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III. Kormány rendeletek

A Kormány
247/2008. (X. 14.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák
Köztársaság Kormánya között a Tanács 

2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének
alkalmazása érdekében történõ együttmûködésrõl
 szóló,  Hévízen, 2008. október hó 3. napján aláírt 

Közigazgatási Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött a Ta nács 2003. feb ru ár 18-i, 343/2003/EK ren -
de le té nek al kal ma zá sa ér de ké ben tör té nõ együtt mû kö dés -
rõl  szóló, Hé ví zen, 2008. ok tó ber hó 3. nap ján alá írt Köz -
igaz ga tá si Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás)
kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

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

3.  §

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

„Közigazgatási Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák

Köztársaság Kormánya között a Tanács
 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének

alkalmazása érdekében történõ együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz tár -
sa ság Kor má nya (a továb biak ban kü lön-kü lön: Szer zõ dõ
Fél, együt te sen: Szer zõ dõ Fe lek) a Ta nács 2003. feb ru ár
18-i, az egy har ma dik or szág ál lam pol gá ra ál tal a tag ál la -
mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re lem
meg vizs gá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra vo nat -
ko zó fel té te lek és el já rá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
 szóló 343/2003/EK ren de le te (a továb biak ban: Ren de let)
ha té kony vég re haj tá sa ér de ké ben, a Ren de let 23. cikk
(1) bekezdésére te kin tet tel, egy har ma dik or szág ál lam pol -
gá ra ál tal a tag ál la mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog
irán ti ké re lem meg vizs gá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá -
ro zá sá ra vo nat ko zó fel té te lek és el já rá si sza bá lyok egy sze -

rû sí té sé re a kö vet ke zõ Köz igaz ga tá si Meg ál la po dást
(a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö tik:

1. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a Ren de let ben al kal ma zott fo gal -
ma kat hasz nál ják, azok ott rög zí tett je len té se sze rint.

(2) Je len Meg ál la po dást a Ren de let tel és a Bi zott ság
2003. szep tem ber 2-i, az egy har ma dik or szág ál lam pol gá -
ra ál tal a tag ál la mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog
irán ti ké re lem meg vizs gá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá -
ro zá sá ra vo nat ko zó szem pon tok és el já rá si sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról  szóló 343/2003/EK ta ná csi ren de let rész -
le tes al kal ma zá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
1560/2003/EK ren de le té vel (a továb biak ban: Vég re haj tá si 
Ren de let) össz hang ban kell al kal maz ni.

2. Cikk

(1) Je len Meg ál la po dás al kal ma zá sa so rán a Szer zõ dõ
Fe lek ille té kes ha tó sá gai (a továb biak ban: ille té kes ha tó sá -
gok):

a) a Ma gyar Köz tár sa ság ban:
Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal
1117 Bu da pest, Bu da fo ki út 60.
Tel.: +36 (1) 463-4872
Fax: +36 (1) 463-4875
(a továb biak ban: BÁH).
A BÁH a je len Meg ál la po dás sal kap cso la tos fel ada ta it a 

Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály Dub li ni Ko or di -
ná ci ós Osz tá lyán (a továb biak ban: Dub li ni Ko or di ná ci ós
Osz tály) ke resz tül lát ja el.

b) a Szlo vák Köz tár sa ság ban:
A Szlo vák Köz tár sa ság Be lügy mi nisz té ri uma
A Szlo vák Köz tár sa ság Bel ügy mi nisz té ri u ma, Migrá -

ciós Hi va tal
A Szlo vák Köz tár sa ság Bel ügy mi nisz té ri u ma, Ha tár- és 

Ide gen ren dé sze ti Iro da
Pi von ko va 6
812 72 Po zsony
Tel. +421 2 48 254 117
Fax +421 2 43 4 22643
(a továb biak ban: SZKBM).
Az SZKBM a je len Meg ál la po dás sal kap cso la tos fel -

ada ta it egy sé gei út ján lát ja el.

(2) Az ille té kes ha tó sá gok köl csö nö sen tá jé koz tat ják
egy mást az együtt mû kö dé sük höz szük sé ges ada ta ik ról és
azok vál to zá sa i ról.

3. Cikk

(1) A ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl a Dub li ni Ko or di ná -
ci ós Osz tály foly tat ja le a dub li ni el já rást.
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(2) A szlo vák Szer zõ dõ Fél ré szé rõl az SZKBM Dub li ni 
Ál lo má sa foly tat ja le a dub li ni el já rást.

