -
nyon az ál la mi adó ha tó ság hoz vall ja be és egy ide jû leg – a
(6) be kez dés alap ján fi ze tett elõ leg re is te kin tet tel – fi zet
meg az ál la mi adó ha tó ság ál tal a kincs tár nál kü lön erre a
cél ra meg nyi tott szám lá ra.

(9) Az ál la mi adó ha tó ság a sá vos koc ká zat vi se lés bõl
ere dõ fi ze té si kö te le zett ség alap ján be sze dett össze get az
E. Alap kincs tár nál ve ze tett, kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott szám lá já ra a be fi ze tést kö ve tõ en ha la dék ta la nul
át utal ja.

(10) Az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs
egész ség biz to sí tá si szerv a sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ 
be fi ze tés re kö te le zet tek el len õr zé sé hez szük sé ges há rom -
ne gyed évi ada tok ról no vem ber 10-éig, a tárgy évi ada tok -
ról a tárgy évet kö ve tõ nap tá ri év feb ru ár 15-éig elekt ro ni -
kus úton adat szol gál ta tást tel je sít az ál la mi adó ha tó ság -
hoz.

(11) A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek
 jogosultja a sá vos koc ká zat vi se lés bõl ere dõ tárgy év re
 vonatkozó fi ze té si kö te le zett sé gét csök kent he ti a tárgy év -
re vo nat ko zó tá mo ga tás vo lu men-szer zõ dés alap ján tel je sí -
tett be fi ze tés össze gé vel.

43. § (1) A Kor mány a gyógy szer pi ac át me ne ti za va ra i -
nak el há rí tá sa, ki kü szö bö lé se vagy a gyógy szer pi ac
egyen sú lyá nak fenn tar tá sa ér de ké ben el ren del he ti, hogy
az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ for ga lom ba ho za tal ra en ge -
dé lye zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp lál ko zá si igényt
ki elé gí tõ táp sze rek ese té ben a gyár tó és a for gal ma zó
 közötti, az e be kez dés sze rin ti ren de let ki hir de té se kor ha -
tá lyos szer zõ dé sek ben sze rep lõ árat – ide ért ve a Pol gá ri
Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény 226. §
(1) be kez dé se sze rint jog sza bály ban meg ha tá ro zott árat – a 
ren de let ki hir de té sé tõl szá mí tott leg fel jebb két évig nem
le het emel ni, il let ve a gyár tók és a for gal ma zók en nél
 magasabb áron a ren de let ki hir de té sé tõl szá mí tott leg fel -
jebb két évig nem te het nek egy más felé szer zõ dé si aján -
latot.

(2) Ab ban az eset ben, ha az (1) be kez dés sze rin ti in téz -
ke dés el ren de lé sé re ke rült sor, éven te leg alább egy szer fe -
lül vizs gá la tot kell vé gez ni an nak meg ál la pí tá sa cél já ból,
hogy a gyógy szer pi ac egyen sú lyá nak fenn tar tá sa ér de ké -
ben az in téz ke dés vál to zat lan fenn tar tá sa in do kolt-e. A
 felülvizsgálat kez de té tõl szá mí tott 90 na pon be lül a ha tás -
kör rel ren del ke zõ ha tó ság be je len ti az ár eme lé se ket és
 árcsökkentéseket, amennyi ben vál toz ta tá sok ra ke rül sor.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ár nál ma ga sabb ár ak kor
 alkalmazható, ha eh hez az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti
ha tó ság ké re lem alap ján hoz zá já rul. A hoz zá já ru lás ak kor
ad ha tó meg, ha

a) az adott gyógy szer az adott be teg ség ki zá ró la gos,
elsõ vo nal be li (el sõd le ge sen vá lasz tan dó) ke ze lé sé re szol -
gá ló ké szít mény, és

b) a gyár tó vagy a for gal ma zó bi zo nyít ja, hogy az adott
gyógy szer elõ ál lí tá sá nak költ sé ge az (1) be kez dés al kal -
ma zá sa ese tén ér vé nyes leg ma ga sabb ár nál ma ga sabb.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti ké re lem rõl ki lenc ven na pon
be lül kell ha tá ro za tot hoz ni. Rend kí vü li eset ben ez a ha tár -
idõ egy íz ben to váb bi hat van nap pal meg hosszab bít ha tó,
amely rõl a ké rel me zõt ér te sí te ni kell. Az egész ség biz to sí -
tá si fel ügye le ti ha tó ság a (3) be kez dés sze rin ti hoz zá já ru -
lás ról ha la dék ta la nul köz le ményt tesz köz zé.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti in téz ke dés ér vé nyes sé ge
alatt ke res ke del mi kap cso la tok ban a Kor mány ál tal meg -
ha tá ro zott, vagy el fo ga dott leg ma ga sabb ár nál ma ga sabb
árat ér vé nye sen nem le het ki köt ni.

(6) Ha a szer zõ dés ben az ár ban kü lön nem ál la pod tak
meg, a ter mék árá ra az in téz ke dés ben meg ha tá ro zott ár az
irány adó. Ez az ár irány adó ak kor is, ha a vál lal ko zá sok a
jog sza bály meg sér té sé vel más ár ban ál la pod tak meg.

(7) Az (1) be kez dés sze rin ti ár nak a szer zõ dés meg kö té -
se és tel je sí té se kö zött be kö vet ke zett meg szû né se ese tén a
szer zõ dést – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a ki kö -
tött áron kell tel je sí te ni.

(…)
83. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -

tel lel – 2006. de cem ber 29-én lép ha tály ba.
(2) E tör vény
a) 4–35. és 43–47. §-ai – a c) pont ban meg ha tá ro zott

ki vé te lé vel – 2007. ja nu ár 1. nap ján,
b) 36–42. §-ai 2007. ja nu ár 15. nap ján,
c) 25. §-ának (2) be kez dé se, va la mint 34. §-ának

(3) be kez dé se 2007. áp ri lis 1. nap ján
lép ha tály ba.”

3. A Jat. vo nat ko zó ren del ke zé sei:
„20. § A jog al kal ma zó szer ve ket, a tár sa dal mi szer ve ze -

te ket és az ér dek kép vi se le ti szer ve ket be kell von ni az
olyan jog sza bá lyok ter ve ze té nek el ké szí té sé be, ame lyek
az ál ta luk kép vi selt és vé dett ér de ke ket, il le tõ leg tár sa dal -
mi vi szo nyo kat érin tik.

(…)
27. § A Kor mány elé ter jesz ten dõ jog sza bály ter ve zet rõl

vé le ményt nyil vá ní ta nak (…)
c) az ér de kelt tár sa dal mi szer ve ze tek és ér dek kép vi se -

le ti szer vek.”

4. Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Áht.) vo nat ko zó ren del ke zé se:

„10. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ,
 illetve jö ve de lem mel, be vé tel lel, va gyon nal ren del ke zõ
jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve -
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zet, to váb bá a jö ve de lem mel, be vé tel lel vagy va gyon nal
ren del ke zõ bel föl di vagy kül föl di ter mé sze tes sze mély
 kötelezhetõ arra, hogy be fi ze té se i vel hoz zá já rul jon az ál -
lam ház tar tás al rend sze re i nek költ ség ve té se i bõl el lá tan dó
fel ada tok hoz.

(2) A fi ze té si kö te le zett ség el sõ sor ban adó, il le ték, já ru -
lék, hoz zá já ru lás, bír ság vagy díj for má já ban ír ha tó elõ.

(3) Fi ze té si kö te le zett sé get elõ ír ni, a fi ze tés re kö te le zet -
tek kö rét, a fi ze té si kö te le zett ség mér té két, a ked vez mé -
nyek, men tes sé gek kö rét és mér té két, to váb bá elõ leg fi ze -
té si kö te le zett sé get meg ál la pí ta ni – a díj és a bír ság ki vé te -
lé vel – csak tör vény ben, il let ve tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján ön kor mány za ti ren de let ben le het.

(4) Fi ze té si kö te le zett sé gek re, fi ze tés re kö te le zet tek kö -
ré re, a fi ze té si kö te le zett ség mér té ké re vo nat ko zó tör vé -
nyek ki hir de té se és ha tály ba lé pé se kö zött leg alább negy -
ven öt nap nak kell el tel nie, ki vé ve, ha a tör vény a fi ze té si
kö te le zett sé get mér sék li és a fi ze té si kö te le zett sé gek, va la -
mint a fi ze tés re kö te le zet tek kö rét nem bõ ví ti.”

III.

Az in dít vá nyok rész ben meg ala po zot tak.

1. El sõ ként az Al kot mány bí ró ság a Gyftv. egé sze, il let -
ve a ha tály ba lép te tés rõl ren del ke zõ 83. § (1) és (2) be kez -
dé sei 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 vizs gál ta.

1.1. Az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben vé de ni ren -
delt jog ál la mi ság egyik fon tos al ko tó ele me a jog biz ton -
ság, amely meg kö ve te li, hogy az ál lam pol gá rok jo ga it és
kö te les sé ge it a tör vény ben meg sza bott mó don ki hir de tett
és bár ki szá má ra hoz zá fér he tõ jog sza bá lyok ren dez zék,
 továbbá meg le gyen a tény le ges le he tõ ség arra, hogy a jog -
ala nyok ma ga tar tá su kat a jog elõ írá sa i hoz tud ják iga zí ta ni. 
A jog al ko tó nak kel lõ idõt kell te hát biz to sí ta nia arra, hogy
az érin tet tek a jog sza bály szö ve gét meg is mer hes sék, és
 eldöntsék, mi ként al kal maz kod nak a jog sza bály ren del ke -
zé se i hez. A jog sza bály ki hir de té se és ha tály ba lé pé se kö -
zöt ti „kel lõ idõ” mér té két a jog sza bály ter ve zet ki dol go zó -
já nak, il let ve a jog al ko tó nak ese ti leg kell vizs gál nia, az
adott jog sza bály jel le gét, va la mint a jog sza bály vég re haj -
tá sá ra való fel ké szü lést be fo lyá so ló egyéb té nye zõ ket ala -
pul véve. Al kot má nyos sá gi szem pont ból az bí rál ha tó el,
hogy a jog al ko tó biz to sí tott-e az érin tet tek szá má ra leg -
alább mi ni má lis fel ké szü lé si idõt, vagy is le he tõ sé gük
volt-e az érin tet tek nek a jog sza bály elõ ze tes megismeré -
sére. Al kot mány el le nes ség csak a fel ké szü lés re szol gá ló
idõ tar tam ki rí vó, a jog biz ton sá got sú lyo san ve szé lyez te tõ
vagy sér tõ hi á nya ese tén ál la pít ha tó meg. [34/1991.
(VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 170.; 7/1992. (I. 30.)
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 45.; 25/1992. (IV. 30.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1992, 131.; 28/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 155.; 41/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 292.; 723/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 1999,

795.; 10/2001. (IV. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 123.;
1022/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1568.;
1025/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2003, 1456.]

Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta so rán a fel ké -
szü lé si idõ hi á nya miatt kü lö nö sen ak kor ál la pí tot ta meg
va la mely jog sza bály al kot mány el le nes sé gét, ha az szer zett 
jo got kor lá to zott, a ko ráb bi hoz ké pest úgy ál la pí tott meg
hát rá nyo sabb ren del ke zést, il le tõ leg oly mó don há rí tott
 fokozott koc ká za tot a cím zet tek re, hogy a meg is me rés és a
fel ké szü lés le he tõ sé gé nek hi á nya sé rel met oko zott az érin -
tet tek szá má ra, aka dá lyoz ta a jog al kal ma zót a jog sza bály
al kal ma zá sá ban. [7/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 45, 47.; 25/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 131, 132.; 43/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 188, 196.; 44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 203, 207.; 723/B/1998. AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 795, 799–800.; 1025/B/2001. AB ha tá ro zat,
ABH 2003, 1456, 1459-1460.; 797/B/2001. AB ha tá ro zat,
ABH 2003, 1437, 1441–1442.]

A 28/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat arra is rá mu ta tott,
hogy „nem le het ál ta lá nos ér vénnyel meg ha tá roz ni, hogy
mennyi a jog sza bály al kal ma zá sá ra való fel ké szü lés hez
szük sé ges »kel lõ idõ«, amit a jog sza bály ki hir de té se és
 hatálybaléptetése kö zött fel tét le nül biz to sí ta ni kell. Ezt
min den egyes jog sza bály meg al ko tá sá nál, a jog sza bály ba
fog lalt ren del ke zé sek jel le gé nek, mennyi sé gé nek, va la -
mint a jog sza bály vég re haj tá sá ra (vagy az ön kén tes jog kö -
ve tés re) való fel ké szü lést be fo lyá so ló egyéb té nye zõk ala -
pul vé te lé vel, ese ti leg kell vizs gál ni” (ABH 1992, 155,
156–157.). E vizs gá lat hoz azon ban ob jek tív tám pon tot ad
az Áht. 10. § (4) be kez dé se, amely sze rint a fi ze té si kö te le -
zett sé gek re vo nat ko zó tör vé nyek ki hir de té se és ha tály ba -
lép te té se kö zött – ki vé ve, ha a tör vény a fi ze té si kö te le zett -
sé get mér sék li és a fi ze té si kö te le zett sé gek, va la mint a fi -
ze tés re kö te le zet tek kö rét nem bõ ví ti – negy ven öt nap nak
el kell tel nie.

A Gyftv. 2006. no vem ber 29-én ke rült ki hir de tés re, és
ren del ke zé sei – meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – 2006. de -
cem ber 29-én, a be fi ze té si kö te le zett sé get elõ író
36–42. §-ok 2007. ja nu ár 15-én lép tek ha tály ba. Ez utób -
biak ese té ben a tör vény ho zó biz to sí tot ta az Áht. 10. §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott negy ven öt na pos ha tár -
idõt.

A fõ sza bály ként meg ha tá ro zott har minc na pos va ca tio
le gis an nak el le né re nem te kint he tõ a jog biz ton ság sú lyos
sé rel mé nek, hogy a Gyftv. alap ve tõ en új jog anya got ho -
zott lét re a gyógy szer for gal ma zás te rü le tén. Ezért je len
eset ben az Al kot mány bí ró ság úgy dön tött, hogy fel ké szü -
lé si idõ hi á nya miatt a Gyftv. egé szé nek, il let ve 83. § (1) és 
(2) be kez dé se i nek al kot mány el le nes sé ge az Al kot mány
2. § (1) be kez dé se alap ján nem ál la pít ha tó meg, ezért az
 indítványokat e te kin tet ben el uta sí tot ta.

1.2. Az in dít vá nyo zók hi vat koz tak arra is, hogy a tör -
vény ho zó nem von ta be a jog sza bály elõ ké szí té sé be az
érin tett tár sa dal mi szer ve ze te ket, ér dek kép vi se le ti szer ve -
ket, és nem kér te ki azok vé le mé nyét.
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Az Al kot mány bí ró ság már több ko ráb bi ha tá ro za tá ban
vizs gál ta a vé le mé nye zé si jog mel lõ zé sé vel meg ho zott
jog sza bály al kot mány el le nes sé gét. A 496/B/1990. AB ha -
tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy a „jog sza bály elõ ké szí tõ szer -
vek [a Jat. 27. § c) pont ja sze rin ti] vé le mé nyek be szer zé sé -
vel kap cso la tos kö te le zett ség sze gé se (…) ön ma gá ban nem 
érint he ti az adott tör vény ér vé nyes sé gét. A jog sza bály elõ -
ké szí tés re vo nat ko zó tör vé nyi elõ írá sok meg sér té se az
 illetékes szer vek ál lam igaz ga tá si jogi, eset leg po li ti kai
 felelõsségét ala poz hat ja meg csu pán” (ABH 1991, 493,
495–496.). Ezt a té telt az Al kot mány bí ró ság a ké sõb bi ha -
tá ro za tok ban is ér vé nye sí tet te [30/1991. (VI. 5.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1991, 421.; 14/1992. (III. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 338, 342.; 54/1996. (XI. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1996, 173, 195.; 50/1998. (XI. 27.) AB ha tá ro zat,
ABH 1998, 387, 395.; 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 325, 349.].

For du la tot ho zott az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban
a 30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, amely a vé le mé nye zé si
jog el mu lasz tá sá val meg al ko tott kor mány ren de let al kot -
má nyos sá gát an nak alap ján ítél te meg, hogy a vé le mé nye -
zõ szerv „köz ha tal mi jel le gû”-e. E ha tá ro za tá ban az Al kot -
mány bí ró ság „arra az ál lás pont ra he lyez ke dett, hogy a jog -
sza bály ál tal ki fe je zet ten és konk ré tan meg ne ve zett, egyet -
ér té si, il let ve vé le mé nye zé si jog kör rel ren del ke zõ szer ve -
ze tek – a de mok ra ti kus dön tés ho za ta li el já rás ban be töl tött
sze re pük miatt az egyez te té si kö te le zett ség vo nat ko zá sá -
ban – köz ha tal mi nak, így a jog al ko tó szá má ra meg ke rül -
he tet len nek mi nõ sül nek” (ABH 2000, 202, 206). Dön té se
in do ko lá sa ként az Al kot mány bí ró ság le szö gez te, hogy
„[a] jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ dön tés ho za ta li el já rá si
sza bá lyok meg sér té se a dön tés köz jo gi ér vény te len sé gét
ered mé nyez he ti. (…) Azt a kér dést, hogy a kü lön tör vé -
nyek ben meg ha tá ro zott jog al ko tá si el já rá si sza bály meg -
sze gé se sú lyos sá gá nál fog va adott eset ben el éri-e az al kot -
mány sér tés szint jét, az Al kot mány bí ró ság nak ese ti mér le -
ge lés sel kell el dön te nie” (ABH 2000, 202, 207.).