(3) A Dub li ni Ko or di ná ci ós Osz tály a je len cikk (2) be -
kez dé se sze rint meg ha tá ro zott szlo vák ille té kes ha tó sá -
gok kal a szük sé ges mér ték ben foly tat egyez te tést, ki vé ve,
ha az utób bi írás ban köz li a Dub li ni Ko or di ná ci ós Osz -
tállyal, hogy az adott ké re lem ese té ben sa ját ha tás kör ben
kí ván el jár ni.

4. Cikk

(1) Amennyi ben a meg ke re sés a Ren de let 9. cik kén ala -
pul, az ille té kes ha tó sá gok az át vé tel re vo nat ko zó meg -
keresésekre a meg ke re sés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
45 (negy ven öt) nap tá ri na pon be lül vá la szol nak.

(2) Amennyi ben a vissza vé tel irán ti meg ke re sés az
 Eurodac rend szer bõl szár ma zó ada to kon ala pul, az ille té -
kes ha tó sá gok le he tõ leg ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb
14 (ti zen négy) nap tá ri na pon be lül vá la szol nak.

5. Cikk

A Ren de let 21. cikk (1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott in for má ci ók ra vo nat ko zó meg ke re sés re az ille té kes
ha tó sá gok a kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 (har minc) nap tá -
ri na pon be lül vá la szol nak.

6. Cikk

A Ren de let 17. cikk (2) be kez dé sé ben fog lalt sür gõs sé gi 
el já rást igény lõ meg ke re sé sek tel je sí té se ér de ké ben az
ille té kes ha tó sá gok kap cso lat tar tó sze mélyt je löl nek ki,
aki a je len Meg ál la po dás 4. Cikk (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott ha tár idõt figye lembe véve jár el.

7. Cikk

(1) Az ille té kes ha tó sá gok a Vég re haj tá si Ren de let
15. cik ke sze rin ti ún. Dub li Ne ten ke resz tül tart ják egy más -
sal a kap cso la tot. Tar tó san fenn ál ló mû sza ki prob lé mák
ese tén az ille té kes ha tó sá gok át me ne ti leg más olyan adat -
át vi te li be ren de zést is al kal maz hat nak, amely biz to sít ja a
ké rel mek gyor sabb fel dol go zá sát. Eb ben az eset ben el sõ -
sor ban te le fax út ján tart ják a kap cso la tot. A Szer zõ dõ Fe -
lek kö te le sek ha la dék ta la nul kez de mé nyez ni a hi bák ki ja -
ví tá sát, és ez zel egy ide jû leg kö te le sek írás ban ér te sí te ni
egy mást a Dub li Net mû kö dé si hi bá já ról.

(2) Az ille té kes ha tó sá gok egy más kö zöt ti kom mu ni ká -
ci ó juk so rán – a meg ke re sé sek re és az azok ra adott vá la -
szok ra vo nat ko zó an egy aránt – az an gol nyel vet hasz -
nálják.

8. Cikk

Amennyi ben az ille té kes ha tó sá gok az zal az in do ko lás -
sal kí ván ják el há rí ta ni fe le lõs sé gü ket, hogy a me ne dék jog
irán ti ké re lem el bí rá lá sá ért egy má sik tag ál lam fe le lõs,
úgy ezt csak olyan köz vet len és köz ve tett bi zo nyí té kok ha -
la dék ta lan be mu ta tá sá val te he tik meg, ame lyek egy má sik
tag ál lam fe le lõs sé gét el len õriz he tõ en meg ala poz zák.

9. Cikk

(1) Az ille té kes ha tó sá gok meg ál la pod hat nak ab ban,
hogy a har ma dik or szág be li ál lam pol gár át szál lí tá sá ra elõ -
ze tes egyez te tést köve tõen ki je lölt, a meg ke re sett ha tó ság
ál tal írás ban jó vá ha gyott he lyen és idõ ben (mun ka na pon)
ke rül sor.

(2) Amennyi ben az az ille té kes ha tó ság, amely nél a ké -
rel met be nyúj tot ták, el is me ri fe le lõs sé gét, a meg ke re sõ ha -
tó ság gal szo ros együtt mû kö dés ben ha la dék ta la nul in téz -
ke dik az érin tett sze mély át szál lí tá sa he lyé nek és idõ pont -
já nak meg szer ve zé sé rõl.

(3) Az át adást kez de mé nye zõ ha tó ság min den eset ben
3 (há rom) mun ka nap pal az át adást meg elõ zõ en ér te sí ti az
át vé te lért fe le lõs ha tó sá got az át adás vár ha tó hely szí né rõl
és idõ pont já ról. A har ma dik or szág be li ál lam pol gár át vé -
te lét meg elõ zõ en a meg ke re sõ ha tó ság kö te les át ad ni az át -
vé te lért fe le lõs ha tó ság nak a me ne dék ké rõ úti ok má nyát,
vagy en nek hi á nyá ban a Vég re haj tá si Ren de let 7. cikk
(2) be kez dé se sze rin ti fel té te lek kel ki ál lí tott la is sez-pas ser 
má so la tát. Amennyi ben ezt a meg ke re sõ ha tó ság el mu -
laszt ja, a fe le lõs ha tó ság meg ta gad hat ja az át ad ni kí vánt
sze mély át vé te lét.

(4) Amennyi ben a meg ke re sett ha tó ság az át vé tel re
vagy vissza vé tel re vo nat ko zó ha tár idõ ket bi zo nyít ha tó an
el mu lasz tot ta, és en nek ered mé nye kép pen a meg ke re sõ
ha tó ság a fe le lõs ség el is me ré sét vé lel me zi, a har ma dik or -
szág be li ál lam pol gárt a so ron kö vet ke zõ, az (1) be kez dés
sze rint ki je lölt idõ pont ban – a (2)–(3) be kez dé sek meg fe -
le lõ al kal ma zá sá val – át kell szál lí ta ni. Amennyi ben nincs
ilyen, az ille té kes ha tó sá gok ál tal elõ ze tesen ki je lölt idõ -
pont, az érin tett sze mélyt a meg ke re sõ ha tó ság ál tal írás -
ban kö zölt he lyen és idõ ben (mun ka na pon) kell át ven ni.

10. Cikk

(1) Át szál lí tás kor a meg ke re sõ ha tó ság a Vég re haj tá si
Ren de let 7. cikk (3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele -
lõen a har ma dik or szág be li ál lam pol gár min den olyan ok -
má nyát meg kül di a meg ke re sett ha tó ság nak, amely va la -
mely köz igaz ga tá si el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges.

(2) Ha egy vég re haj tott át szál lí tás után az érin tett sze -
mély úti ok má nya vagy más ok má nya, amely va la mely
köz igaz ga tá si el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges, a má sik
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Szer zõ dõ Fél va la mely ha tó sá gá nál lel he tõ fel, a meg ke re -
sõ ha tó ság – a Ren de let 21. cik ke sze rint – hi va tal ból vagy
az érin tett sze mély írás be li ké rel mé re in téz ke dik az ok -
mány nak a meg ke re sett ha tó ság ré szé re pos tai úton tör té nõ 
meg kül dé se iránt.

11. Cikk

(1) Az át adás ra a Szer zõ dõ Fe lek ál la má nak kö zös ál -
lam ha tá rán ke rül sor. Ki vé te les eset ben az ille té kes ha tó -
sá gok meg ál la pod hat nak ab ban, hogy az át adás ra a Szer -
zõ dõ Fe lek ál la ma i nak nem zet kö zi re pü lõt ere in ke rül jön
sor.

(2) Az át adás ra az aláb bi kö zös kap cso lat tar tá si szol gá -
la ti he lye ken ke rül het sor:

– Raj ka–Èu no vo (Du na csúny) kö zös kap cso lat tar tá si
szol gá la ti hely;

– Slo vens ké Ïar moty (Szlo vák gyar mat)–Ba las sa gyar -
mat kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti hely;

– Sá to ral ja új hely–Slo vens ké Nové Mes to (Szlo vák új -
hely) kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti hely.

(3) Az át adás ra az aláb bi nem zet kö zi re pü lõt ere ken ke -
rül het sor:

– a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén: Bu da pest/Fe ri hegy
Nem zet kö zi Re pü lõ tér;

– a Szlo vák Köz tár sa ság te rü le tén: Air port M. R. Šte fá -
ni ka – Po zsony.

(4) Az ille té kes ha tó sá gok – ese ti jel leg gel – bár mely
más kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti hely vagy nem zet kö -
zi re pü lõ tér hasz ná la tá ban is meg ál la pod hat nak.