Et tõl el té rõ – és a ko ráb bi dön té se i hez ha son ló – tar tal -
mú dön tést ho zott az Al kot mány bí ró ság a 7/2004. (III. 24.) 
AB ha tá ro zat tal el bí rált ügy ben. E ha tá ro zat ban az Al kot -
mány bí ró ság össze gez te ko ráb bi gya kor la tát, és meg ál la -
pí tot ta, hogy „a vé le mé nyek be szer zé sé vel kap cso la tos kö -
te le zett ség sze gés nem érint he ti az adott tör vény ér vé nyes -
sé gét (…), a Jat. ren del ke zé se i nek fi gyel men kí vül ha gyá -
sa ön ma gá ban nem ve zet a tör vény al kot mány el le nes sé gé -
nek meg ál la pí tá sá hoz, ha nem csak ak kor, ha az egy ben az
Al kot mány va la mely sza bá lyá ba üt kö zik (…), az elõ ké szí -
tés re vo nat ko zó sza bá lyok meg sér té se az elõ ter jesz tõ
 államigazgatási jogi, eset leg po li ti kai fe le lõs sé gét ala poz -
za meg (ABH 2004, 98, 101.). Az Al kot mány bí ró ság meg -
ál la pí tot ta to váb bá, hogy „a tör vény al ko tá si el já rás ügy -
dön tõ, ér de mi ré sze a tör vény ja vas lat be nyúj tá sá val kez -
dõ dik, an nak nem ele me a tör vény ter ve zet el ké szí té se, és
ugyan így kí vül es nek raj ta az elõ ké szí tés so rán le foly ta tott 
egyez te té sek és vé le mé nye zé sek” (ABH 2004, 98, 105.).
A ha tá ro zat kü lön ki emel te, hogy a 30/2000. (X. 11.)
AB ha tá ro zat ban rög zí tet tek kö ve té sé re az adott eset ben

azért sem ke rül he tett sor, mert ab ban nem tör vény, ha nem
kor mány ren de let al kot má nyos sá ga volt a kér dés
(ABH 2004, 98, 105–106.). Az e ha tá ro zat ban fog lal ta kat
az Al kot mány bí ró ság a 29/2006. (VI. 21.) AB ha tá ro zat tal
el dön tött ügy kap csán is meg is mé tel te.

Az Al kot mány bí ró ság az 1098/B/2006. AB ha tá ro zat -
ban el bí rált ügy ben rá mu ta tott, hogy „az Al kot mány bí ró -
ság nak ese ti mér le ge lés sel kell el dön te nie, hogy a jog al ko -
tá si el já rás sza bá lya i nak meg sér té se miatt meg ál la pít ha -
tó-e az egész [tör vény] al kot mány el le nes sé ge”
(ABH 2007, 2088, 2108.). A konk rét ügy ben az Al kot -
mány bí ró ság a tör vény egé szét tá ma dó in dít vá nyo kat
 elutasította.

A fent is mer te tett ha tá ro za tok ban az Al kot mány bí ró ság
el sõd le ge sen nem a tör vény sér tés meg va ló su lá sá nak a
 tényét vizs gál ta, ha nem azt, hogy a tör vény sér tés a jog ál la -
mi ság sé rel mén ke resz tül al kot mány el le nes hely ze tet idé -
zett-e elõ. Az Al kot mány 7. § (2) be kez dé sé nek ér tel mé -
ben a jog al ko tás rend jét tör vény sza bá lyoz za, amely nek
el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két -
har ma dá nak sza va za ta szük sé ges. Az Al kot mány bí ró ság
gya kor la ta tö ret len ab ban, hogy ez a ren del ke zés ön ma gá -
ban nem te szi al kot má nyos sza bállyá a jog al ko tás ról szó ló
tör vény nor má it (496/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1991,
493, 496.). Így az a kér dés, hogy a vé le mé nye zé si jog
 elmulasztása al kot mány sér tõ-e, nem e ren del ke zés, ha nem 
az Al kot mány 2. § (1) be kez dé se alap ján dönt he tõ el.

Je len eset ben az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo zók
ál tal fel ho zott tör vény sér tést nem lát ta olyan nak, amely
sér te né az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott jo gál la mi sá got, vagy az Al kot mány 7. § (2) be kez dé -
sé ben rög zí tett jog al ko tás rend jét. Emi att az Alkotmány -
bíróság a Gyftv. egé szé nek, va la mint a 83. § (1) és (2) be -
kez dé sé nek meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat
e te kin tet ben is el uta sí tot ta.

2. Ezt kö ve tõ en az Al kot mány bí ró ság a Gyftv.
20. §-ával össze füg gõ in dít vá nyo kat vizs gál ta. E § ér tel -
mé ben az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság ada tok
meg is me ré sé re, adat hor do zó le fog la lá sá ra és hely szín
 átkutatására jo go sult, a gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd -
esz köz is mer te té sé re vo nat ko zó sza bá lyok (Gyftv. 14. §)
be tar tá sá nak el len õr zé se ér de ké ben. A Gyftv. 20. §-ában
ta lál ha tó el len õr zé si jog kö rök kö zös jel lem zõ je, hogy
azok – meg ha tá ro zott kö rül mé nyek fenn for gá sa ese tén –
a gyógy szer for gal ma zó kon, is mer te tõ te vé keny sé get vég -
zõ kön kí vü li más sze mé lyek re is ki ter jed het nek. Az el len -
õr zés 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.) ha tá lya alá tar to zó el já rás, amely nek sza bá -
lya it a Gyftv. 20. §-ában rög zí tett el té ré sek kel kell al kal -
maz ni.

2.1. A ma gán la kás sért he tet len sé gé hez való jog tar tal -
mát az 1115/B/1995. AB ha tá ro zat fej tet te ki rész le te sen.
E sze rint ez az „alap jog az em ber i mél tó ság hoz való jog,
mint ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog al ko tó ele me i nek egyik, az 
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Al kot mány ál tal ne ve sí tet ten biz to sí tott alak za ta, amely a
ma gán szfé ra egyik je len tõs össze te võ jé nek sért he tet len sé -
gét ala poz za meg. (…) A ma gán la kás sért he tet len sé gé hez
való alap jog – mint a ne ga tív jel le gû alap jo gok ál ta lá ban –
nem va la mely szol gál ta tás igény be vé te lé re, nem is meg ha -
tá ro zott ak ti vi tás ki fej té sé re jo go sít, ha nem a vé dett tárgy -
kör ben a kí vül ál lók bi zo nyos za va ró, be avat ko zó, sér tõ
meg nyil vá nu lá sa i tól való men tes ség re és a men tes ség ál la -
mi vé del mé re jo go sít” (ABH 1996, 551, 552.). A ma gán la -
kás sért he tet len sé gé hez való jo got a 26/2004. (VII. 7.)
AB ha tá ro zat ki ter jesz tet te a hi va tás gya kor lá sá ra szol gá ló 
he lyi sé gek re is (ABH 2004, 398, 417.). A Gyftv. 20. §
(7)–(9) be kez dé sei ezt a jo got kor lá toz zák.

Az Al kot mány bí ró ság nak je len kér dés kap csán elõ ször
ab ban kel lett ál lást fog lal nia, hogy az Al kot mány 59. §
(1) be kez dé sé ben sze rep lõ jog kor lá to zá sa, mint a ma gán -
la kás át ku ta tá sa al kot má nyos-e köz igaz ga tá si el já rás ke re -
té ben, vagy pe dig ilyen sú lyú kor lá to zás ra csak bün te tõ el -
já rás so rán van le he tõ ség.

Va la mely alap jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos sá ga az
Al kot mány 8. § (2) be kez dé se alap ján ítél he tõ meg. Ez
alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja. Az, hogy a kor lá to zás érin ti-e az alap jog lé nye ges 
tar tal mát, az Al kot mány bí ró ság ál tal ki dol go zott alap jo gi
teszt se gít sé gé vel dönt he tõ el. E sze rint „[a]z ál lam ak kor
nyúl hat az alap jog kor lá to zá sá nak esz kö zé hez, ha má sik
alap ve tõ jog és sza bad ság vé del me vagy ér vé nye sü lé se,
 illetve egyéb al kot má nyos ér ték vé del me más mó don nem
ér he tõ el. Az alap jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos sá gá hoz
te hát ön ma gá ban nem ele gen dõ, hogy az má sik alap jog
vagy sza bad ság vé del me vagy egyéb al kot má nyos cél
 érdekében tör té nik, ha nem szük sé ges, hogy meg fe lel jen az 
ará nyos ság kö ve tel mé nye i nek: az el ér ni kí vánt cél fon tos -
sá ga és az en nek ér de ké ben oko zott alap jog sé re lem sú lya
meg fe le lõ arány ban le gyen egy más sal. A tör vény ho zó a
kor lá to zás so rán kö te les az adott cél el éré sé re al kal mas
leg eny hébb esz közt al kal maz ni. Al kot mány el le nes a jog
kor lá to zá sa, ha az kény sze rí tõ ok nél kül, ön ké nye sen tör -
té nik vagy ha a kor lá to zás sú lya az el ér ni kí vánt cél hoz
 képest arány ta lan” [30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 167, 171.].

Mind az Al kot mány ból, mind az alap jog kor lá to zá sá ra
vo nat ko zó al kot mány bí ró sá gi gya kor lat ból az ál la pít ha tó
meg, hogy a jog kor lá to zás al kot má nyos sá gi meg íté lé sé nél
nem an nak van dön tõ je len tõ sé ge, hogy azt me lyik jog ág
sza bá lyoz za, vagy ala ki lag mi lyen el já rás ban tör té nik,
 hanem an nak, hogy a kor lá to zó sza bály ele get tesz-e az
 Alkotmányban rög zí tett, va la mint ab ból le ve zet he tõ for -
mai és tar tal mi kö ve tel mé nyek nek, és hogy az adott el já rás 
kel lõ ga ran ci á val kö rül bás tyá zott-e. Je len eset ben sem
ered mé nye zi a Gyftv. 20. § (7)–(9) be kez dé se i nek al kot -
mány el le nes sé gét ön ma gá ban az, hogy a hely szín át ku ta -
tá sá ra köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben ke rül sor. Ez az
 értelmezés kö vet ke zik a már hi vat ko zott 26/2004. (VII. 7.) 

AB ha tá ro zat ból is, ame lyik az adó ha tó ság – köz igaz ga tá si 
el já rás ban tör té nõ – vizs gá la ti jo gá val össze füg gés ben
hang sú lyoz ta: „az át vizs gá lás jog in téz mé nye nem ele ve
al kot mány el le nes a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez való
alap ve tõ jog szem pont já ból” (ABH 2004, 398, 417.).
Mind ezek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság a Gyftv.
20. § (7)–(9) be kez dé se i nek al kot má nyos sá gá ról azok tar -
tal ma alap ján ha tá ro zott, és azt vizs gál ta, hogy az azok ban
rög zí tett át ku ta tás az Al kot mány 8. § (2) be kez dé sé nek
meg fe le lõ en kor lá toz za-e a ma gán la kás sért he tet len sé gé -
hez való jo got. 

A Gyftv. 20. §-ában rög zí tett jog kor lá to zás tör vény ben
je le nik meg, ez zel ele get tesz az Al kot mány 8. § (2) be kez -
dé sé ben rög zí tett for mai kö ve tel mény nek. Az Al kot mány -
bí ró ság ál lás pont ja sze rint a gyógy szer és gyó gyá sza ti
 segédeszköz is mer te té sé re vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá -
nak el len õr zé se, a vesz te ge tés ki szû ré se [Gyftv. 14. §
(1) be kez dés] ér de ké ben szük sé ges esz köz le het az egész -
ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság fel jo go sí tá sa hely szín
 átkutatására. Erre te kin tet tel az át ku ta tás nem ele ve el len -
té tes az Al kot mány 59. § (1) be kez dé sé vel.

Az alap ve tõ jo got kor lá to zó tör vénnyel szem ben – az
Al kot mány 8. § (2) be kez dé sé bõl ere dõ en – az is kö ve tel -
mény, hogy a kor lá to zás ará nyos le gyen. Ezért ah hoz,
hogy a tör vény al kot má nyos le gyen, szük sé ges az is, hogy
– meg fe le lõ és ele gen dõ – ga ran ci át nyújt son az eset le ges
vissza élé sek kel szem ben [26/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, 
ABH 2004, 398, 417–418.]. Ilyen ga ran cia, hogy a Gyftv.
20. § (8) be kez dé se ér tel mé ben hely szín át ku ta tá sá ra csak
elõ ze tes bí rói en ge déllyel ke rül het sor. E be kez dés té te le -
sen meg ha tá roz za azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek fenn -
for gá sa ese tén a vizs gá la ti cse lek ményt a bíró en ge dé lye zi. 
A hely szín át ku ta tá sa csu pán „leg vég sõ esz köz” le het az
egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság szá má ra, el ren de -
lé sé re csak ak kor ke rül het sor, ha más vizs gá la ti cse lek -
mény nem ve zet ne ered mény re. Ga ran ci á lis elem nek
 tekinthetõek to váb bá a hát tér jog sza bály ként al kal ma zan -
dó Ket. alap el vei is.

A Gyftv. 20. § (8) be kez dé se azon ban nem te szi le he tõ -
vé a hely szín át ku ta tá sát en ge dé lye zõ bí rói vég zés sel
szem be ni jog or vos la tot. Az Al kot mány bí ró ság je len tõs
szá mú ha tá ro za tá ban, igen sok fé le szem pont ból fog lal ko -
zott már a jog or vos la ti jog al kot má nyos tar tal má val.
 Ennek so rán le szö gez te, hogy tar tal ma sze rint a jog or vos -
lat hoz való jog az ér de mi ha tá ro za tok te kin te té ben a más
szerv hez, vagy ugyan azon szer ve ze ten be lü li ma ga sabb
fó rum hoz for du lás le he tõ sé gé nek biz to sí tá sát je len ti [rész -
le te sen pl. 5/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 27,
31., 1437/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 453, 454.,
513/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 731, 733–734.,
22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 108,
109–110., 23/1998. (VI. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 1998,
182, 186., 24/1999. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
237, 243–246., 29/1999. (X. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
294, 297–298.].

Ha tá ro za ta i ban ki fej tet te azt is, hogy az Al kot mány
57. § (5) be kez dé sé nek az a ki té te le, mely sze rint az érin -
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tet tek a jog or vos lat tal a „tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint” él het nek, uta lás arra, hogy az „egyes el já rá sok ban
meg en ge dett az el té rõ sza bá lyo zás” [pl. 5/1992. (I. 30.)
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 27, 31.; 38/2002. (IX. 25.)
AB ha tá ro zat, ABH 2002, 266, 268.].

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban több íz ben sor ke -
rült már a jog or vos lat tal tá mad ha tó és nem tá mad ha tó dön -
té sek tar tal mi is mér ve i nek vizs gá la tá ra. Ez zel össze füg -
gés ben meg ál la pí tot ta, hogy a jog or vos lat kö ve tel mé nye
csak az ér de mi ha tá ro za tok ra vo nat ko zik. An nak vizs gá la -
ta so rán pe dig, hogy mely dön tés mi nõ sül ilyen nek, a dön -
tés tár gya és a sze mély re gya ko rolt ha tá sa a meg ha tá ro zó,
vagy is az, hogy az érin tett hely ze tét, jo ga it a dön tés lé nye -
ge sen be fo lyá sol ta e. Eb bõl ki in dul va az Al kot mány bí ró -
ság – a leg kü lön bö zõbb tí pu sú el já rá sok kal össze füg gés -
ben tar tal mi lag egy sé ge sen – mond ta ki, hogy a jog or vos -
lat ki zá rá sa az el já rás so rán ho zott, az el já rás me ne té nek
irá nyí tá sá ra szol gá ló ún. per ve ze tõ vég zé sek kel szem ben
nem el len té tes az Al kot mány 57. § (5) be kez dé sé ben fog -
lal tak kal [rész le te sen pl. 1636/D/1991. AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 515, 516.; 5/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 27, 31.; 4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 48, 74.; 46/2003. (X. 16.) AB ha tá ro zat,
ABH 2003, 488, 502.].

A Gyftv. 20. § (7)–(9) be kez dé se i ben sze rep lõ bí rói
dön tés nem te kint he tõ az ügy ér de mé ben ho zott dön tés -
nek, ha nem tar tal mát te kint ve kény szer in téz ke dés jel le gû
vizs gá la tot en ge dé lye zõ ha tá ro zat, amellyel szem ben a
tör vény ho zó nak nincs Al kot mány 57. § (5) be kez dé sé bõl
kö vet ke zõ kö te le zett sé ge arra, hogy jog or vos la tot biz to sít -
son.

Amennyi ben pe dig az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti
ha tó ság – fel hasz nál va az át ku ta tás ered mé nyét – a Gyftv.
19. §-a sze rin ti el já rás ban jog sér tést ál la pít meg, és a
(2) be kez dés ben fog lalt szank ci ók va la me lyi két al kal maz -
za, ak kor a jog sér tõ nek le he tõ sé ge nyí lik a hát tér jog sza -
bály ként al kal ma zan dó Ket. alap ján jog or vos lat igény be
vé te lé re. E jog or vos lat so rán le he tõ ség nyí lik arra is, hogy
a jog or vos lat tal élõ a Gyftv. 20. § (7) be kez dé se sze rin ti
 átkutatás tör vé nyes sé gét il let ve szak sze rû sé gét vi tas sa.

Az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság ugyan is tör -
vény ál tal lét re ho zott szerv, amely a Gyftv. több sza ka sza
al kal ma zá sá ban a for gal ma zó (mint ügy fél) szá má ra jo got, 
kö te le zett sé get ál la pít meg. A Ket. 13. § (2) be kez dé sé nek
d) pont ja alap ján a piac fel ügye le ti és a piac szabályozá -
sával kap cso la tos el já rá sok ban (így a gyógy szer pi ac cal
össze füg gõ el já rá sok ban is) a Ket. ren del ke zé se it csak
 akkor kell al kal maz ni, ha az ügy faj tá ra vo nat ko zó tör vény
el té rõ sza bá lyo kat nem ál la pít meg. A Gyftv. 19. §-a nem
ál la pít meg sza bá lyo kat a ha tó sá gi dön tés sel szem be ni jog -
or vos lat tal össze füg gés ben, ezért a Ket. alap ján igény be
ve he tõ jog or vos la tok igény be ve he tõ ek a Gyftv. 19. §
(2) be kez dé sé be fog lalt ha tó sá gi dön tés sel szem ben is.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság azt ál la pí -
tot ta meg, hogy a Gyftv. 20. § (7)–(9) be kez dé sei nem sér -
tik sem a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez való jo got, sem a 

jog or vos lat hoz való jo got. Ha pe dig a hely szín át ku ta tá sa,
mint jog kor lá to zás nem sér ti az Al kot mány 59. § (1) be -
kez dé sét, ak kor az Al kot mány 54. § (1) be kez dé sé nek
 sérelme fel sem me rül. Mind ezek re fi gye lem mel az Al kot -
mány bí ró ság a Gyftv. 20. § (7)–(9) be kez dé se i nek meg -
sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

2.2. Az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság Gyftv.
20. § (2) be kez dé sé ben rög zí tett el len õr zé si jo go sít vá nya,
mi sze rint jo go sult ada to kat meg is mer ni, és adat hor do zó ról 
má so la tot ké szí te ni, kor lá toz za ugyan az Al kot mány 59. §
(1) be kez dé sét, en nek al kot má nyos sá ga azon ban nem a
ma gán la kás sért he tet len sé gé vel, ha nem a sze mé lyes ada -
tok vé del mé vel össze füg gés ben ítél he tõ meg. A 15/1991.
(IV. 13.) AB ha tá ro zat rá mu ta tott, hogy sze mé lyes adat
kö te le zõ ki szol gál ta tá sát csak ki vé te les ese tek ben ren del -
he ti el tör vény. E ha tá ro zat rög zí tet te to váb bá a cél hoz kö -
tött ség el vét, mint az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog gya -
kor lá sá nak fel té te lét és egy ben leg fon to sabb ga ran ci á ját.
Ez alap ján sze mé lyes ada tot fel dol goz ni csak pon to san
meg ha tá ro zott és jog sze rû cél ra sza bad (ABH 1991, 40,
42.). 

A sze mé lyes ada tok cél hoz kö tött ke ze lé sé rõl a Gyftv. is
ren del ke zik, a 20. § (2) be kez dé se ki fe je zet ten rög zí ti,
hogy az ott meg je lölt ha tó sá gi in téz ke dé se ket ak kor le het
fo ga na to sí ta ni, és az ada tot át vizs gál ni, ha valószínûsít -
hetõ, hogy az adat hor do zón a Gyftv. 14. §-ának meg sér té -
sé hez kap cso ló dó ada tok ta lál ha tók. A Gyftv. nem te szi
 tehát le he tõ vé az adat meg szer zé sét, ha nem áll fenn a tör -
vény sér tés gya nú ja. Ezen fe lül a Gyftv. ga ran ci á lis sza bá -
lyo kat tar tal maz arra az eset re, ami kor a le fog lalt bi zo nyí -
tá si esz köz az el já rás tár gyá val össze nem füg gõ sze mé lyes 
ada tot is tar tal maz [20. § (3) be kez dés].

A sze mé lyes ada tok vé del mé hez azon ban nem ele gen dõ 
csu pán az adat ke ze lés cél hoz kö tött sé ge, szük sé ges az is,
hogy a jog kor lá to zás meg fe lel jen az Al kot mány 8. §
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek. Je len ügy kap csán
az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a gyógyszer -
piac tisz ta sá ga, ren del te tés sze rû mû kö dé se ér de ké ben
szük sé ges esz köz a ha tó sá gi el len õr zés. Azt pe dig, hogy az 
adat alany szá má ra a jog kor lá to zás a cél el éré sé hez szük sé -
ges leg eny hébb mó don va ló sul jon meg, a hát tér jog sza -
bály ként al kal ma zan dó Ket. 17. §-a biz to sít ja. E § ér tel mé -
ben a ha tó ság kö te les gon dos kod ni az el já rás so rán meg is -
mert vé dett adat és hi va tás be li ti tok meg õr zé sé rõl és a sze -
mé lyes ada tok vé del mé rõl. Rög zí ti to váb bá, hogy a ha tó -
ság nak gon dos kod nia kell ar ról, hogy ez ada tok ne ke rül je -
nek nyil vá nos ság ra, és hogy to váb bí tá suk ra csak tör vény
alap ján, vagy az érin tett be le egye zé sé vel ke rül het sor.

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a Gyftv. 20. §
(2) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo -
kat el uta sí tot ta.

3. A Gyftv. ál tal elõ írt be fi ze té si kö te le zett sé gek al kot -
má nyos sá gi vizs gá la tát meg elõ zõ en az Al kot mány bí ró -
ság nak el sõ ként arra kel lett vá laszt ad nia, hogy e kö te le -
zett sé gek az Al kot mány 70/I. § sze rin ti köz ter hek nek
 tekinthetõek-e.

5408 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/89. szám



Az Al kot mány 70/I. § alap ján min den ter mé sze tes sze -
mély, jogi sze mély és jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve zet kö te les jö ve del mi és va gyo ni vi szo nya i nak meg -
fe le lõ en a köz ter hek hez hoz zá já rul ni. E § je len tés tar tal mát 
az Al kot mány bí ró ság már több ha tá ro za tá ban ér tel mez te.

A 821/B/1990. AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy „[a]z
Al kot mány maga nem ha tá roz za meg a »köz te her« fo gal -
mát, de két ség te le nül ide tar toz nak az ál la mi pénz ügyek rõl 
szó ló tör vény sze rin ti mind azon, az ál lam ja vá ra elõ ír ha tó
»köz be fi ze té sek«, ame lyek az ál lam gaz da sá gi te vé keny -
sé gé nek, in téz mé nyi mû köd te té sé nek fe de ze tét szol gál ják, 
vagy is az ál lam be vé te li for rá sát je len tik. Az Al kot mány
70/I. §-a te hát egy részt az egyé nek szá má ra ír elõ kö te le -
zett sé get e vo nat ko zás ban, más ol dal ról az ál la mot fel jo -
go sít ja az ilyen célú kö te le zé sek, be fi ze té sek elõ írá sá ra,
ezt azon ban csak tör vé nyi szint en te he ti meg” (ABH 1994, 
481, 486.). Eh hez ha son ló an a 14/B/2001. AB ha tá ro zat
sze rint „az Al kot mány 70/I. §-a alap ján köz te her nek mi nõ -
sü lõ be fi ze té si kö te le zett sé ge ket az [Áht.] ha tá roz za meg”
(ABH 2003, 1309, 1313.). Az Áht. 10. § (2) be kez dé se
azon ban nem tar tal maz ta xa tív fel so ro lást; e sze rint fi ze té -
si kö te le zett ség el sõ sor ban adó, il le ték, já ru lék, hoz zá já ru -
lás, bír ság vagy díj for má já ban ír ha tó elõ. Nincs te hát
 alkotmányos aka dá lya an nak, hogy az Áht.-n kí vül más
tör vé nyek fi ze té si kö te le zett sé get ke let kez tes se nek. Ezért
az Al kot mány bí ró ság a Gyftv.-ben meg ha tá ro zott be fi ze -
té si kö te le zett sé ge ket tar tal mi lag az Al kot mány 70/I. §-a
sze rin ti „köz te her nek” te kin tet te, és azok al kot má nyos sá -
gá ról asze rint ha tá ro zott, hogy meg fe lel nek-e az ab ban
fog lalt for mai és tar tal mi kö ve tel mé nyek nek. Ezt az ér tel -
me zést tá maszt ja alá a Gyftv. 36. § (5) be kez dé se is, amely
a Gyftv. 36., il let ve 42. §-ai ban meg ha tá ro zott be fi ze té si
kö te le zett sé gek re hát tér jog sza bály ként az adó zás rend jé -
rõl szó ló 2003. évi XCII. tör vényt (a to váb bi ak ban: Art.)
ren de li al kal maz ni. 

Az Al kot mány bí ró ság ko rai ha tá ro za tai sze rint az ál lam
nagy sza bad ság gal ren del ke zik a te kin tet ben, hogy a köz -
te her meg ha tá ro zá sá nál mi lyen gaz da sá gi for rást vá laszt,
de a sza bá lyo zás nak meg kell fe lel nie az ará nyos ság mér -
cé jé nek. Az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott, hogy az Al kot -
mány 70/I. §-a „a köz ter hek hez való hoz zá já ru lás mér té ke
te kin te té ben egye dül azt a kö ve tel ményt tá maszt ja, hogy
an nak meg kell fe lel nie az ál lam pol gár jö ve del mi és
 vagyoni vi szo nya i nak, vagy is azok kal arány ban kell áll -
nia” (1558/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 506, 507.).
Az ará nyos ság kö ve tel mé nyé bõl azon ban nem kö vet ke zik
az a jog al ko tói kö te le zett ség, hogy „min den egyes adó
meg ál la pí tá sa so rán az adó mér té két, az adó tár gya ként
meg je lölt jö ve de lem, vagy va gyon nagy sá gá ból, il le tõ leg
ér té ké tõl füg gõ en, dif fe ren ci ál tan, az zal ará nyo san kell
sza bá lyoz nia” (66/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 735,
737.). E ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság nem tar tot ta
al kot mány el le nes nek a té te le sen meg ha tá ro zott adó össze -
get. „A jog al ko tó te hát szé les ke re tek kö zött mér le gel het a
köz te her mér ték meg ál la pí tá sa kor, sza bad sá ga igen nagy
ab ban a kér dés ben is, hogy a köz te her vi se lé si kö te le zett -

ség ki in du ló pont ja ként mi lyen gaz da sá gi for rást vá laszt
ki, és en nek alap ján mit je löl ki a köz te her tár gyá nak”
(620/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 539, 541.). „Az
Al kot mány te hát nem azt ha tá roz za meg, hogy jö ve del met
és va gyont kell, il let ve le het köz te her vi se lé si kö te le zett ség 
alap já vá ten ni, ha nem azt írja elõ, hogy a köz te her vi se lé -
sé nek a jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyok hoz iga zo dó an,
ará nyo san kell meg tör tén nie” [448/B/1994. AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 724, 726.; 44/1997. (IX. 19.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 304, 306–307.].

Az Al kot mány 70/I. §-ában meg ha tá ro zott köz te her
mér té ké re vo nat ko zó an az 59/1995. (X. 6.) AB ha tá ro zat
meg ál la pí tot ta, hogy „az adó mér ték adó ne me ken be lü li
dif fe ren ci ált meg ál la pí tá sa, ha csak az nem ve zet hát rá nyos 
meg kü lön böz te tés hez vagy va la mely alap jog al kot má nyo -
san iga zol ha tat lan kor lá to zá sá hoz és az Al kot mány
70/I. §-a sze rin ti ará nyos ság ke re tei kö zött ma rad, jog al ko -
tói mér le ge lés kér dé se. Az Al kot mány bí ró ság nem he lyet -
te sít he ti a jog al ko tás mér cé jét és fe le lõs sé gét a kü lön bö zõ
jö ve del mek adó mér té ke szem pont já ból a ma gá é val”
(ABH 1995, 295, 298.). Mind az ál tal a tör vény ho zó al kot -
má nyos moz gás te re az adó mér té ke te kin te té ben sem kor -
lát lan. A már hi vat ko zott 1558/B/1991. AB ha tá ro zat
 rámutatott, hogy „[a]lkot má nyel le nes sé ab ban az eset ben
vál hat az adó mér té ke, ha az diszk ri mi na tí ve nyer meg ha -
tá ro zást, vagy pe dig olyan nagy sá got ér el, hogy a nyil ván -
va ló an el túl zott mér ték már mi nõ sé gi ka te gó ri á vá; arány -
ta lan ná és in do ko lat lan ná vá lik” (ABH 1992, 506, 507.).
Így al kot mány el le nes sé vá lik az adó, ha az el kob zó jel le -
gû. Az 1531/B/1991. AB ha tá ro zat tal el bí rált ügy ben az
Al kot mány bí ró ság az adó el mé le ti és adó igaz ga tá si szak -
értõ vé le mé nyé re tá masz ko dott, amely sze rint „ha adó
 címen olyan el vo nást al kal maz egy nor ma, amely az adó -
alany le he tet le nü lé sét ered mé nye zi, az már nem adó”
(ABH 1993, 707, 711.). 

Az Al kot mány 70/I. §-ának ér tel me zé sét tá gí tot ta a
37/1997. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, amely sze rint a po ten ci á -
lis gaz da sá gi for rás is adóz tat ha tó. A ha tá ro zat sze rint
„[a]z Al kot mány 70/I. §-ában meg fo gal ma zott köz ter hek -
hez való hoz zá já ru lás ál lam pol gá ri kö te le zett sé gé tõl
 különálló kér dés, hogy az ál lam a kü lön bö zõ tí pu sú, jö ve -
de lem szer zés cél já ból lét re jött vál lal ko zá sok mû kö dé sé -
hez mi lyen ad mi niszt ra tív, vagy pénz ügyi fel té te le ket,
 kötelezettséget ír elõ, vagy a fog lal koz ta tás hoz mi lyen
jog kö vet kez mé nyek kap cso lód nak. E prob lé ma kör az ál la -
mi gaz da ság po li ti ka és fog lal koz ta tás po li ti ka kö ré be tar to -
zik. Az Al kot mány 70/I. §-ából nem kö vet ke zik, hogy
köz te her for má jú fi ze té si kö te le zett ség nek nem le het alap -
ja – a jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyok kal össze füg gést
mu ta tó – fog lal koz ta tás vagy a vál lal ko zás té nye”
(ABH 1997, 234, 241.). E ha tá ro za tá ban az Alkotmány -
bíróság nem ta lál ta al kot mány el le nes nek az egyé ni vál lal -
ko zók ál tal fi ze ten dõ egész ség ügyi hoz zá já ru lást, de meg -
sem mi sí tet te azt a sza bályt, amely sze rint (bi zo nyos ki vé -
te lek kel) min den sze mé lyi iga zol vánnyal ren del ke zõ sze -
mély nek kell egész ség ügyi hoz zá já ru lást fi zet nie.

Ezt az ér tel me zést szû kí tet te a há zi pénz tár adó al kot má -
nyos sá gát vizs gá ló 61/2006. (XI. 15.) AB ha tá ro zat, amely 
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ki fej tet te, hogy a tény le ge sen meg nem szer zett jö ve de lem
nem adóz tat ha tó. A ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy „az ala -
nyi kö te le zet tek ál tal tény le ge sen meg nem szer zett jö ve -
de lem ese té ben a köz te her (adó) és az ala nyi kö te le zett
 jövedelmi hely ze te (vi szo nya) kö zött sem mi lyen kap cso lat 
nem mu tat ha tó ki, s ez el len té tes az Al kot mány
70/I. §-ában fog lalt ará nyos köz te her vi se lés al kot má nyi
ren del ke zé sé vel” (ABH 2006, 674, 683.). Ha son ló elvi
 álláspontra he lyez ke dett a 8/2007. (II. 28.) AB ha tá ro zat
is, amely össze gez te a fo gal mi ele me ket a jö ve del mi és
 vagyoni adók te kin te té ben:

„– az adó (köz te her) ala nyi kö te le zet tek jö ve del mi és
 vagyoni vi szo nya i nak való meg fe le lé se;
– az adó és az ala nyi kö te le zet tek adó fi ze té si kö te le zett -
ség alá vont jö ve del me, il let ve va gyo na kö zött fenn ál ló
köz vet len kap cso lat;
– az ala nyi kö te le zet tek ál tal tény le ge sen meg szer zett
 jövedelem, il let ve va gyon adóz ta tá sa;
– az adó ala nyi kö te le zet tek te her vi se lõ ké pes sé gé vel való 
ará nyos sá ga.

A jö ve del mi és va gyo ni tí pu sú adók ese té ben – fi gye -
lem mel a konk rét sza bá lyo zás összes sa já tos sá gá ra – az
Al kot mány 70/I. §-ában fog lalt al kot má nyi kor lát va la -
mennyi fo gal mi ele mé nek egy ide jû leg fenn kell áll nia
 ahhoz, hogy a vizs gált sza bá lyo zás meg fe lel jen az em lí tett
al kot má nyos mér cé nek.

Amennyi ben te hát a tör vény al ko tó – élve szé les kö rû
mér le ge lé si le he tõ sé gé vel – az ala nyi kö te le zet tek jö ve del -
mét (nye re sé gét), il let ve va gyo nát von ja adó fi ze té si kö te -
le zett ség alá, ak kor a vizs gált sza bá lyo zás az eset ben fe le l
meg az Al kot mány 70/I. §-ban fog lalt al kot má nyi mér cé -
nek, ha a fent em lí tett fo gal mi ele mek ma ra dék ta la nul tel -
je sül nek, azaz: az adó és az ala nyi kö te le zet tek jö ve del me,
il let ve va gyo na kö zött köz vet len kap cso lat áll fenn, az ala -
nyi kö te le zet tek ál tal tény le ge sen (va ló sá go san) meg szer -
zett jö ve de lem, il let ve va gyon ke rül adóz ta tás ra, az ala nyi
kö te le zet tek te her vi se lõ ké pes sé gé vel ará nyo san.

A jö ve de lem (nye re ség), il let ve a va gyon adóz ta tá sa
ese tén az Al kot mány 70/I. §-ában fog lalt al kot má nyi kor -
lát sé rel mét idéz he ti elõ az, hogy ha a vizs gált sza bá lyo -
zás ról, il let ve an nak va la mely ele mé rõl ki mu tat ha tó, hogy
az tény le ge sen meg nem szer zett jö ve del met (nye re sé get)
von adó fi ze té si kö te le zett ség alá, de ugyan így az is, ha az
adó (köz te her) és az ala nyi kö te le zet tek adóz ta tott jö ve del -
me, il let ve va gyo na kö zött nem áll fenn a köz vet len kap -
cso lat” (ABH 2007, 148, 163.).

A fen ti ek re te kin tet tel je len el já rá sá ban az Al kot mány -
bí ró ság azt vizs gál ta, hogy a Gyftv.-ben elõ írt kü lön bö zõ
adó jel le gû be fi ze té si kö te le zett sé gek egy fe lõl ará nyo sak-e 
a jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyok kal, más fe lõl, hogy a
sza bá lyo zás sért-e alap jo go kat, így kü lö nö sen diszk ri mi -
na tív-e, vé gül pe dig, hogy mér té két te kint ve el kob zó jel le -
gû ek-e a kö te le zett sé gek.