12. Cikk

(1) A je len Meg ál la po dás sal kap cso la tos gya kor la ti kér -
dé sek tisz tá zá sá ra – ide ért ve olyan kér dé se ket, ame lyek a
Ren de let bõl, a Vég re haj tá si Ren de let bõl, a Ta nács 2000.
de cem ber 11-i, a Dub li ni Egyez mény ha té kony al kal ma zá -
sa ér de ké ben az ujj le nyo ma tok össze ha son lí tá sá ra irá nyu -
ló Eu ro dac lét re ho zá sá ról  szóló 2725/2000/EK ren de le té -
bõl, il let ve a Ta nács 2002. feb ru ár 28-i, a Dub li ni Egyez -
mény ha té kony al kal ma zá sa ér de ké ben az ujj le nyo ma tok
össze ha son lí tá sá ra irá nyu ló Eu ro dac lét re ho zá sá ról  szóló
2725/2000/EK ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó egyes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 407/2002/EK ren de le té -
bõl fa kad nak – mun ka cso por tot kell fel ál lí ta ni. A mun ka -
cso port az ille té kes ha tó sá gok és a je len Meg ál la po dás
vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ egyéb ha tó sá gok ál tal ki je -
lölt kép vi se lõk bõl áll.

(2) A gya kor la ti kér dé sek tisz tá zá sa so rán a Vég re haj tá -
si Ren de let II. mel lék le té ben fel so rolt bi zo nyí té ko kon kí -
vül to váb bi ha son ló jel le gû köz ve tett bi zo nyí té kok az
(1) be kez dés sze rint fel ál lí tott mun ka cso port ke re té ben

meg ha tá roz ha tók, mely köz ve tett bi zo nyí té ko kat a fe le lõs -
ség vizs gá la ta so rán figye lembe kell ven ni.

13. Cikk

(1) Je len Meg ál la po dás az azt kö ve tõ 30. (har min ca dik)
na pon lép ha tály ba, ami kor a Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen
ér te sí tet ték egy mást ar ról, hogy ele get tet tek a je len Meg -
ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi elõ -
írásaiknak.

(2) A ma gyar Szer zõ dõ Fél – a Ren de let 23. cikk (2) be -
kez dé sé vel össz hang ban – tá jé koz tat ja a Bi zott sá got a
Meg ál la po dás má so la tá nak meg kül dé sé vel.

(3) Je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re jön lét re. A
Meg ál la po dást bár me lyik Szer zõ dõ Fél írás ban, dip lo má -
ci ai úton fel mond hat ja. A Meg ál la po dás a fel mon dás ról
 szóló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 90. (ki lenc ve ne dik)
na pon vesz ti ha tá lyát.

(4) Je len Meg ál la po dást a Szer zõ dõ Fe lek bár mi kor mó -
do sít hat ják. Ezt írás ban, dip lo má ci ai úton kez de mé nye zik; 
a mó do sí tás az (1) be kez dés ben fog lalt el já rás nak meg -
fele lõen lép ha tály ba.

(5) A Ren de let nek vagy a Vég re haj tá si Ren de let nek az
Eu ró pai Unió Ta ná csa vagy az Eu ró pai Bi zott ság ál ta li
mó do sí tá sa ese tén je len Meg ál la po dást a Szer zõ dõ Fe lek
meg fele lõen mó do sít ják.

(6) Az Eu ró pai Bi zott sá got tá jé koz tat ni kell a Meg ál la -
po dás min den mó do sí tá sá ról.

Ké szült Hé ví zen, 2008. ok tó ber hó 3. nap ján, két ere de ti 
pél dány ban, ma gyar, szlo vák és an gol nyel ven, mind há -
rom nyel vû szö veg egy aránt hi te les. A Meg ál la po dás el té -
rõ ér tel me zé se ese tén az an gol nyel vû szö veg az irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Szlo vák Köz tár sa ság

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

„Administrative Agreement
on cooperation between the Government

of the Republic of Hungary and the Government
 of the Slovak Republic with the purpose

 of implementing the Council Regulation (EC)
 No 343/2003 of 18 February 2003

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Slovak Republic (hereinafter referred
to separately as the Contracting Party, together as the
Contracting Parties), in the interest of efficient
implementation of the Council Regulation (EC) No
343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and 
mechanisms for determining the Member State
responsible for examining an asylum application lodged in 
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one of the Member States by a third-country national
(hereinafter referred to as the Regulation), in the light of
the provisions of Article 23 (1), hereby conclude, in order
to simplify the conditions and rules to determine the
Member State responsible for examining an asylum
application lodged in one of the Member States by a
third-country national, this Administrative Agreement
(hereinafter referred to as the Agreement):

Article 1

(1) The Contracting Parties shall use the terms that are
used and defined in the Regulation.