3.1. A Gyftv. 7. §-a alap el vi szint en rög zí ti, hogy a for -
ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult jai az ál ta luk tár sa da -
lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal for gal ma zott gyógy sze rek

mennyi sé gé vel ará nyos be fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé vel já rul nak hoz zá a biz to sí tot tak után meg fi ze tett
 járulékok el le né ben igény be ve he tõ gyógy szer el lá tás gaz -
da sá gos sá gá hoz. E sza kasz tény le ges fi ze té si kö te le zett sé -
get nem ke let kez tet, csak a Gyftv. más sza ka sza i ban rög zí -
tett be fi ze té si kö te le zett sé gek tör vé nyi jog alap ját te rem ti
meg. Mi vel pe dig ön ma gá ban a Gyftv. 7. §-a alap ján a for -
ga lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult ja it nem ter he li be fi -
ze té si kö te le zett ség, az Al kot mány 70/I. § sé rel me fel sem
me rül.

Az egyik in dít vá nyo zó sze rint a be fi ze té si kö te le zett ség
elõ írá sa sér ti az Al kot mány 70/D. §-át. Az Al kot mány bí ró -
ság azon ban az 54/1996. (XI. 30.) AB ha tá ro zat ban rá mu -
ta tott arra, hogy va la mely tör vény al kot má nyos sá ga, il let -
ve al kot mány el le nes sé ge egye dül az Al kot mány
70/D. §-ában fog lal tak sze rint nem bí rál ha tó el. „Az Al kot -
mány 70/D. §-ában fog lalt le he tõ leg ma ga sabb tes ti és lel -
ki egész ség hez való jog biz to sí tá sa olyan al kot má nyos
 állami fel ada tot je len t, ame lyet az ál lam köz pon ti szer vei
és a he lyi ön kor mány za ti – to váb bá egyéb – szer vek rend -
szer e ré vén va ló sít meg. En nek ke re té ben az ál lam – egye -
bek kö zött – egész ség ügyi in téz mény há ló zat mûködte -
tésére és az or vo si el lá tás meg szer ve zé sé re kö te les. Az
egész ség ügyi in téz mény há ló zat és az or vo si el lá tás kö ré -
ben az Al kot mány bí ró ság csak el von tan, ál ta lá nos is mér -
vek kel csak egé szen szél sõ ese tek re kor lá to zot tan ha tá roz -
hat ja meg az ál la mi kö te le zett ség kri ti kus nagy sá gát, vagy -
is azt a szük sé ges mi ni mu mot, amely nek hi á nya már al kot -
mány el le nes ség hez ve zet. Ilyen nek vol na mi nõ sít he tõ pél -
dá ul, ha az or szág egyes te rü le te in az egész ség ügyi in téz -
mény rend szer és az or vo si el lá tás tel je sen hi á nyoz na. Az
ilyen szél sõ ese te ken túl azon ban az Al kot mány
70/D. §-ban meg ha tá ro zott ál la mi kö te le zett ség nek nincs
al kot má nyos mér cé je. A le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és 
lel ki egész ség hez való jog te hát ön ma gá ban ala nyi jog ként 
ér tel mez he tet len, az az Al kot mány 70/D. § (2) be kez dé sé -
ben fog lalt ál la mi kö te le zett ség ként fo gal ma zó dik meg,
amely ma gá ban fog lal ja azt a kö te le zett sé get, hogy a tör -
vény ho zó a tes ti és lel ki egész ség bi zo nyos te rü le te in ala -
nyi jo go kat ha tá roz zon meg” (ABH 1996, 173, 186–187.).

Az Al kot mány 70/E. § (2) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ
 kötelezõ tár sa da lom biz to sí tás kö ré be tar to zó el lá tá si jo go -
sult ság vi szont már va ló sá gos ala nyi jog. [54/1996.
(XI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 173, 187.; 16/2003.
(IV. 18.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 214, 228.; 36/2007.
(VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 432, 452.]. Eb bõl kö vet -
ke zõ en a tár sa da lom biz to sí tás meg szer ve zé se, fenn tar tá sa
ál la mi fel adat. A tár sa da lom biz to sí tás jel le gé bõl azon ban
az kö vet ke zik, hogy az ál lam nak ak kor is biz to sí ta nia kell
az egész ség ügyi el lá tás sal kap cso la tos ala nyi jo go sult sá -
gok ér vé nye sü lé sét, ha erre a be fi ze tett tár sa da lom biz to sí -
tá si já ru lé kok nem nyúj ta nak fe de ze tet. Ilyen ese tek ben az
ál lam nak más (pél dá ul adó jel le gû) be vé te lek bõl kell a tár -
sa da lom biz to sí tá si ki adá so kért helyt áll nia.

A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo go -
sult jai ál tal tel je sí tett be fi ze té si kö te le zett sé ge ket az ál la mi 
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adó ha tó ság – a Gyftv. 40. § a) pont já ra te kin tet tel – az
Egész ség biz to sí tá si Alap kincs tár nál ve ze tett, kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott szám lá já ra utal ja. Ez az Alap
hoz zá já rul a tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze té sek hez. A for ga -
lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult jai te hát köz ve tet ten a
gyógy szer ár-tá mo ga tás hoz, így a tár sa da lom biz to sí tá si
 kiadásokhoz já rul nak hoz zá. Mi vel te hát az Al kot mány
70/E. §-ából nem kö vet ke zik, hogy az ál lam nak a be fi ze -
tett já ru lé kok ere jé ig kel le ne vi sel nie a tár sa da lom biz to sí -
tás ter he it, nem sér ti az Al kot mány e §-át, hogy a Gyftv.
be fi ze té si kö te le zett sé get ír elõ a gyógy szer pi a con gaz da -
sá gi ha szon ra tö rek võ sze rep lõk szá má ra. Épp el len ke zõ -
leg, ezek a be fi ze té sek – mi vel nö ve lik a gyógy szer -
kasszát – az Al kot mány 70/E. §-ának ér vé nye sü lé sét se -
gítik.

A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult jai a 
gyógy szer pi ac sa já tos sze rep lõi, akik (ame lyek) te vé keny -
sé ge a piac más sze rep lõ i é hez nem ha son lít ha tó. Ezért az a
kö rül mény, hogy a Gyftv. for ga lom ba ho za ta li en ge dély
jo go sult jai szá má ra ír elõ be fi ze té si kö te le zett sé ge ket,
 akkor sem ve tik fel alap pal az Al kot mány 70/A. § (1) be -
kez dé sé nek a sé rel mét, ha a piac más sze rep lõi ilyen be fi -
ze té sek re nem, vagy csak ki sebb mér ték ben kö te le sek.

3.2.1. A Gyftv. 36. § (1) be kez dé se alap ján a gyógy szer 
for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo go sult ját va la mennyi
köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ, gyógy szer tár ban for gal -
ma zott gyógy sze re után a tá mo ga tás nak a ter me lõi ár ral
ará nyos ré szé re 12%-os be fi ze té si kö te le zett ség ter he li.
An nak el dön té sé ben, hogy a tör vény ho zó meg ma radt-e az
Al kot mány 70/I. §-ában meg ha tá ro zott ke re tek kö zött, az
Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy e be fi ze té si 
kö te le zett ség ará nyos-e a jö ve del mi, va gyo ni vi szo nyok -
kal.

A Gyftv. 23. §-át ala pul véve az egész ség biz to sí tá si
szerv a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo ga dás -
ról ké re lem alap ján dönt. A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li 
en ge dély jo go sult ja azért ké rel me zi, hogy az ál ta la for gal -
ma zott gyógy szer köz fi nan szí ro zás ban ré sze sül jön, mert
gaz da sá gi ér de ke fû zõ dik ah hoz, hogy ter mé ke mi nél
 olcsóbban jut has son a be te gek hez mint fo gyasz tók hoz. A
Gyftv. 36. § (1) be kez dé se kö vet kez té ben ez a gaz da sá gi
ha szon ke rül meg adóz ta tás ra. 

A Gyftv. 36. § (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban az adó
alap ja a ter me lõi ár tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal
ará nyos ré sze. Mi nél na gyobb rész ben tá mo gat ja a tár sa da -
lom biz to sí tás az adott gyógy szert, an nál ma ga sabb mér -
tékû az adó alap ja, de az 100%-os tár sa da lom biz to sí tá si
 támogatás ese tén sem ha lad hat ja meg a ter me lõi árat. Az
adó mér té ke te hát a ter me lõi ár 12%-ában ma xi ma li zált.

Az a kö rül mény, hogy a be fi ze tés re kö te le zett nem a
 térítési díj, ha nem a tá mo ga tás ará nyá ban tel je sít be fi ze -
tést, nem je len ti az Al kot mány 70/I. §-ának a sé rel mét. Az
Al kot mány ará nyos köz te her vi se lést elõ író ren del ke zé sé -
bõl nem kö vet ke zik az, hogy az adó alap ja ként csak a be -
vé tel vol na meg ha tá roz ha tó. A Gyftv. 36. § (1) be kez dé se
alap ján a gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go -

sult ját csak a gyógy szer tár ban tény le ge sen for gal ma zott
gyógy sze re után ter he li be fi ze té si kö te le zett ség. Így a be fi -
ze té si kö te le zett ség össze függ a kö te le zett jö ve del mi,
 vagyoni vi szo nya i val, és nem te kint he tõ el kob zó jel le gû -
nek sem.

A Gyftv. 36. § (1) be kez dé sé vel össze füg gés ben az
 Alkotmánybíróság azt is vizs gál ta, hogy diszk ri mi na tív-e.
Az in dít vá nyo zó sze rint az va ló sít ja meg az Al kot mány
70/A. § (1) be kez dé sé nek sé rel mét, hogy a gyógy szer for -
ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ját és a nagy ke res ke -
del mi en ge dély jo go sult ját el té rõ mér té kû be fi ze té si kö te -
le zett ség ter he li.

A diszk ri mi ná ció ti lal má val kap cso lat ban az Al kot -
mány bí ró ság ko ráb bi ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy
„a jog nak min den kit egyen lõ ként (egyen lõ mél tó sá gú sze -
mély ként) kell ke zel nie, azaz az em ber i mél tó ság alap jo -
gán nem es het csor ba, azo nos tisz te let tel és kö rül te kin tés -
sel, az egyé ni szem pon tok azo nos mér té kû fi gye lem be vé -
te lé vel kell a jo go sult sá gok és a ked vez mé nyek el osz tá sá -
nak szem pont ja it meg ha tá roz ni” [9/1990. (IV. 25.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1990, 46, 48.]. Ezért az Al kot mány 70/A. §
(1) be kez dé sé nek vo nat ko zá sá ban sze mé lyek kö zöt ti,
 alkotmánysértõ hát rá nyos meg kü lön böz te tés ak kor ál la -
pít ha tó meg, ha va la mely sze mélyt vagy em ber cso por tot
más, azo nos hely zet ben lévõ sze mé lyek kel vagy cso port tal 
tör tént össze ha son lí tás ban ke zel nek hát rá nyo sabb mó don
[21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 78.;
32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 146, 162.;
43/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 744, 745.]. A meg -
kü lön böz te tés pe dig ak kor al kot mány el le nes, „ha a jog -
sza bály a sza bá lyo zás szem pont já ból azo nos cso port ba
tar to zó (egy más sal össze ha son lít ha tó) jog ala nyok kö zött
tesz kü lönb sé get anél kül, hogy an nak al kot má nyos in do ka
len ne” (191/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 592, 593.). 
Rá mu ta tott az Al kot mány bí ró ság arra is, hogy „az alap jog -
nak nem mi nõ sü lõ egyéb jog ra vo nat ko zó, sze mé lyek kö -
zöt ti hát rá nyos meg kü lön böz te tés vagy más kor lá to zás
 alkotmányellenessége ak kor ál la pít ha tó meg, ha a sé re lem
össze füg gés ben áll va la mely alap jog gal, vég sõ so ron az
em ber i mél tó ság ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jo gá val, és a meg -
kü lön böz te tés nek, il let ve kor lá to zás nak nincs tár gyi la gos
mér le ge lés sze rint éssze rû in do ka, vagy is ön ké nyes”
[35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197, 200.].

A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja és 
a gyógy szer-nagy ke res ke del mi en ge déllyel ren del ke zõ a
gyógy szer pi ac el té rõ, alap ve tõ en más te vé keny ség gel fog -
lal ko zó sze rep lõi, akik (ame lyek) az Al kot mány 70/A. §
(1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban nem tar toz nak azo nos
sza bá lyo zá si kör be. A Gyftv. 21. § (5) be kez dé sét ala pul
véve a gyógy szer-nagy ke res ke del mi en ge déllyel ren del -
ke zõ a gyógy sze rek be szer zé sét és for gal ma zá sát vég zi.
A Gyftv. 68. § (3) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ en a gyógy -
szer-nagy ke res ke del mi en ge déllyel ren del ke zõ a gyógy -
szer pi ac meg ke rül he tet len sze rep lõ je, amely el lát ja
gyógy szer rel a gyógy szer-kis ke res ke del mi en ge déllyel
ren del ke zõ üz le te ket (gyógy szer tá ra kat). Az el té rõ sza bá -
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lyo zá si kör re te kin tet tel a be fi ze té si kö te le zett ség el té rõ
mér té ke nem veti fel az Al kot mány 70/I. vagy 70/A. §-ai -
nak sé rel mét.

Az in dít vá nyo zók hi vat koz tak arra is, hogy a sza bá lyo -
zás sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét is. Az Al kot -
mány jo gál la mi sá got rög zí tõ ren del ke zé sé bõl az adó jel le -
gû be fi ze té si kö te le zett sé gek re vo nat ko zó an az kö vet ke -
zik, hogy a kö te le zett az adó jel le gû be fi ze tés alap já ra,
mér té ké re vo nat ko zó tör vé nyi sza bá lyo kat elõ re meg is -
mer he ti. Nem kö vet ke zik azon ban az, hogy az adó pon tos
össze ge ne ke rül het ne utó la gos meg ál la pí tás ra. A leg több
adó ese té ben az adó össze ge csak utó lag ke rül meg ha tá ro -
zás ra, a meg szer zett jö ve de lem, nye re ség, va gyon stb. fel -
mé ré sét kö ve tõ en.

Mind er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság azo kat az
 indítványokat, ame lyek a Gyftv. 36. § (1) be kez dé sé nek az 
Al kot mány 2. § (1) be kez dé se, Al kot mány 70/A. § (1) be -
kez dé se és 70/I. §-a alap ján tör té nõ meg sem mi sí té sét
 célozták, el uta sí tot ta.

3.2.2. Két in dít vá nyo zó a Gyftv. 36. § (1) be kez dé sé -
nek meg sem mi sí té sét azon az ala pon kér te, hogy az
–  Magyarország uni ós kö te le zett sé ge i nek meg sér té se
miatt – el len té tes az Al kot mány 2/A. §-ával és az Al kot -
mány 7. §-ával.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban „[a]z Eu ró pai
 Közösségek ala pí tó és mó do sí tó szer zõ dé sei az Al kot -
mány bí ró ság ha tás kö ré nek szem pont já ból nem nem zet kö -
zi szer zõ dé sek, (...) e szer zõ dé sek, mint el sõd le ges jog for -
rá sok és az [ügy kap csán vizs gált] irány elv, mint má sod la -
gos jog for rás kö zös sé gi jog ként a bel sõ jog ré szei, mi vel a
Ma gyar Köz tár sa ság 2004. má jus 1-jé tõl az Eu ró pai Unió
tag ja. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré nek szem pont já ból
a kö zös sé gi jog nem mi nõ sül az Al kot mány 7. § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott nem zet kö zi jog nak” [72/2006.
(XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 819, 861.]. Erre az
elvi ál lás pont ra he lyez ke dett a 1053/E/2005. AB ha tá ro zat 
is (ABH 2006, 1824, 1828.).

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság -
ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény (a to váb bi ak ban:
Abtv.) 1. §-a ha tá roz za meg. En nek alap ján az Al kot mány -
bí ró ság nak nincs ha tás kö re an nak vizs gá la tá ra, hogy va la -
mely jog sza bály sér ti-e a kö zös sé gi jo got. Ezért az Al kot -
mány bí ró ság az in dít vá nyo kat e vo nat ko zás ban az Ügy -
rend 29. § b) pont ja alap ján – ha tás kö re hi á nyá ban –
vissza uta sí tot ta.

3.3. A gyógy sze ré sze ti te vé keny ség te rü le tén a vál lal -
ko zás hoz való jog és a ver seny sza bad ság kor lá to zá sá nak
meg van a meg fe le lõ sú lyú al kot má nyos in do ka.
(677/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 2000, 590, 596.) A
gyógy szer olyan spe ci á lis ter mék, amely kü lön le ges sze re -
pet tölt be az egész ség meg õr zé sé ben és a be teg sé gek gyó -
gyí tá sá ban. Ezért a gyógy szer pi ac ha té kony mû kö dé sé hez
fon tos tár sa dal mi ér dek fû zõ dik. A gyógy szer pi a con az ál -
lam sza bá lyo zó sze re pe na gyobb le het, mint más ter mé kek 
pi a cán, eb bõl ki fo lyó lag ezen a té ren kor lá to zot tab ban
 érvényesül a vál lal ko zás sza bad sá ga. A tör vény ho zó – al -

kot má nyos esz kö zök kel – kor lá toz hat ja vagy meg tilt hat ja
egyes te vé keny sé gek (pl. rek lá mo zás) vég zé sét, vagy azok 
gya kor lá sát fel té tel hez köt he ti. Mind ezek a dön té sek az
egész ség po li ti ka ré szét ké pe zik, ame lyek csak szél sõ eset -
ben vet nek fel al kot má nyos sá gi kér dést.