(2) This Agreement shall be applied pursuant to the
Regulation and the Commission Regulation (EC) No
1560/2003 of 2 September 2003 laying down detailed
rules for the application of Council Regulation (EC) No
343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and 
mechanisms for determining the Member State
responsible for examining an asylum application lodged in 
one of the Member States by a third-country national
(hereinafter referred to as the Implementing Regulation).

Article 2

(1) The responsible authorities of the Contracting
Parties (hereinafter referred to as responsible authorities)
in implementing this Agreement shall be:

a) in the Re pub lic of Hun ga ry:
Of fi ce of Im mig ra ti on and Na ti o na lity
1117 Bu da pest, Bu da fo ki út 60.
Tel.: +36 1 463 48 72
Fax: +36 1 463 48 75
(he re i naf ter re fer red to as OIN).
The OIN shall provide the duties related to this

Agreement through its Department of International Affairs 
– Dublin Coordination Unit (hereinafter referred to as
Dublin Coordination Unit).

b) in the Slo vak Re pub lic:
The Mi nist ry of In te ri or of the Slo vak Re pub lic
Mig ra ti on Of fi ce of the Mi nist ry of In te ri or of the Slo -

vak Re pub lic
Bor der and Ali ens Po li ce Bu re au of the Mi nist ry of In te -

ri or of the Slo vak Re pub lic
Pi von ko va 6
812 72 Bra tis la va
Tel. +421 2 48 254 117
Fax +421 2 43 4 22643
(he re i naf ter re fer red to as MoI).
The MoI shall provide its duties related to this

Agreement through its units.

(2) The responsible authorities shall keep each other
mutually informed on all details and changes thereof.

Article 3

(1) As regards the Hungarian Contracting Party, the
Dublin procedure shall be conducted by the Dublin
Coordination Unit.

(2) As regards the Slovak Contracting Party, the Dublin
procedure shall be conducted by the MoI – Dublin Station.

(3) The Dublin Coordination Unit shall negotiate to the
necessary extent with the Slovak responsible authorities
determined in paragraph (2), unless the latter declares in
writing its competence with regard to a specific
application to the Dublin Coordination Unit.

Article 4

(1) If a request is based on Article 9 of the Regulation,
the time limit for the responsible authorities to respond to
requests for taking charge shall be 45 (forty-five) calendar
days following the receipt of the request.

(2) If a request for taking back is based on data from the
Eurodac system, the responsible authorities shall respond
immediately but at the latest within 14 (fourteen) calendar
days.

Article 5

When a request is related to information referred to in
Article 21 (1)–(3) of the Regulation, the responsible
authorities shall respond within 30 (thirty) calendar days
following its receipt.

Article 6

In the interest of responding to urgent requests under
Article 17 (2) of the Regulation, the responsible
authorities shall appoint a contact person whose
procedure shall take into consideration the time limit
determined in Article 4 (2).

Article 7

(1) The responsible authorities shall be in communication
with each other through ‘DubliNet’ according to Article 15 of
the Implementing Regulation. In case of persistent technical
problems the responsible authorities may temporarily use other 
means of data transmission providing quicker processing of
requests. In this event, they shall communicate primarily via
fax. The Contracting Parties shall immediately initiate the
reparation of the failures and at the same time shall inform each 
other of the functional disorder of ‘DubliNet’ in writing.

(2) The language of communication between the
responsible authorities shall be English concerning both
the requests and the responses thereupon.
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Article 8

If the responsible authorities wish to refuse their
responsibility on the grounds that another Member State is
responsible for examining an asylum application, they can
do so only by submitting, without delay, direct and
indicative evidence establishing verifiably the
responsibility of another Member State.

Article 9

(1) The responsible authorities may agree that the
transfer of the third-country national shall take place on a
certain assigned venue and date on a working day,
following previous negotiations and the written approval
of the requested authority.

(2) If the responsible authority to whom the application
was lodged acknowledges its responsibility, it shall as
soon as practically possible make an arrangement in close
cooperation with the authority initiating the transfer on the
venue and date of the transfer of the person concerned.

(3) The authority initiating the transfer shall always
inform the responsible authority 3 (three) working days
prior to the transfer on the expected venue and date of the
transfer. Before transferring the third-country national, the 
requesting authority shall hand over a copy of the travel
document of the person concerned or, in its absence, the
copy of the laissez-passer designed in accordance with the
procedure referred to in Article 7 (2) of the Implementing
Regulation to the responsible authority. If the requesting
authority fails to comply with this obligation, the
responsible authority may refuse to accept the transfer of
the person concerned.

(4) If the requested authority fails to act within the
deadlines concerning take charge or take back requests
and, as a consequence, the requesting authority presumes
that responsibility has been acknowledged, the
third-country national shall be transferred on the next date
assigned by virtue of paragraph (1), with application
mutatis mutandis of paragraphs (2)–(3). Provided that a
date for transfer is not assigned by the responsible
authorities, the person concerned shall be accepted on a
venue and date on a working day communicated in writing
by the requesting authority.

Article 10

(1) The requesting authority shall forward all
documents of the third-country national to the requested
authority necessary for an official procedure at the time of
transfer, according to Article 7 (3) of the Implementing
Regulation.

(2) If after a successful transfer, the travel document or
any other document of the person concerned is found,
which is necessary for an official procedure, the requesting 
authority shall be obliged ex officio or at the written
request of the person concerned to forward the document
via mail to the requested authority according to Article 21
of the Regulation.

Article 11

(1) Transfers shall be carried out at the common state
border of the Contracting Parties. In exceptional cases, the
responsible authorities may agree that the transfer shall be
carried out at the international airports of both states of the
Contracting Parties.

(2) Transfers may be carried out at the following joint
liaison posts:

– Rajka–Èunovo (Dunacsúny) joint liaison post;
– Slo vens ké Ïar moty (Szlo vák gyar mat)–Balassagyar mat 

jo int li a i son post;
– Sá to ral ja új hely–Slo vens ké Nové Mes to (Szlo vák -

újhely) jo int li a i son post.

(3) Transfers may be carried out at the following
international airports:

– on the territory of the Republic of Hungary:
Budapest/Ferihegy International Airport;

– on the territory of the Slovak Republic: Airport M. R.
Štefánika – Bratislava.

(4) The responsible authorities may agree on the use of
other joint liaison posts or international airports on a case
by case basis.

Article 12

(1) A working group shall be set up to clarify any
practical questions related to the implementation of this
Agreement, including issues arising from the Regulation,
the Implementing Regulation, Council Regulation (EC)
No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the
establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of
fingerprints for the effective application of the Dublin
Convention and Council Regulation (EC) No 407/2002 of
28 February 2002 laying down certain rules to implement
Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the
establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of
fingerprints for the effective application of the Dublin
Convention. The working group shall consist of
representatives designated by the Contracting Parties and
the authorities involved in implementing this Agreement.

(2) Besides evidences listed in Annex II of the
Implementing Regulation, other comparable means of
indicative evidence may be defined during the clarification 
of practical questions by the working group established

16828 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/146. szám



according to paragraph (1) and these indicative evidences
shall be taken into consideration in course of the
examination of responsibility.

Article 13

(1) This Agreement shall enter into force on the 30th
(thirtieth) day following the date when the Contracting
Parties have notified each other on the completion of the
internal legal procedures required for its entry into force.

(2) The Hungarian Contracting Party shall, in
compliance with Article 23 (2) of the Regulation, notify
the European Commission by submitting a copy of this
Agreement.

(3) This Agreement is concluded for an indefinite
period of time. Either Contracting Party may at any time
terminate it in writing through diplomatic channels. The
Agreement shall cease to have effect on the 90th
(ninetieth) day following the date of receipt of the
notification on termination.

(4) This Agreement may be amended by the Contracting 
Parties. Such an amendment shall be initiated in writing
through diplomatic channels and shall enter into force
according to the procedures described in paragraph (1).

(5) In case of amendment of the Regulation or the
Implementing Regulation by the Council of the European
Union or by the European Commission, the Contracting
Parties shall amend this Agreement accordingly.

(6) The European Commission shall be notified of all
amendments brought to this Agreement.

Done at Hé ví z 3. Ok to ber 2008 in two original copies,
each in Hungarian, Slovak and English language, all texts
being equally authentic. In case of differences in the
interpretation of this Agreement, the English text shall
prevail.