A Gyftv. 36. § (4) be kez dé se sze rint a gyógy szer is mer -
te tõ te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó en ge déllyel ren del -
ke zõt min den ál ta la mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony
ke re té ben fog lal koz ta tott is mer te tõ sze mély te vé keny sé ge
után ha von ta gyógy szer is mer te tés ese tén négy száz ti zen -
hat ezer fo rint, gyó gyá sza ti se géd esz köz is mer te té se ese tén 
nyolc van há rom ezer fo rint össze gû be fi ze té si kö te le zett ség 
ter he li. Ez zel kap cso lat ban az Al kot mány bí ró ság el sõ ként
azt vizs gál ta, hogy meg fe lel-e az Al kot mány 70/I. §-ában
fog lalt fel té te lek nek olyan be fi ze té si kö te le zett ség ke let -
kez te té se, ame lyet a fog lal koz ta tók nak ki zá ró lag a mun ka -
vég zés re irá nyu ló jog vi szony ra te kin tet tel kell teljesíte -
niük.

A már ko ráb ban hi vat ko zott, a té te les egész ség ügyi
hoz zá já ru lás al kot má nyos sá gát vizs gá ló 37/1997.
(VI. 11.) AB ha tá ro zat rá mu ta tott: „[a]z Al kot mány
70/I. §-ából nem kö vet ke zik, hogy köz te her for má jú fi ze -
té si kö te le zett ség nek nem le het alap ja – a jö ve del mi és
 vagyoni vi szo nyok kal össze füg gést mu ta tó – fog lal koz ta -
tás vagy a vál lal ko zás té nye” (ABH 1997, 234, 241.). A
gyógy szer is mer te tõk te vé keny sé gé bõl a fog lal koz ta tó nak
olyan gaz da sá gi elõ nye (jö ve del me) szár ma zik, amely az
Al kot mány 70/I. §-a alap ján adóz tat ha tó. Ilyen eset ben az
adó ará nyos a be fi ze tés re kö te le zett jö ve del mi vi szo nya i -
val.

A té te les össze gû, fog lal koz ta tás után fi ze ten dõ köz te -
her nem is me ret len a jog rend szer ben. A Gyftv. 36. §
(4) be kez dé sé ben rög zí tett be fi ze té si kö te le zett ség hez ha -
son ló an az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról szó ló 1998. évi
LXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Eho.) 6. §-ában fog lalt
 tételes egész ség ügyi hoz zá já ru lás is a mun ka vi szony, vagy 
mun ka vég zés re irá nyu ló más jog vi szony alap ján fog lal -
koz ta tott ter mé sze tes sze mély után ter he li a ki fi ze tõt. Az
Eho. 7. § (1) be kez dé se azon ban szé les kör ben biz to sít
men tes sé get a ki fi ze tõ nek a té te les egész ség ügyi hoz zá já -
ru lás meg fi ze té se alól. A men tes sé gi okok egy ré sze azok -
ra az ese tek re vo nat ko zik, ami kor a mun ka vég zés re irá -
nyu ló jog vi szony fenn áll ugyan, de a mun ka vál la ló tény le -
ge sen nem vé gez mun kát. Így nem kell té te les egész ség -
ügyi hoz zá já ru lást fi zet nie a ki fi ze tõ nek a ke re sõ kép te len -
ség, fog va tar tás ide jé re, il let ve azon idõ alatt, amíg a fog -
lal koz ta tott táp pénz ben, bal ese ti táp pénz ben, ter hes sé gi
gyer mek ágyi se gély ben, gyer mek gon do zá si díj ban stb.
 részesült. A Gyftv. 36. § (4) be kez dé se ilyen ki vé te le ket
nem tar tal maz.

„[A] jö ve del mi, il let ve va gyo ni tí pu sú adók ese tén [az]
al kot má nyi kor lát ak ként áll fenn, hogy a konk rét adó jo gi
sza bá lyo zás ke re té ben meg ha tá ro zott adó alap, il let ve az
an nak ala pul vé te lé vel meg ál la pí tott adó fi ze té si kö te le zett -
ség köz vet len kap cso la tot kell, hogy mu tas son az ala nyi
kö te le zet tek (adó zók) jö ve del mi, va gyo ni vi szo nya i val,
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hely ze té vel” [8/2007. (II. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2007,
148, 164.].

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a fog lal koz ta -
tás té nye mi at ti adó fi ze té si kö te le zett ség csak ak kor fe le l
meg az Al kot mány 70/I. §-ából le ve ze tett kö ve tel mé nyek -
nek, ha a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szonyt tény le ges
mun ka vég zés töl ti ki tar ta lom mal. Je len eset ben, ha a
gyógy szer is mer te tõ nem foly tat ja azt a te vé keny sé get,
amely re az en ge délyt meg sze rez te, ak kor a fog lal koz ta tó -
nak eb bõl nem szár ma zik gaz da sá gi elõ nye. Ilyen eset ben
sem mi lyen össze füg gés nincs a be fi ze té si kö te le zett ség és
a kö te le zett jö ve del mi, va gyo ni vi szo nyai kö zött.

A Gyftv. 36. § (4) be kez dé se nem tar tal maz men tes sé gi
sza bá lyo kat azok ra az ese tek re, ame lyek ben a fog lal koz ta -
tás ra irá nyu ló jog vi szony fenn áll ugyan, de a gaz da sá gi
ha szon szer zés re irá nyu ló mun ka vég zés (is mer te té si te vé -
keny ség) el ma rad. Ilyen ese tek ben a jog al ko tó tény le ge sen 
meg nem szer zett jö ve del met adóz tat. En nek alap ján az
Al kot mány bí ró ság azt ál la pí tot ta meg, hogy a Gyftv. 36. §
(4) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban az adó tár gya nem a
 jövedelemszerzésre irá nyu ló te vé keny ség, ha nem maga a
jog vi szony. Ez azon ban – a fen ti ek ben ki fej tet tek alap ján – 
sér ti az Al kot mány 70/I. §-át, ezért az Al kot mány bí ró ság
a Gyftv. 36. § (4) be kez dé sét meg sem mi sí tet te.

Mi vel az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/I. §-ába
üt kö zé se miatt meg ál la pí tot ta a Gyftv. 36. § (4) be kez dé sé -
nek al kot mány el le nes sé gét és meg sem mi sí tet te azt – ál lan -
dó gya kor la tát kö vet ve – nem vizs gál ta, hogy az in dít vá -
nyo zó ál tal fel hí vott to váb bi al kot má nyi ren del ke zé sek
 sérelme meg ál la pít ha tó-e a vi ta tott sza bá lyo zás sal össze -
füg gés ben. [61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
193, 200.; 56/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001,
478, 482.; 6/2005. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 70, 75.]. 

3.4.1. Az Eam. 368. § (1) be kez dé se ál tal mó do sí tott
Gyftv. 42. §-a alap ján, ha a gyógy sze rek után tény le ge sen
ki fi ze tett tá mo ga tás össze ge a ha tá lyos elõ irány za tot meg -
ha lad ja, ak kor a kü lön bö ze tet meg ha tá ro zott mér té kig az
Egész ség biz to sí tá si Alap és a for ga lom ba ho za ta li en ge dé -
lyek jo go sult jai kö zö sen, azt kö ve tõ en a for ga lom ba ho za -
ta li en ge dé lyek jo go sult jai vi se lik.

Mint arra az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben rá mu ta tott, 
az ál lam a gyógy sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá sa
so rán az Al kot mány 70/E. §-ából ere dõ kö te le zett sé gé nek
tesz ele get. Ön ma gá ban azon ban az nem al kot mány sér tõ,
hogy az ál lam va la mely ál la mi fel adat vég re haj tá sá nak
pénz el lá tá sát ma xi mál ja [49/1997. (X. 6.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 506, 507.; 41/B/1993. AB ha tá ro zat,
ABH 2004, 1019, 1049.]. Je len eset ben is a tör vény ho zó a
gyógy sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá sá nak meg va -
ló sí tá sá ra a zárt gyógy szer kasszát vá lasz tot ta, amely nek
hi á nyát a for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai vi se -
lik, Gyftv. 42. §-ából ere dõ be fi ze té si kö te le zett sé gük tel -
je sí té se út ján. Ez a meg ol dás mind ad dig nem vet fel al kot -
má nyos sá gi kér dést, amíg a be fi ze té si kö te le zett ség meg -

fe lel az Al kot mány 70/I. §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek.

Az Al kot mány 70/I. §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel -
mény bõl, mi sze rint a köz te her nek ará nyos nak kell len nie
a jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyok hoz, az is kö vet ke zik,
hogy nincs le he tõ ség olyan „kol lek tív adó” ki ve té sé re,
amely „egye tem le ge sen” kö te lez adó meg fi ze té sé re. A
Gyftv. 42. §-a azon ban nem „kol lek tív adó fi ze té si kö te le -
zett sé get” ír elõ. Bár a Gyftv. 42. § (1) be kez dé se sze rint ez 
a be fi ze té si kö te le zett ség ál ta lá ban ter he li a for ga lom ba
ho za ta li en ge dé lyek jo go sult ja it, ha a gyógy szer kasszá ban 
hi ány mu tat ko zik, a Gyftv. 42. § (5) be kez dé se meg ha tá -
roz za, ho gyan osz lik meg a be fi ze té si kö te le zett ség az
egyes for gal ma zók kö zött. Ez alap ján pe dig le het sé ges az
is, hogy a hi ány fe de zé sé re csak egyes for ga lom ba ho za ta li 
en ge dély jo go sul tak kö te le sek, és ilyen kö te le zett ség – a
Gyftv. 42. § (5) be kez dé se sze rin ti el szá mo lá si mód miatt
– más for gal ma zó kat nem ter hel.

3.4.2. Több in dít vá nyo zó hi vat ko zott arra, hogy a
Gyftv. 42. §-a elõ re nem lát ha tó ala pú és mér té kû adót
 határoz meg. Mi vel azon ban a tör vény ho zó elõ re meg ha tá -
roz ta, hogy mi kor ter he li a for ga lom ba ho za ta li en ge dé -
lyek jo go sult ja it be fi ze té si kö te le zett ség, to váb bá, hogy
mi lyen ki adá si több le tet kell a for ga lom ba ho za ta li en ge -
dé lyek jo go sult ja i nak fi nan szí roz nia, il let ve, hogy e kö te -
le zett ség ho gyan osz lik meg az egyes kö te le zet tek kö zött,
a sza bá lyo zás nem sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott jo gál la mi sá got.

Nem lát ta az Al kot mány bí ró ság meg ala po zott nak azt az 
in dít vá nyo zói fel ve tést sem, hogy a Gyftv. 42. §-a a nor -
ma vi lá gos ság sé rel me miatt len ne el len té tes az Al kot mány 
2. § (1) be kez dé sé vel. A nor ma vi lá gos ság sé rel me miatt az 
al kot mány el le nes ség ak kor ál la pít ha tó meg, ha a sza bá lyo -
zás a jog al kal ma zó szá má ra ér tel mez he tet len, vagy el té rõ
ér tel me zés re ad mó dot és en nek kö vet kez té ben a nor ma
ha tá sát te kint ve ki szá mít ha tat lan, elõ re nem lát ha tó hely -
ze tet te remt a cím zet tek szá má ra, il le tõ leg a nor ma szö veg
túl ál ta lá nos meg fo gal ma zá sa miatt te ret en ged a szub jek -
tív, ön ké nyes jog al kal ma zás nak [pl. 1160/B/1992.
AB  határozat, ABH 1993, 607, 608.; 10/2003. (IV. 3.)
AB ha tá ro zat, ABH 2003, 130, 135–136.; 1063/B/1996.
AB ha tá ro zat, ABH 2005, 722, 725–726.; 381/B/1998.
AB ha tá ro zat, ABH 2005, 766, 769.]. Al kot mány sér tés nek 
csak az mi nõ sül te hát, ha a sé rel me zett jog sza bály tar tal ma 
olyan mér ték ben ho má lyos, vagy ren del ke zé sei annyi ra
 ellentmondásosak, hogy a fel ol dá sá ra a jog sza bály-ér tel -
me zés nem ele gen dõ (1263/B/1993. AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 672, 673.). Je len eset ben az Al kot mány bí ró ság 
nem lát ta meg ál la pít ha tó nak, hogy a Gyftv. ren del ke zé se it
az azok al kal ma zá sá ra hi va tott szer vek – vég sõ so ron a
ren des bí ró sá gok – jog sza bály-ér tel me zés út ján ne tud nák
ér tel mez ni.

3.4.3. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint a Gyftv. 42. §-a
azért sér ti a tu laj don hoz való jo got, mert an nak kö vet kez -
té ben a for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai kény -
te le nek in gye ne sen vagy lé nye ge sen áron alul ér té ke sí te ni
ter mé ke i ket.
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Az Al kot mány 13. §-a a tu laj don hoz és an nak rész jo go -
sít vá nyai gya kor lá sá hoz való jo got biz to sít ja, il le tõ leg
alap jo gi vé del met nyújt a tu laj don kor lá to zá sá val vagy
 elvonásával szem ben. Aho gyan azt az Al kot mány bí ró ság
gya kor la ta so rán is mé tel ten hang sú lyoz ta: az alap jog ként
vé dett tu laj don tar tal mát a min den ko ri (al kot má nyos) köz -
jo gi és ma gán jo gi kor lá tok kal együtt kell ér te ni [64/1993.
(XII. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 373, 380.]. A tág,
 alkotmányjogi ér te lem ben vett tu laj don ilyen al kot má nyos 
köz jo gi kor lá tai közé tar to zik az Al kot mány 70/I. §-a ál tal
dek la rált köz ter hek hez való ará nyos hoz zá já ru lá si kö te le -
zett ség. „Ha az adó, il le ték vagy más köz be fi ze tés re vo nat -
ko zó sza bá lyo zás meg fe lel az Al kot mány 70/I. §-ában fog -
lalt al kot má nyos kö ve tel mé nyek nek, ak kor az az Al kot -
mány 13. §-át sem érin ti” [17/1999. (VI. 11.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1999, 131, 134.]. Mi vel pe dig a Gyftv. 42. §-a az
Al kot mány 70/I. §-a sze rin ti be fi ze té si kö te le zett sé get ír
elõ, ezért an nak al kot má nyos sá ga nem a tu laj don hoz való
jog kor lá to zá sa men tén dönt he tõ el.

3.4.4. Az egyik in dít vá nyo zó hi vat ko zott arra, hogy
mi vel a Gyftv. 42. § (7) be kez dé se nem ha tá roz za meg,
hogy az egész ség biz to sí tá si szerv mi lyen for má ban
„ közli” a fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges
ada to kat, ezért nincs le he tõ ség jog or vos lat igény be vé te lé -
re e dön tés sel szem ben.

A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ját
ter he lõ be fi ze té si kö te le zett sé get azon ban nem a kö zölt
adat, ha nem – a Gyftv. 42. § (8) be kez dé sé re fi gye lem -
mel – a be fi ze tés re kö te le zett be val lá sa ha tá roz za meg.
Amennyi ben a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja
sze rint az egész ség biz to sí tá si szerv té ves ada to kat kö zölt,
le he tõ sé ge van arra, hogy a Gyftv. 42. § (8) be kez dé se sze -
rin ti be val lá sá ban az ál ta la he lyes nek vélt ada tok sze rint
ál la pít sa meg a be fi ze té si kö te le zett ség alap ját. Ilyen eset -
ben az adó ha tó ság a hát tér jog sza bály ként al kal ma zan dó
Art. ren del ke zé sei sze rint el len õr zés út ján tisz táz hat ja a
tény ál lást, és dönt az egész ség biz to sí tá si szerv ál tal kö zölt, 
il let ve a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja ál tal
 bevallott ada tok he lyes sé gé rõl. Az adó ha tó ság ér de mi
dön té sé vel szem ben pe dig van he lye jog or vos lat nak. Ezért 
a vi ta tott be kez dés nem sér ti az Al kot mány 57. § (5) be -
kez dé sét.

3.4.5. Az egyik in dít vá nyo zó hi vat ko zott arra, hogy a
Gyftv. 42. § (5) be kez dé se al kot mány el le ne sen tesz
 különbséget a ge ne ri kus és az in no va tív gyógy sze rek for -
gal ma zói kö zött. Mint arra az Al kot mány bí ró ság je len ha -
tá ro za ta 3.2.1. pont já ban rá mu ta tott: „az alap jog nak nem
mi nõ sü lõ egyéb jog ra vo nat ko zó, sze mé lyek kö zöt ti hát rá -
nyos meg kü lön böz te tés vagy más kor lá to zás alkotmány -
ellenessége ak kor ál la pít ha tó meg, ha a sé re lem össze füg -
gés ben áll va la mely alap jog gal, vég sõ so ron az em ber i
mél tó ság ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jo gá val, és a meg kü lön -
böz te tés nek, il let ve kor lá to zás nak nincs tár gyi la gos mér le -
ge lés sze rint éssze rû in do ka, vagy is ön ké nyes” [35/1994.
(VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197, 200.].

A gyógy szer for ga lom ba ho za ta li en ge dély jogosult -
jaira – a Gyftv. 42. § (5) be kez dé se ki vé te lé vel – ugyan -

azok a sza bá lyok vo nat koz nak, e for gal ma zó kat azo nos
mó don ter he lik be fi ze té si kö te le zett sé gek. Ezért a ge ne ri -
kus és az in no va tív gyógy sze rek köz ti tény le ges különb -
ségek el le né re e gyógy sze rek for gal ma zói al kot mány jo gi
ér te lem ben ho mo gén cso por tot al kot nak, és a Gyftv. in dít -
vánnyal tá ma dott ren del ke zé se e cso port tag jai kö zött tesz
kü lönb sé get.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban rá mu ta tott
arra, hogy a köz ter hek hez való hoz zá já ru lás te kin te té ben a
men tes ség és a ked vez mény meg ha tá ro zá sá nál a jog al ko -
tó nak szé les körû mér le ge lé si joga van, azon ban az Al kot -
mány ban meg ha tá ro zott kor lá tok itt is ér vé nye sül nek
[61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280, 281.].
A ge ne ri kus és az in no va tív gyógy sze rek kö zöt ti or vo si,
gyógy sze ré sze ti és gaz da sá gi kü lönb sé gek ön ma guk ban
nem iga zol ják e ter mé kek for gal ma zó i nak el té rõ sza bá lyo -
zá sát, az Al kot mány bí ró ság nak – nem érint ve e szak te rü le -
tek kér dé se it – az Al kot mány 70/A. §-ával össze füg gés ben 
vizs gál nia kel lett, hogy a Gyftv. 42. § (5) be kez dé sé ben
fog lalt meg kü lön böz te tés sze mé lyek kö zöt ti ön ké nyes
meg kü lön böz te tést ered mé nyez-e.

A Gyftv. 42. § (5) be kez dé se alap ján az egyes for ga lom -
ba ho za ta li en ge dé lyek jo go sult jai kö zött a Gyftv. 42. §-a
sze rin ti fi ze té si kö te le zett ség a tárgy évet meg elõ zõ év
 támogatási ada ta i nak fi gye lem be vé te lé vel osz lik meg. Ez
a sza bá lyo zás ér te lem sze rû en csak ak kor al kal maz ha tó, ha
a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja a tárgy évet
meg elõ zõ év ben is je len volt a gyógy szer pi a con, hi szen a
piac új sze rep lõ je a tárgy évet meg elõ zõ év ben nem ka pott
tá mo ga tást. Ezt a kö rül ményt fi gye lem be ve szi a Gyftv.
42. § (5) be kez dé se, ami kor a ge ne ri kus gyógy szer ként
tör té nõ for ga lom ba ho za tal ra en ge dé lye zett ter mé kek nél a
be fo ga dás nap tá ri évé ben a for ga lom ba ho za ta li en ge dély
jo go sult ját men te sí ti a be fi ze té si kö te le zett ség alól.

Ez a men te sí tés vi szont csak a ge ne ri kus ké szít mé nyek -
re vo nat ko zik, az in no va tív gyógy sze rek re nem. Ugyan az
in no va tív gyógy sze rek for gal ma zó i nak nincs Al kot mány -
ból ere dõ joga az adó ked vez mény igény be vé te lé re, az
 innovatív és a ge ne ri kus gyógy sze rek for gal ma zói köz ti
kü lönb ség té tel ön ké nyes sé vá lik, ha ho mo gén cso port tag -
jai al kot má nyos in dok nél kül más fel té te lek mel lett jut hat -
nak pi ac ra. A je len le gi sza bá lyo zás mel lett ugyan is a zárt
gyógy szer kasszá ból kö vet ke zõ be fi ze té si kö te le zett ség az
in no va tív gyógy sze rek for gal ma zó it a be fo ga dás évé ben is 
ter he lik, az zal, hogy a tárgy évi tá mo ga tá si összeg és a
tárgy évet meg elõ zõ év ben ka pott tá mo ga tás po zi tív kü lön -
bö ze te arány ta la nul ma gas.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az in no va -
tív és a ge ne ri kus gyógy sze rek for gal ma zói köz ti fen ti
meg kü lön böz te tés sér ti az Al kot mány 70/A. §-át, ezért a
Gyftv. 42. § (5) be kez dé sé nek azo kat a szö veg ré sze it,
ame lyek a men tes sé get a ge ne ri kus gyógy sze rek for gal ma -
zó i ra szû kí tet te, 2008. de cem ber 31. ha tállyal meg sem mi -
sí tet te. A pro fu tu ro meg sem mi sí tést az in do kol ja, hogy a
jog al ko tó a be fi ze té si ked vez mé nyek meg ál la pí tá sá nál
szé les moz gás tér rel ren del ke zik, és dön té sé ben a gazda -
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sági szem pon tok is meg ha tá ro zó sze re pet ját sza nak. A jog -
al ko tó éssze rû en fi gye lem be ve he ti a ge ne ri kus és az in no -
va tív gyógy sze rek köz ti kü lönb sé ge ket, ám az egyes for -
gal ma zók kö zött nem al kal maz hat ön ké nyes diszk ri mi ná -
ci ót, és nem gör dít het arány ta lan aka dályt új sze rep lõ pi ac -
ra lé pé se elé.

3.4.6. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint a Gyftv. 42. §-a
sér ti az Al kot mány 11. §-át, va la mint 19. § (3) be kez dé sé -
nek d) pont ját. Az Al kot mány bí ró ság azon ban nem lá tott
al kot mány jo gi össze füg gést e §-ok és a Gyftv. vo nat ko zó
ren del ke zé se kö zött.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság a Gyftv. 42. §
(5) be kez dé sé nek al kot mány el le nes szö veg ré sze it 2008.
de cem ber 31. ha tállyal meg sem mi sí tet te, egye bek ben a
Gyftv. 42. §-át tá ma dó in dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

4.1. A Gyftv. ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en az Ártv.
19/A. §-a le he tõ sé get adott a Kor mány nak arra, hogy a
gyógy szer pi ac át me ne ti za va ra i nak el há rí tá sa, ki kü szö bö -
lé se vagy a gyógy szer pi ac egyen sú lyá nak fenn tar tá sa
 érdekében leg fel jebb ki lenc hó nap ra meg tilt sa a gyár tó és
a for gal ma zó kö zött a gyógy szer árá nak eme lé sét. E sza -
bályt a Gyftv. 78. § (2) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te;
a Gyftv. 43. §-a azon ban tar tal mi lag ha son ló sza bá lyo zást
ve ze tett be az zal az el té rés sel, hogy a mo ra tó ri um fel sõ
 határát ki lenc hó nap ról két évre nö vel te.

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint a ha tá -
lyon kí vül he lye zett jog sza bály he lyé be lépõ új ren del ke -
zé sek te kin te té ben csak a régi és az új sza bá lyo zás tar tal mi
azo nos sá gá nak meg ál la pít ha tó sá ga kor foly tat ja le az
 alkotmányossági vizs gá la tot [pl. 335/B/1990. AB vég zés,
ABH 1990, 261, 262.; 32/2005. (IX. 15.) AB ha tá ro zat,
ABH 2005, 329, 333–334.; 519/B/2003. AB ha tá ro zat,
ABH 2005, 1182, 1184.]. Te kin tet tel arra, hogy az in dít vá -
nyo zó ál tal az Ártv. 19/A. §-ával össze füg gés ben fel ve tett
al kot mány jo gi kér dé sek a Gyftv. 43. §-ában is meg je len -
nek, ezért az Ártv. 19/A. §-ának meg sem mi sí té sé re irá nyu -
ló in dít ványt az Al kot mány bí ró ság – a töb bi, Gyftv. 43. §
al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít -
vánnyal együtt – a Gyftv. 43. §-a te kin te té ben vizs gál ta.

A 19/2004. (V. 26.) AB ha tá ro zat (a to váb bi ak ban:
Abh.) meg ál la pí tot ta, hogy „[a]kkor, ami kor az Al kot -
mány el is me ri és tá mo gat ja a vál lal ko zás jo gát és a gaz da -
sá gi ver seny sza bad sá gát, egy ben rög zí ti azt is, hogy
 Magyarország gaz da sá ga pi ac gaz da ság. Pi ac gaz da ság ban
az árat ál ta lá ban az ügy let ben részt vevõ fe lek meg ál la po -
dá sa ala kít ja. Az árak ba tör té nõ ál la mi be avat ko zás kor lá -
toz hat ja a ver seny sza bad sá gát, már a be avat ko zás ál ta lá -
ban va la mennyi pi a ci sze rep lõt érin ti. Bi zo nyos köz vet len
ál la mi ár be avat ko zás ra a pi ac gaz da ság kö rül mé nyei
 között is szük ség le het, ha a pi a ci me cha niz mu sok sza bad
ér vé nye sü lé se a köz ér dek kel el len té tes ma ga tar tás hoz
 vezetne vagy a ki vé te les be avat ko zás ép pen a ver seny
 érdekében tör té nik” (ABH 2004, 321, 339.). A 21/1994.
(IV. 16.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy „a pi ac gaz da -
ság hoz sen ki nek sincs joga, vagy is nem mi nõ sít he tõ alap -

jog ként; a pi ac gaz da ság sé rel mé re hi vat koz va sem mi lyen
alap jog sé rel mé nek al kot mány el le nes sé ge nem dönt he tõ
el. Nem le het egy be avat ko zás al kot má nyos sá gát at tól füg -
gõ vé ten ni, hogy a kor lá to zás a pi ac gaz da ság ki épí té sét
szol gál ja-e. Vál to zó kor má nyok vál to zó gaz da sá gi hely -
zet ben gaz da ság po li ti ká ju kat sza ba don ala kít ják, sza ba -
don li be ra li zál nak vagy szi go rít ják az irá nyí tást, amíg csak 
a »pi ac gaz da sá got« nyil ván va ló an le he tet len né nem
 teszik.” (ABH 1994, 117, 119.). Az ál la mi be avat ko zás
„al kot má nyos sá gi kér dés sé ak kor vá lik, ha a gaz da ság po -
li ti ka konk rét jog sza bá lyi meg va ló sí tá sa al kot má nyos
 jogot sér tõ, vagy diszk ri mi na tív mó don tör té nik”
[59/1995. (X. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 295, 300.].
Ha son ló an a 818/B/1997. AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta,
hogy „az Al kot mány bí ró ság a pi ac gaz da ság, a ver seny sza -
bad ság és más ha son ló ál lam cé lok al kot mány el le nes meg -
sér té sét csak szél sõ sé ges eset ben ál la pít ja meg, ha az ál la -
mi be avat ko zás fo gal mi lag és nyil ván va ló an el len té tes az
ál lam cél lal” (ABH 1998, 759, 761.). Mint arra az Al kot -
mány bí ró ság a ko ráb bi ak ban utalt, a gyógy szer – az egész -
ség re gya ko rolt ha tá sa miatt – kü lön le ges ter mék, így a
gyógy szer pi a con a klasszi kus pi a ci lo gi ka nem ér vé nye sül
tel jes kö rû en; az ál lam na gyobb sza bad ság gal bír a gyógy -
szer pi a ci fo lya ma tok ba való be avat ko zás ba, mint más pi a -
cok ese té ben. A Gyftv. 43. §-a a pi ac gaz da sá got kor lá toz -
za ugyan, de mi vel a pi ac gaz da ság nem te kint he tõ alap jog -
nak, a szer zõ dés kö té si sza bad ság sé rel me ön ma gá ban az
„ár be fa gyasz tás” miatt nem me rül fel.

Az in dít vá nyo zók hi vat koz tak arra is, hogy a Gyftv.
43. §-a nem fe le l meg a nor ma vi lá gos ság kö ve tel mé nyé -
nek, így sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé bõl le ve ze -
tett jog biz ton sá got. Az Al kot mány bí ró ság át te kin tet te a
nor ma tar ta lom mal, nor ma vi lá gos ság gal szem ben fenn ál ló
al kot má nyos sá gi el vá rá sok hoz kap cso ló dó dön té se it. A
26/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság 
elvi él lel mu ta tott rá arra, hogy a vi lá gos, ért he tõ és meg -
felelõen ér tel mez he tõ nor ma tar ta lom a nor ma szö veg gel
szem ben al kot má nyos kö ve tel mény. A jog biz ton ság
– amely az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog -
ál la mi ság fon tos ele me – meg kö ve te li, hogy a jog sza bály
szö ve ge ér tel mes és vi lá gos, a jog al kal ma zás so rán fel is -
mer he tõ nor ma tar tal mat hor doz zon (ABH 1992, 135,
142.). Az 1160/B/1992. AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány -
bí ró ság to vább pon to sí tot ta a nor ma tar ta lom mal szem ben
fenn ál ló al kot má nyos kö ve tel mé nye ket: A jog sza bá lyok
rög zí tett nyel vi for má ban je len nek meg. A nyel vi meg fo -
gal ma zás fo gal mai, ki fe je zé sei min dig ál ta lá no sak. Így
adott eset ben min dig kér dé ses le het, hogy a konk rét tör té -
ne ti tény ál lás a jogi nor má ban sze rep lõ fo ga lom kö ré be
tar to zik-e. (...) Ha egy jog sza bály tény ál lá sa túl rész le te zõ, 
túl szûk, túl sá go san ese ti, az meg kö ti a jog al kal ma zót és
meg aka dá lyoz za, meg ne he zí ti, hogy a jog sza bály az élet -
vi szo nyok sza bá lyo zá sá ban be tölt se sze re pét. Ha pe dig
egy jog sza bály tör vé nyi tény ál lá sa túl el vont, túl ál ta lá nos, 
ak kor a jog sza bály ren del ke zé se a jog al kal ma zó be lá tá sa
sze rint ki ter jeszt he tõ vagy le szû kít he tõ. Az ilyen sza bály
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le he tõ sé get ad a szub jek tív jo gal kal ma zói dön tés re, a kü -
lön bö zõ jog al kal ma zók el té rõ gya kor la tá ra, a jog egy ség
hi á nyán. Ez csor bít ja a jog biz ton sá got (ABH 1993, 607,
608.).

A nor ma vi lá gos ság kö ve tel mé nye azon ban nem te szi
szük ség sze rû vé azt, hogy a tör vény ho zó ta xa tív fel so ro lást 
ad jon azok ról a kö rül mé nyek rõl, ame lyek fenn for gá sa ese -
tén le he tõ sé ge van a Kor mány nak a gaz da sá gi vi szo nyok -
ba be avat koz ni. A piac vál to zó vi szo nyai, az okot adó
 körülmények sok fé le sé ge mel lett a té te les fel so ro lás nem
le het sé ges. A Gyftv. 43. § (1) be kez dé se alap ján a Kor -
mány „át me ne ti za var el há rí tá sa, ki kü szö bö lé se vagy a
gyógy szer pi ac egyen sú lyá nak fenn tar tá sa” ese tén él het az
ott meg ha tá ro zott ha tás kö ré vel. Az „át me ne ti za var” a
gyógy szer pi ac sze rep lõi szá má ra egy ér tel mû en meg ha tá -
roz ha tó, olyan gaz da sá gi okot je löl, amely szük sé ges sé és
in do kolt tá te szi a Kor mány be avat ko zá sát. Kor lá toz za a
Kor mány moz gás te rét az is, hogy az in téz ke dés leg fel jebb
két évig tart hat, és leg alább éven te fe lül kell vizs gál ni
 indokoltságát.

Az Abh. meg ál la pí tot ta, hogy „[a kor mány za ti be avat -
ko zás fel té te lei fenn ál lá sá nak vizs gá la ta] so rán az Al kot -
mány bí ró ság nem ve he ti át a jog al ko tó fe le lõs sé gét, és
nem vizs gál hat ja a be avat ko zás szük sé ges sé gét vagy tar -
tal mi in do kolt sá gát, ha nem csu pán an nak vizs gá la tá ra szo -
rít koz hat, hogy a Kor mány nem lép te-e túl a fel ha tal ma zás
ke re te it. (…) Az Al kot mány bí ró ság nem vizs gál hat ja egy
ilyen dön tés nek a cél sze rû sé gét, ha té kony sá gát vagy igaz -
sá gos sá gát sem – de a be avat ko zás fel té te le i nek fenn ál lá -
sát eset rõl eset re vizs gál hat ja” (ABH 2004, 321, 342.).
A Gyftv. 43. § (1) be kez dé se, amely fel ha tal maz za a Kor -
mányt arra „át me ne ti za var” ese tén fel lép jen, nem sér ti az
Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét. A fel ha tal ma zó tör vé nyi
sza bály alap ján meg al ko tott ren de le tet pe dig az Al kot -
mány bí ró ság – meg fe le lõ in dít vány alap ján – eset rõl eset re 
vizs gál hat ja.

Több in dít vá nyo zó sze rint a Gyftv. 43. § (1) be kez dé se
sér ti az Al kot mány nak az Al kot mány bí ró ság ról szó ló
32/A. §-át, és az Or szág gyû lés rõl szó ló 19. § (2) be kez dé -
sét. Az Al kot mány bí ró ság azon ban nem lá tott al kot mány -
jo gi össze füg gést e §-ok és a Gyftv. vo nat ko zó ren del ke zé -
se kö zött.

4.2. A Gyftv. 43. § (3) be kez dé se alap ján az egész ség -
biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság – meg ha tá ro zott kö rül mé -
nyek fenn for gá sa ese tén – ké re lem re hoz zá já rul a Kor -
mány ál tal meg ha tá ro zott nál ma ga sabb ár al kal ma zá sá -
hoz.

Mint azt az Al kot mány bí ró ság a ko ráb bi ak ban kifej -
tette, a Kor mány in téz ke dé sét szük sé ges sé tevõ „át me ne ti
za var” több fé le le het, így el kép zel he tõ ek olyan ese tek,
hogy a „za var” el há rí tá sá hoz, il let ve a pi a ci egyen súly
fenn tar tá sá hoz az szük sé ges, hogy a tör vény ki vé telt biz to -
sít son a kor lá to zás ról ren del ke zõ fõ sza bály alól. Ez azon -
ban csak ak kor fe le l meg az al kot má nyos sá gi kö ve tel mé -
nyek nek, ha a ki vé tel meg ha tá ro zá sa nem ön ké nyes, és
 ehhez az el té rés re fel jo go sí tó tör vény kel lõ ga ran ci át

nyújt. Ilyen ga ran cia, hogy a Gyftv. 43. § (3) be kez dé se
 tételesen meg ha tá roz za azo kat az oko kat, ame lyek ese tén
az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság hoz zá já ru lást ad 
a leg ma ga sabb ár kö ve tel mé nye alól. Ga ran cia az is, hogy
ilyen ese tek ben a hoz zá já ru lás meg adá sa nem mér le ge lés
kér dé se; a ha tó ság e te kin tet ben nem ren del ke zik diszk re -
ci o ná lis dön tés sel. A Gyftv. 43. § (3) be kez dé se mind ezek
mel lett csak ak kor fe le l meg az al kot má nyos sá gi kö ve tel -
mé nyek nek, ha biz to sí tott a jog or vos la ti jog a ha tó ság dön -
té sé vel szem ben. Az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó -
ság Gyftv. 43. § (3) be kez dé se sze rin ti ha tá ro za ta a ké rel -
me zõ szem pont já ból ér de mi dön tés, amellyel szem ben az
Al kot mány 57. § (5) be kez dé se alap ján a tör vény ho zó nak
jog or vos la tot kell biz to sí ta nia.

Mint azt az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za ta
2.1. pont já ban meg ál la pí tot ta, ha a Gyftv. nem ren del ke zik 
el té rõ en, a Ket. ren del ke zé se it kell al kal maz ni. A Gyftv.
43. §-a nem ál la pít meg sza bá lyo kat a ha tó sá gi dön tés sel
szem be ni jog or vos lat tal össze füg gés ben, ezért a Ket. alap -
ján igény be ve he tõ jog or vos la tok igény be ve he tõ ek a
Gyftv. 43. § (3) be kez dé sé be fog lalt ha tó sá gi dön tés sel
szem ben is. E kö ve tel mény ér vé nye sü lé se mel lett a Gyftv.
43. § (3) be kez dé se nem sér ti az Al kot mány 57. § (5) be -
kez dé sét, ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt e te kin -
tet ben is el uta sí tot ta.

Az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé se és a Gyftv. 43. §
(3) be kez dé se kö zött nincs al kot mány jo gi össze füg gés. Az 
a tény, hogy az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság
egye di dön té sek meg ho za ta lá ra jo go sult, nem sér ti az
 Alkotmány hát rá nyos meg kü lön böz te tést til tó rendelke -
zését.

5. A ha tá ro zat köz zé té te le az Abtv. 41. §-án ala pul.

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1152/B/2006.
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Dr. Bi ha ri Mi hály al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Egyet ér tek a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel.
Mind azon ál tal nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ
 része 3. pont já nak az zal az ele mé vel, mely a biz ton sá gos
és gaz da sá gos gyógy szer- és gyógyászatisegédeszköz-
 ellátás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról szó ló 2006. évi XCVIII. tör vény (a to váb bi ak ban:
Gyftv.) 20. § (2) be kez dé se és (7) 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 vá nyo kat el uta sít ja. Ál lás pon tom sze rint a
Gyftv. érin tett ren del ke zé se it meg kel lett vol na semmisí -
teni, mert az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság nak,
vagy is egy köz igaz ga tá si szerv nek olyan jog kört biz to sí ta -
nak, amely szük ség te len és arány ta lan alap jog-kor lá to zást
ered mé nyez. A meg je lölt ren del ke zé sek alap ján a ha tó ság
olyan sze mé lyek al kot má nyos jo ga it is kor lá toz hat ja, akik
az egész ség biz to sí tá si fel ügye let el já rá sá ban ügy fél ként
nem sze re pel tek, a köz igaz ga tá si el já rás ban érin tet tek nem 
vol tak.

1. A Gyftv. 20. § (2) be kez dé se alap ján az egész ség biz -
tosítá si fel ügye le ti ha tó ság szé les kö rû ha tó sá gi el lenõr zést
vé gez het: a gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök
tör vény sér tõ is mer te té sé nek fel de rí té se ér de ké ben bár -
mely sze mély vagy szer ve zet kö te les a ke ze lé sé ben lévõ
ada to kat, il let ve a bir to ká ban levõ ira tok má so la tát ol vas -
ha tó és má sol ha tó for má ban az egész ség biz to sí tá si fel -
ügye le ti ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni. E tör vé nyi ren -
del ke zés sze rint te hát min den ki kö te les a ke ze lé sé ben lévõ 
ada to kat, le gyen az sze mé lyes adat vagy kü lön le ges adat
(faji ere det re, nem ze ti és et ni kai ki sebb ség hez tar to zás ra,
po li ti kai vé le mény re vagy párt ál lás ra, val lá sos vagy más
vi lág né ze ti meg gyõ zõ dés re, ér dek-kép vi se le ti szer ve ze ti
tag ság ra, egész sé gi ál la pot ra, kó ros szen ve dély re, sze xu á -
lis élet re vo nat ko zó adat, va la mint bûn ügyi sze mé lyes
adat), az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság nak
 kiszolgáltatni. Ilyen for mán nem csak a gyógy sze rek és
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök is mer te té sét vég zõ, il let ve a
gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ren de lé sé re és 
for gal ma zá sá ra jo go sult sze mé lyek kö te lez he tõk az adat -
szol gál ta tás ra, ha nem a ha tó ság sza bad mér le ge lé se sze rint 
bár ki. To váb bá nem csak az adat ke ze lés cél já nak meg -
valósulásához el en ged he tet le nül szük sé ges sze mé lyes
ada to kat kell a fel ügye le ti ha tó ság nak át ad ni, ha nem min -
den olyan ada tot és ira tot, amely re a ha tó ság sza bad mér le -
ge lé se sze rint igényt tart.

Ezen túl me nõ en a Gyftv. 20. § (2) be kez dé se sze rint az
egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság jo go sult bár mely
sze mély bir to ká ban levõ adat hor do zó ról fi zi kai tü kör má -
so la tot ké szí te ni, és a tü kör má so lat fel hasz ná lá sá val az
adat hor do zón tá rolt ada to kat át vizs gál ni, ha va ló szí nû sít -
he tõ, hogy az adat hor do zón a gyógy szer és gyó gyá sza ti
 segédeszköz is mer te tés re vo nat ko zó sza bá lyok meg sér té -

sé hez kap cso ló dó ada tok ta lál ha tók. Ele gen dõ te hát az
egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság nak fel té te lez ni,
hogy va la mely adat hor do zó tar tal maz hat tör vény sér tés re
uta ló ada to kat, s az egész adat hor do zó ról, vagy is az azon
tá rolt min den egyéb adat ról is má so la tot ké szít het. Ez
olyan szé les sze mé lyi kört érint het, amely a sze mé lyes
ada tok kal való ren del ke zés al kot má nyos jo gát arány ta la -
nul kor lá toz za. Az adat hor do zón tá rolt összes adat le má so -
lá sa to váb bá le he tõ sé get ad a ha tó ság nak arra, hogy akár
kor lát lan ide ig is tá rol ja azo kat.

Ál lás pon tom sze rint a Gyftv. 20. § (2) be kez dé se nem
egyez tet he tõ össze a ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok vé -
del mé hez való al kot má nyos jog gal. Az Al kot mány bí ró ság
az Al kot mány 59. § (1) be kez dé sé vel kap cso la to san az
adat ke ze lés cél hoz kö tött sé gét ál lí tot ta kö ve tel mény ként.
Az Al kot mány bí ró ság már ko rai ha tá ro za tá ban ki fej tet te:

„Az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog gya kor lá sá nak fel -
té te le és egy ben leg fon to sabb ga ran ci á ja a cél hoz kö tött -
ség. Ez azt je len ti, hogy sze mé lyes ada tot fel dol goz ni csak
pon to san meg ha tá ro zott és jog sze rû cél ra sza bad. Az adat -
fel dol go zás nak min den sza ka szá ban meg kell fe lel nie a
be je len tett és köz hi te lû en rög zí tett cél nak. Az adat fel dol -
go zás cél ját úgy kell az érin tet tel kö zöl ni, hogy az meg ítél -
hes se az adat fel dol go zás ha tá sát jo ga i ra, és meg ala po zot -
tan dönt hes sen az adat ki adá sá ról; to váb bá, hogy a cél tól
el té rõ fel hasz ná lás ese tén él hes sen jo ga i val. (…) A cél -
hoz kö tött ség bõl kö vet ke zik, hogy a meg ha tá ro zott cél nél -
kü li, »kész let re«, elõ re nem meg ha tá ro zott jö võ be ni fel -
hasz ná lás ra való adat gyûj tés és -tá ro lás al kot mány el le -
nes.” [15/1991. (IV. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 40,
42.]

2. A Gyftv. 20. § (7) be kez dé se alap ján az egész ség biz -
to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság a gyógy sze rek és gyó gyá sza ti
se géd esz kö zök tör vény sér tõ is mer te té sé re vo nat ko zó sza -
bá lyok be tar tá sá nak el len õr zé se so rán bár mely hely színt
át ku tat hat, oda ön ha tal mú lag, a tu laj do nos (bir to kos),
 illetve az ott tar tóz ko dó sze mé lyek aka ra ta el le né re be lép -
het, e cél ból le zárt te rü le tet, épü le tet, he lyi sé get fel nyit hat. 
Bár a Gyftv. e vizs gá la ti cse lek mény le foly ta tá sát elõ ze tes
bí rói en ge déllyel te szi le he tõ vé, s a ma gán cé lú, il let ve
 magánhasználatú he lyi ség ben (ide ért ve a jár mû ve ket és
más te rü le tet is) csak kor lá to zott mó don le het vizs gá la ti
cse lek ményt vé gez ni. A ma gán szfé ra in do ko lat lan kor lá -
to zá sát je len ti azon ban, ha a köz igaz ga tá si szerv egy köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el len õr zés le foly ta tá sa ér de ké ben
olyan kény szer al kal ma zá sá ra jo go sult, amely a bün te tõ el -
já rás ban a nyo mo zó ha tó sá gok kény szer in téz ke dé sé hez
(ház ku ta tás) ha son lít, de az érin tett jo ga it ga ran tá ló,
a szük ség te len be avat ko zás el len biz to sí té kot je len tõ sza -
bá lyok hi á nyoz nak (pl. nincs elõ ír va, hogy az el ren de lõ
ha tá ro zat ban meg kell je löl ni a ke re sen dõ tár gyat; nincs
elõ ír va, hogy a ha tó ság a kény szer al kal ma zá sa elõtt kö te -
les fel szó lí ta ni a hely szí nen tar tóz ko dó tu laj do nost, hogy
a ke re sett dol got adja elõ; nincs elõ ír va, hogy a ház ku ta tás -
nál az érin tett ér de ke it védõ sze mély is je len le gyen stb).
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Mind ezek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Gyftv. 20. §
(2) be kez dé se és (7) be kez dé se az Al kot mány 59. § (1) be -
kez dé sét sér ti, s ezért meg kel lett vol na sem mi sí te ni
 azokat.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 1. pont já ban fog lal tak -
kal nem ér tek egyet.

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 1. pont já ban az Al kot -
mány bí ró ság al kot mány el le nes nek íté li és meg sem mi sí ti
a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza ti
 segédeszköz-ellátás, va la mint gyógy szer for gal ma zás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról szó ló 2006. évi XCVIII. tör vény
(Gyftv.) 36. § (4) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést. A
Gyftv. 36. § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del ke zést tar tal -
maz za:

„(4) A 12. § (3) be kez dé se sze rin ti, is mer te tõ te vé keny -
ség vég zé sé re vo nat ko zó en ge déllyel ren del ke zõt min den
ál ta la mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ke re té ben fog -
lal koz ta tott is mer te tõ sze mély te vé keny sé ge után ha von ta
gyógy szer is mer te tés ese tén négy száz ti zen hat ezer, gyó -
gyá sza ti se géd esz köz is mer te té se ese tén nyolc van há rom -
ezer fo rint össze gû be fi ze té si kö te le zett ség ter he li. Ha a
fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony hó köz ben ke let ke zik 
vagy szû nik meg, a fi ze té si kö te le zett sé get a fen ti összeg -
nek a jog vi szony na pok ban meg ha tá ro zott fenn ál lá sá nak a
hó nap nap tá ri nap ja i val ará nyos ré sze fi gye lem be vé te lé vel 
kell tel je sí te ni.”

A ha tá ro zat in do ko lá sá nak III. 3.3. pont já ban ki fej tett
in do ko lás sze rint ez a sza bály sér ti az Al kot mány
70/I. §-át. A ha tá ro zat nem ma gát a be fi ze té si kötelezett -
séget íté li az Al kot mány 70/I. §-ába üt kö zõ nek. Ez zel
össze füg gés ben rá mu tat arra, hogy a gyógy szer is mer te tõk
te vé keny sé gé bõl a fog lal koz ta tó nak gaz da sá gi elõ nye
szár ma zik, amely az Al kot mány 70/I. §-a alap ján adóz tat -
ha tó, ilyen eset ben az adó ará nyos a be fi ze tés re kö te le zett
jö ve del mi vi szo nya i val. A sza bá lyo zás al kot mány el le nes -
sé gét a ha tá ro zat azért ál la pít ja meg, mert a Gyftv. nem tar -
tal maz men tes sé gi sza bá lyo kat azok ra az ese tek re, ami kor
fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony fenn áll ugyan, de
 mivel a gyógy szer is mer te tõ nem foly tat ja azt a te vé keny -
sé get, ami re az en ge délyt meg sze rez te, a gaz da sá gi ha -
szon szer zés re irá nyu ló mun ka vég zés (az is mer te té si te vé -
keny ség) el ma rad. Ilyen ese tek ben sem mi lyen össze füg -
gés nincs a be fi ze té si kö te le zett ség és a kö te le zett jö ve del -
mi és va gyo ni vi szo nyai kö zött, a jog al ko tó tény le ge sen
meg nem szer zett jö ve del met adóz tat.

Ál lás pon tom sze rint a 8/2007. (II. 28.) AB ha tá ro za tot
(Abh.) eb ben az ügy ben nem le het pre ce dens nek te kin te ni. 
Az Abh. a jö ve del mi, il le tõ leg va gyo ni tí pu sú adók sza bá -

lyo zá sá val szem ben tá masz tott al kot má nyos sá gi kö ve tel -
mé nye ket fo gal maz ta meg.

A vi ta tott ren del ke zés ben sza bá lyo zott be fi ze té si
 kötelezettség nem te kint he tõ sem jö ve del mi, sem va gyo ni
tí pu sú adó nak. A Gyftv. 36. § (4) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott be fi ze té si kö te le zett ség ren del te té se – amint arra a
 határozat is rá mu tat – az, hogy gaz da sá gi esz kö zök kel be -
fo lyá sol ja, kor lá toz za a gyógy szer-is mer te té si tevékeny -
séget. Egy sa já tos köz te her, amely alap ve tõ en a gyógy -
szer-is mer te té si en ge déllyel ren del ke zõ gaz dál ko dó szer -
ve zet gaz da sá gi ma ga tar tá sá nak sza bá lyo zá sá ra szol gál.

Az Al kot mány bí ró ság – ed di gi gya kor la tá ban a jö ve del -
mi és va gyo ni tí pu sú adók kö rén kí vül esõ fi ze té si kö te le -
zett sé gek kö ré ben – a gaz da sá gi for rás, az adó tárgy meg -
vá lasz tá sa te kin te té ben egyet len kö ve tel ményt ál lí tott,
még pe dig azt, hogy a köz te her vi se lést elõ író al kot má nyos
sza bály ér tel mé ben an nak a jö ve del mi és va gyo ni vi szo -
nyok hoz kö tött ség ke re tei kö zött kell ma rad nia. A ki vá -
lasz tott gaz da sá gi for rás nak össze füg gés ben kell áll nia a
jö ve de lem mel, il le tõ leg va gyon nal. (666/B/1992. AB ha -
tá ro zat, ABH 1992, 735, 737.; 448/B/1994. AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 724, 727.; 357/B/1999. AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 1321, 1326.; 905/B/2000. AB ha tá ro zat,
ABH 2003, 1633, 1637.; 952/B/2001. AB ha tá ro zat,
ABH 2003, 1445, 1453.) A ha tá ro zat ban több ször is idé -
zett dön té sé ben ilyen össze füg gés hi á nyá ban mi nõ sí tet te
al kot mány el le nes nek az Al kot mány bí ró ság azt a sza bá lyo -
zást, ami kor a tör vény ho zó az egész ség ügyi hoz zá já ru lás
fi ze té si kö te le zett sé gét, mint adó jel le gû fi ze té si kö te le -
zett sé get a sze mé lyi iga zol vánnyal való ren del ke zés
 tényéhez kö töt te, mert a fi ze té si kö te le zett sé get olyan fel -
té tel alap ján írta elõ, amely nek a jö ve del mi és va gyo ni
 viszonyoknak való meg fe le lés szem pont já ból nincs re le -
van ci á ja. [37/1997. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
234, 242.] Ugyan eb ben a ha tá ro za tá ban ugyan ak kor nem
mi nõ sí tet te al kot mány el le nes nek az egész ség ügyi hoz zá -
já ru lás nak azt a sza bá lyo zá sát, amely a köz te her alap já ul
szol gá ló for rás ként ön ma gá ban a vál lal ko zás té nyét, a fog -
lal koz ta tást, mint „po ten ci á lis gaz da sá gi for rást”, jogi stá -
tust ha tá roz ta meg. (ABH 1997, 234, 242–243.; meg erõ sí -
tet te a 60/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2001, 976, 979.;
952/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2003, 1445, 1454.)

A ha tá ro zat ál tal al kot mány el le nes nek ítélt tény ál lás
alap ján az en ge dé lyest a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi -
szony ke re té ben fog lal koz ta tott is mer te tõ sze mély te vé -
keny sé ge után gyógy szer is mer te tés ese tén ter he li be fi ze té -
si kö te le zett ség. Eb ben az eset ben te hát a jog al ko tó a fi ze -
té si kö te le zett ség alap já ul szol gá ló for rás meg vá lasz tá sa
so rán azt az élet sze rû hely ze tet vet te fi gye lem be, hogy egy 
nye re ség ér de kelt vál lal ko zás ak kor fog lal koz tat mun ka -
vég zés re irá nyu ló jog vi szony ke re té ben gyógy szer is mer -
te tõt, ha az fo lya ma to san el lát ja a fel ada tát és te vé keny sé -
gé bõl gaz da sá gi elõ nye szár ma zik. Ezt fi gye lem be véve
meg ál la pít ha tó, hogy a Gyftv. 36. § (4) be kez dés ben sza -
bá lyo zott fi ze té si kö te le zett ség sza bá lyo zá sa so rán nem
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lép te túl a jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyok hoz kö tött ség
ke re te it. Ezért a sza bály nak az Al kot mány 70/I. §-ába
 ütközése nem ál la pít ha tó meg.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom:

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Ku ko rel li Ist ván al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Csat la ko zom dr. Bra gyo va And rás és dr. Hol ló And rás
kü lön vé le mé nyé hez, és dr. Bi ha ri Mi hály al kot mány bí ró
kü lön vé le mé nyé nek 2. pont já hoz.

Mind ezt ki egé szí tem az zal, hogy nem ér tek egyet a ren -
del ke zõ rész 2. pont já val sem. Ál lás pon tom sze rint a
Gyftv. 42. § (5) be kez dé se és az Al kot mány 70/A. § (1) be -
kez dé se kö zött nincs ér de mi al kot má nyos sá gi össze füg -
gés. Az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé se a sze mé lyek
 alkotmányos in dok nél kü li meg kü lön böz te té sét tilt ja. Az
alap jog nak nem mi nõ sü lõ jo gok ese té ben a meg kü lön böz -
te tés ak kor al kot mány el le nes, ha vég sõ so ron az egyen lõ
em ber i mél tó ság kö ve tel mé nyét sér ti. Az in no va tív gyógy -
sze rek for gal ma zó it a ge ne ri kus ké szít mé nyek for gal ma -
zó i val szem ben hát rá nyo san érin tõ sza bá lyo zás ese té ben
az egyen lõ mél tó ság sé rel me még köz ve tett mó don sem
me rül fel. Ezért az Al kot mány bí ró ság nak el kel lett vol na
uta sí ta nia az in dít ványt.

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
88/2008. (VI. 18.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
301/2007. (VIII. 23.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se alap ján a hi te le sí té -
si el já rás ma gán sze mély kez de mé nye zõ je ki fo gást nyúj tott 
be az Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság (a to váb bi ak ban: OVB) 301/2007. (VIII. 23.)
OVB ha tá ro za ta el len. Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban
meg ta gad ta an nak az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye -
zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak a hi te le -
sí té sét, ame lyen a kö vet ke zõ kér dés sze re pel: „Egyet ért-e
Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon le gye nek mi nél ha ma -
rabb elõ re ho zott or szág gyû lé si vá lasz tá sok?” 

Az OVB ha tá ro za ta in do ko lá sá ban meg ál la pí tot ta, hogy 
az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés d) pont ja sze rint az
 országgyûlési kép vi se lõk ál ta lá nos vá lasz tá sát a köz tár sa -
sá gi el nök tûzi ki, a kér dés te hát nem tar to zik az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be, s ez el lent mond az Al kot mány 28/B. §
(1) be kez dé se elõ írá sá nak.

A ki fo gás 2007. szep tem ber 2-ai kel te zés sel 2007. szep -
tem ber 2-án ér ke zett meg az OVB-hez, 2007. szep tem ber
3-án pe dig az Al kot mány bí ró ság ra. Te kin tet tel arra, hogy
az OVB ha tá ro zat köz zé té te lé re 2007. au gusz tus 29-én ke -
rült sor, a ha tár idõ 2007. szep tem ber 13-án járt le, az OVB
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás a tör vé nyes ha tár idõn
be lül ér ke zett.

A ki fo gás ban ki fej tett ál lás pont sze rint nem meg ala po -
zot tak az OVB ha tá ro zat nak az in do kai. Az in dít vá nyo zó
vé le mé nye sze rint egy részt a kér dés nem az elõ re ho zott
 országgyûlési vá lasz tá sok ki tû zé sé re irá nyul, ha nem arra,
hogy az em be rek sze ret né nek-e elõ re ho zott vá lasz tá so kat,
elé ge det tek-e a Kor mány mun ká já val, más részt egy eset le -
ges si ke res nép sza va zás ered mé nye az Or szág gyû lés fel -
osz lá sa len ne, amit – vé le mé nye sze rint – az Al kot mány
28. § (2) be kez dé se le he tõ vé tesz, vagy is a kér dés az
 Országgyûlés ha tás kö ré be tar to zik. Egy eset le ges to váb bi
– az OVB ál tal fel nem ho zott – érv re is kí ván re a gál ni az
in dít vá nyo zó, mi sze rint az Al kot mány 28/C. § (5) be kez -
dés e) pont ja ér tel mé ben nem le het nép sza va zást kez de mé -
nyez ni az Or szág gyû lés fel osz lá sá ról. Vé le mé nye sze rint a 
fen ti kér dés nem a fel osz lás ról, ha nem a fel osz la tás ról ren -
del ke zik, ezért nem üt kö zik az Al kot mány idé zett ren del -
ke zé sé be.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gást az aláb bi ren del ke zé sek alap ján vizs gál ta meg:
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1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„28/B. § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -

nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”

„28/C. § 
(…)
(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000

vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.
(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az

ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.

(…)”
„30/A. § (1) A köz tár sa sá gi el nök
c) ki tû zi az or szág gyû lé si kép vi se lõk, a he lyi ön kor -

mány za ti kép vi se lõk és a pol gár mes te rek ál ta lá nos vá lasz -
tá sát, va la mint az eu ró pai par la men ti vá lasz tás, to váb bá az
or szá gos nép sza va zás idõ pont ját.”

2. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl szó ló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban: Nsztv.)
érin tett ren del ke zé sei:

„2. § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„10. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -

tani,
(…).”

3. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(…)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott. 

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény

(a to váb bi ak ban: Abtv.) 1. § h) pont ja alap ján a Ve.
130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa
 ebben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is
 alkotmányos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

2. A ki fo gás elõ ter jesz tõ je utal egy részt az Or szág gyû -
lés fel osz lá sá ra, más részt a fel osz la tá sá ra. Az Al kot mány
28. § (2) be kez dé se alap ján az Or szág gyû lés ki mond hat ja
fel osz lá sát meg bí za tá sá nak le jár ta elõtt is. Az Al kot mány
28/C. § (5) be kez dés e) pont ja vi szont ki mond ja, hogy nem 
le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni az Or szág gyû lés fel -
osz lá sá ról. A ki fo gás elõ ter jesz tõ je ezen kí vül utal az
 Alkotmány 28. § (3) be kez dés a) pont já ra is, amely le he tõ -
vé te szi új or szág gyû lé si vá lasz tá sok ki írá sát négy éven
be lül is. A hi vat ko zott al kot má nyi ren del ke zés va ló ban
tar tal maz za ezt a le he tõ sé get, de az zal a meg szo rí tás sal,
hogy a fel osz la tás ra csak ak kor ke rül het sor, ha az Or szág -
gyû lés ti zen két hó na pon be lül leg alább négy eset ben meg -
von ja a bi zal mat a Kor mány tól. A fel osz la tás jog kö re a
köz tár sa sá gi el nö köt il le ti meg. Az Al kot mány bí ró ság az
Or szág gyû lés fel osz la tá sá val és fel osz lá sá val kap cso la tos
ki fo gás ról meg ál la pí tot ta, hogy az or szá gos nép sza va zás ra 
fel ten ni kí vánt kér dés nem ezek re, ha nem az elõ re ho zott
or szág gyû lé si vá lasz tá sok ki írá sá ra irá nyul.

Az Al kot mány bí ró ság a 301/2007. (VIII. 23.) OVB ha -
tá ro zat tal össze füg gés ben meg ál la pí tot ta, hogy az or szá -
gos nép sza va zás ra irá nyu ló kér dés, mely sze rint „[e]gyet-
ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon le gye nek mi nél
 hamarabb elõ re ho zott or szág gyû lé si vá lasz tá sok?” nem
tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be, ezért a kér dés nem
fe le l meg az Al kot mány 28/B. § (1) be kez dé sé ben meg -
fogalmazott kö ve tel mény nek. A vá lasz tá sok ki írá sá nak
jog kö re a köz tár sa sá gi el nö köt il le ti meg az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés d) pont ja (or szág gyû lé si kép vi se lõk
ál ta lá nos vá lasz tá sa), va la mint az Al kot mány 28. § (3) be -
kez dés a)–b) pon tok (or szág gyû lé si kép vi se lõk rend kí vü li
vá lasz tá sa) alap ján.

A ki fej tet tek re te kin tet tel – az Nsztv. 10. § a) pont já ban
fog lal tak alap ján – az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy az OVB ér dem ben he lyes in do kok alap ján jog sze rû
dön tést ho zott, ami kor az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma -
zott kér dés hi te le sí té sét meg ta gad ta. Ezért az Al kot mány -
bí ró ság a ki fo gást el uta sí tot ta, s en nek meg fe le lõ en – a Ve. 
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130. § (3) be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré ben el jár va –
a 301/2007. (VIII. 23.) OVB ha tá ro za tot hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né -
sé re te kin tet tel ren del te el.

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

elõ adó al kot mány bí ró

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

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró 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: 1071/H/2007.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2008. július 1-je és július 31-e között
 alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló – több ször mó do sí -
tott – 1995. évi CXVII. tör vény 82. § (2) be kez dé se arra
kö te le zi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy
ha von ta te gye köz zé a tárgy hó nap ban a fo gyasz tá si nor ma

sze rin ti üzem anyag költ ség-el szá mo lás sal kap cso la to san
al kal maz ha tó üzem anyag árat.

Ól mo zat lan mo tor ben zin:

 ESZ–95 ól mo zat lan mo tor ben zin 312 Ft/l

Gáz olaj 333 Ft/l

Ke ve rék 335 Ft/l

LPG au tó gáz 188 Ft/l

Ha a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény ha tá lya alá tar to zó
ma gán sze mély az üzem anyag költ sé get a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát be sze rez ni.

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély

nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ
technikai szám kiadásáról

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. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.)
4/A. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az 
Adó- és Pénz ügyi  Ellenõrzési Hi va tal a Tv. 4/A. § (1) be -
kez dé se sze rin ti ked vez mé nye zett ré szé re a kö vet ke zõ
tech ni kai szá mot adja, amely re elsõ al ka lom mal a 2009.
év ben le het ren del kez ni:

Sor szám Ked vez mé nye zett Tech ni kai szám

1. Sze re tet-Kö zös ség Tel jes
Evan gé li u mi Egyház

1768

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
el nö ke
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A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság
k ö z  l e  m é  n y e

 
A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl szó ló 1999. évi XLIII. tör vény 15. § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert hez

tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket és te me -
té si he lye ket a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság ha tá roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem ze ti Em lék hely
és Ke gye le ti Bi zott ság szer ve ze té rõl és fel ada ta i ról szó ló 146/1999. (X. 1.) Kor m. ren de let 3. § a) pont já ban biz to sí tott
dön té si jog alap ján: 

 
1.  A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2007. szep tem ber 12-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot

 hozta:
 59/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta Nóg rád me gye te me tõ i bõl

az aláb bi sír he lye ket:

Par cel la/Táb la Sor Sír    Név       Fog lal ko zás

Ba las sa gyar mat

Ka to li kus te me tõ

V  62 Ba int ner Fe renc, ba las sa gyar -
ma ti

gyógy sze rész, ké mi kus

Ber cel

Ka to li kus te me tõ

Ra va ta lo zó elõtt 2 1 Kál lay Béni, nagy kál lói po li ti kus, dip lo ma ta, mi nisz -
ter, bosz ni ai kor mány zó, tör -
té nész, az MTA tag ja

Hor pács

Köz te me tõ

  Nagy Iván, fel sõ gyõ ri tör té nész, ge ne a ló gus, he ral -
di kus, az MTA tag ja

Temp lom mel let ti park

   Szon tágh Pál, nóg rá di po li ti kus, író, kép vi se lõ há zi
al el nök

Job bá gyi

Köz te me tõ

E V 40 Fri valdsz ky Imre, fri val di zo o ló gus, bo ta ni kus, or vos,
mu ze o ló gus, az MTA tag ja

Ka zár

Köz te me tõ

  356 Sza bó Ist ván ka to li kus pap, mû for dí tó,
klasszi ka-fi lo ló gus, az MTA
tag ja

Nóg rád mar cal-Sõj

Te me tõ (Hrsz. 014262)

   Kacs ko vics La jos jo gász, po li ti kus, gaz da sá gi és 
pe da gó gi ai író, az MTA tag ja

Õs agárd

Ke gye le ti park

I  1 Fabó And rás evan gé li kus lel kész, író, az
MTA tag ja

Pász tó

Szent lé lek-te me tõ

A/2 7 1 Cso hány Kál mán gra fi kus mû vész
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Par cel la/Táb la Sor Sír    Név       Fog lal ko zás

Szent Lõ rinc-temp lom

T/2   Ra jecz ky Ben já min cisz ter ci szer ze tes, ze ne tör té -
nész, folk lo ris ta, mu ze o ló gus, 
fõ is ko lai ta nár

Pusz ta ber ki

Temp lom kert

  Ba int ner Já nos jog tu dós, bíró, egye te mi ta nár 
és dé kán, az MTA tag ja

Sal gó tar ján

Új köz pon ti te me tõ

1/A 1 1 dísz ur na Man ga Já nos nép rajz ku ta tó, folk lo ris ta,
mu ze o ló gus

Régi köz pon ti te me tõ

IX  574 Ger ber Fri gyes bá nya mér nök

IX  574 Jó násch An tal ko hó mér nök

IX  575 Zem linsz ky Re zsõ bá nya mér nök

Szé csény

Te me tõ

II.  595 Fe ren czy Te réz köl tõ, író

II.  597 Pin tér Sán dor jo gász, ré gész, nép rajz ku ta tó

II.  353,354,
374,375,
401,402

Ve lics An tal, lász ló fal vi or vos, ori en ta lis ta, tör té nész,
mû for dí tó

Szé csény-Ben czúr fal va

Te me tõ (Hrsz. 064)

   Ben czúr Gyu la fes tõ mû vész, aka dé mi ai ta nár, 
az MTA tag ja

   Ben czúr Gyu la, ifj. or vos, re u ma to ló gus, bal ne o -
ló gus

Szi rák

Te me tõ, Te le ki-sír bolt

A szek tor 17,18  Te le ki Jó zsef, szé ki gróf po li ti kus, fõ is pán, író, könyv- 
és mû gyûj tõ, me cé nás, re for -
má tus fõ gond nok

A szek tor 17,18  Te le ki Jó zsef, szé ki gróf tör té nész, po li ti kus, fõ is pán,
er dé lyi kor mány zó, könyv- és 
mû gyûj tõ, me cé nás, re for má -
tus fõ gond nok, az MTA tag ja
és el nö ke

A szek tor 17,18  Te le ki Lász ló, szé ki gróf po li ti kus, író, dip lo ma ta, az
MTA tag ja

Te res ke

Ró mai ka to li kus temp lom

   Szu nyogh Xa vér Fe renc ben cés szer ze tes, egy há zi író,
te o ló gus, mû for dí tó

Va nyarc

Evan gé li kus te me tõ

Régi dísz sír he lyek 1.   Ve res Pál né (be ni czei és mi -
csi nyei Be nicz ky Her min)

pe da gó gus, is ko la ala pí tó
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2. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2008. áp ri lis 24-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:
 29/2008. szá mú ha tá ro za tá val  „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Rá kos pa lo tai te me tõ

(1152 Bu da pest, Szent mi há lyi út 111.) aláb bi sír he lyét:

Par cel la/Sza kasz Sor Sír

19/VII 0 6

3.  A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2008. áp ri lis 24-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:
 33/2008. szá mú ha tá ro za tá val  „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a her ceg Es ter há zy csa lád

Fer tõd-Esz ter há zai sír domb ját.

Dr. Bo ross Pé ter s. k.,
a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság el nö ke

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
k ö z l e m é n y e

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. § (1) be -
kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát
 teszi köz zé:
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867593G
420427G
108503B
532536F
799803G
224797E
052541I
711842G
993321G
701407E
837113H
088391A
377557G
210329F
518966H
543003H
194820D
890104E
428024D
880709F
365550D
803413E
373856E
971949E
226608G
951043F
026083H
075421B
718007D
075414B
091474A

869755H
482791G
185346F
665629G
712458H
474743H
622129E
016398F
133345A
233877G
196577G
485000C
333906C
526950H
215423E
180952G
400778A
664993A
201570E
748349F
173668F
812654H
513118G
136392F
824487G
023422F
578446B
559635H
266060C
994284C
965584E

553079C
341584E
776946C
321462F
442115G
538467H
338312E
462647E
537770A
379190G
158753G
542328F
618922E
151114C
165192E
227686D
042419F
157090B
469192F
267747E
856306B
968266E
981348F
656816C
195645F
548996F
633521D
503693G
151599A
639713A
772986D

631639G
442409E
381446C
307785H
264193F
482888H
948462A
533983C
768146D
791488G
502149D
383156B
384517H
020062G
458823B
772912G
745870F
141681F
881071F
195823G
362525F
737452C
616564C
006405D
247854G
088724E
715107D
356395B
168686H
135410H
522601C

662631A
916237D
750117G
405907H
030668G
970723F
887656F
590225H
829740F
211492C
429992H
762476G
512981C
910651G
823165H
340047C
263467G
425336H
497002A
706399D
706291F
604421H
421661E
269041H
308289E
420858A
104253C
606294E
225787H
229155C
349319B
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899995C
390064F
094156C
181922G
435580F
284919B
651203F
883691A
413148G
398815B
643550A
079068G
629995B
523678C
124396I
166558A
103125F
535324F
657724F
495205A
091459D
787706G
782385C
261670D

444369A
421903F
535601G
328259F
008491D
293785C
369262C
718694E
320061A
224318A
681419C
416491F
871613A
718113H
502026E
608087F
626688C
199442C
735441F
926222E
777725E
294547E
969109A
589869D

060835H
396870E
561426F
644175G
300280F
272580E
367569C
300760H
918501C
278032B
777432C
463309C
087299D
520283C
313181C
186523F
939596E
435525E
065098F
518070D
779484F
368159B
168018B
303737H

695607B

794661A

282630B

029500A

261019A

361011B

110305A

513197H

113064D

433665G

090341F

931867B

655112G

690052E

402581D

236803H

423034D

992324E

576682D

670301F

143909C

460870G
962158F
996929E
087772G
609947C
713652A
275598B
565536D
408040H
797447E
564688D
539131D
970703D
132090D
961429B
114923E
094542B
254345H
760958E
525994B
777735A
887945D
107166F

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. 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 Köz löny Lap- és Könyvki 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 Köz löny Lap- és Könyvki 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 Köz löny Lap- és Könyvki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407

08.1864 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285
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