For the Go vern ment For the Go vern ment

of the Re pub lic of of the Slo vak

Hun ga ry Re pub lic”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a Meg ál la po dás 13. Cikk (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben

ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi -
nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
248/2008. (X. 14.) Korm.

ren de le te

 az M7-es au tó pá lya, Sá voly köz ség észa ki
köz igaz ga tá si ha tá ra, a Ma rót völ gyi-csa tor na

és Szõ ke dencs köz ség déli köz igaz ga tá si ha tá ra ál tal
le ha tá rolt te rü le ten meg va ló su ló nagy be ru há zás sal

össze füg gõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt
 jelentõségû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról
és egy sze rû sí té sé rõl szó ló 2006. évi LIII. tör vény 12. §
(5) be kez dé sé ben és a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL.
tör vény 174/A. § a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg állapított fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1. §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja az 
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügye ket, ame lyek az M7-es au tó pá lya, Sá voly köz ség
észa ki köz igaz ga tá si ha tá ra, a Ma rót völ gyi-csa tor na és
Szõ ke dencs köz ség déli köz igaz ga tá si ha tá ra ál tal le ha tá -
rolt te rü le ten meg va ló su ló nagy be ru há zás sal füg ge nek
össze.

(2) A Kor mány az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek ben el já ró ha tó ság ként az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ha tó sá go kat je lö li ki. 

(3) Azok ban az ese tek ben, ami kor az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el, a
Kor mány az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügyek ben el já ró szak ha tó ság ként a 2. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott ha tó sá go kat je lö li ki. 
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2. §

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

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után
 indult ügyek ben kell al kal maz ni. 

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kecs ke -
mét köz igaz ga tá si te rü le tén meg va ló su ló nagy be ru há zás -
sal össze füg gõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je -
len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról szó ló 192/2008. (VII. 30.) 

Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te 5. pont já ban „A be ru -
há zás meg va ló sí tá sá val kap cso la tos ha tó sá gi en ge dé lyek”
osz lo pá ban az „ener gia ügyi ha tó sá gi en ge dé lyek” szö veg -
rész he lyé be a „vil la mos ener gia-ipa ri épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lyek” szö veg lép.   

(4) E ren de let 2. § (3) be kez dé se a ha tály ba lé pé sét kö -
vetõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. szá mú mel lék let a 248/2008. (X. 14.) Korm. ren de let hez

A ki emelt je len tõ sé gû be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek és el já rá sok 
le foly ta tá sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok

Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ja
A be ru há zás 

meg va ló sí tá sá val
 kap cso la tos en ge dé lyek

Elsõ fo kon el já ró 
ha tó ság

Má sod fo kon el já ró 
ha tó ság

1. Ki emelt
nagy be ru há zás ként
mo tor ver seny-pá lya
és ah hoz kap cso ló dó 
egyéb sport,
szál lás hely,
szol gál ta tó és
lo gisz ti kai 
ki szol gá ló bá zis 
és lé te sít mé nyei.

Az M7-es au tó pá lya, 
Sá voly köz ség
észa ki köz igaz ga tá si 
ha tá ra, a
Ma rót völ gyi-
csa tor na és
Szõ ke dencs köz ség
déli köz igaz ga tá si
ha tá ra ál tal
le ha tá rolt te rü let.

épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lyek

Mar ca li Vá ros
jegy zõ je

Dél-du nán tú li
Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si
Hi va tal 

2. kör nye zet vé del mi
ha tó sá gi
en ge dé lye zé sek

Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

3. út ügyi ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság
Dél-du nán tú li
Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va ta la

4. víz jo gi en ge dé lyek Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

5. vil la mos ener gia-
ipa ri épí tés ügyi
ha tó sá gi en ge dé lyek 

Ma gyar
Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si
Hi va tal Pé csi
Mé rés ügyi 
és Mû sza ki
Biz ton sá gi
Ha tó ság 

Ma gyar
Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti
szer ve



Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ja
A be ru há zás 

meg va ló sí tá sá val
 kap cso la tos en ge dé lyek

Elsõ fo kon el já ró 
ha tó ság

Má sod fo kon el já ró 
ha tó ság

6. föld vé del mi ha tó sá gi 
el já rá sok

Mar ca li Kör ze ti
Föld hi va tal

So mogy Me gyei
Föld hi va tal

7. in gat lan-
nyil ván tar tá si
ha tó sá gi el já rá sok 

Mar ca li Kör ze ti
Föld hi va tal

So mogy Me gyei
Föld hi va tal

8. föld mé ré si ha tó sá gi
el já rá sok 

Mar ca li Kör ze ti
Föld hi va tal

So mogy Me gyei
Föld hi va tal

9. er dõ vé del mi
ha tó sá gi en ge dé lyek

So mogy Me gyei
Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si
Hi va tal Er dé sze ti
Igaz ga tó sá ga

Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont

10. hír köz lé si ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Hír köz lé si
Ha tó ság Hi va ta la 

Nem ze ti Hír köz lé si
Ha tó ság el nö ke

11. bá nya ha tó sá gi
en ge dé lyek

Ma gyar Bá nyá sza ti
és Föld ta ni Hi va tal
Pé csi Bá nya -
ka pi tány ság

Ma gyar Bá nyá sza ti
és Föld ta ni Hi va tal

12. ta laj vé del mi
ha tó sá gi en ge dé lyek

So mogy Me gyei
Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si
Hi va tal Nö vény- 
és Ta laj vé del mi
Igaz ga tó ság

Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont

13. kul tu rá lis örök ség-
vé del mi ha tó sá gi
en ge dé lyek

Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi
Hi va tal
Dél-du nán tú li Iro da 

Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi
Hi va tal köz pon ti
szer ve 

14. vas úti ha tó sá gi
en ge dé lyek 

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga 

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va ta la

2. szá mú mel lék let a 248/2008. (X. 14.) Korm. ren de let hez

A ki emelt je len tõ sé gû be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok ban
köz re mû kö dõ szak ha tó sá gok

Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

1. épí tés ügy Dél-du nán tú li Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal

épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter

2. kör nye zet vé de lem,
ter mé szet vé de lem és víz ügy

Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség
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Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

3. köz le ke dés

a) köz út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Dél-du nán tú li Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la

b) vas út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga

c) ka to nai légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság

d) vízi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Ki emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga

4. föld tan Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal Pé csi Bá nya ka pi tány ság

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal

5. bá nyá szat Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal Pé csi Bá nya ka pi tány ság

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal

6. ren dé szet (rend õr ség)

a) gyors for gal mi utak ese tén Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter

b) az egyéb or szá gos köz utak, a
he lyi köz utak és a köz for ga lom
elõl el nem zárt ma gán utak ese tén

Mar ca li Rend õr ka pi tány ság So mogy Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság

7. tûz vé de lem So mogy Me gyei
Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

8. hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter

9. ka taszt ró fa vé de lem Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

ka taszt ró fa vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter

10. föld mû ve lés ügy 

a) ter mõ föld vé de lem Mar ca li Kör ze ti Föld hi va tal So mogy Me gyei Föld hi va tal

b) ta laj vé de lem So mogy Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal Nö vény- 
és Ta laj vé del mi Igaz ga tó ság

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont

c) er dõ vé de lem So mogy Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal Er dé sze ti
Igaz ga tó sá ga

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont

11. kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
Dél-du nán tú li Iro da

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
köz pon ti szer ve

12. egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi 
és Tisz ti or vo si Szol gá lat
Dél-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

13. hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
Hi va ta la

Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság el nö ke

14. mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal 
Pé csi Mé rés ügyi és Mû sza ki
Biz ton sá gi Ha tó ság

Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal köz pon ti
szer ve

15. élel mi szer-egész ség ügy So mogy Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal
Élel mi szer-biz ton sá gi 
és Ál lat egész ség ügyi Igaz ga tó sá ga

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont
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A Kormány
249/2008. (X. 14.) Korm.

ren de le te

a Vas úti Pá lya ka pa ci tás-el osz tó Szer ve zet
és az in teg rált vas úti tár sa ság kö zöt ti jog vi szony ról

szó ló 333/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

A Kor mány a vas úti köz le ke dés rõl szó ló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A Vas úti Pá lya ka pa ci tás-el osz tó Szer ve zet és az in teg -
rált vas úti tár sa ság kö zöt ti jog vi szony ról szó ló 333/2005.
(XII. 29.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 6. §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a következõ rendelkezés lép:

„(1) A VPSZ az in teg rált vas úti tár sa ság szá má ra nyúj -
tott szol gál ta tá sok el len ér té ke ként az ál ta la el osz tott vas úti 
pá lya há ló zat-ka pa ci tás után – a Vtv. 79. §-a (1) be kez dé sé -
nek e) pont já ra is fi gye lem mel – ki szám lá zott és el szá molt
há ló zat-hoz zá fé ré si díj [Vtv. 65. §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont ja] net tó össze ge 0,7%-ának meg fe le lõ mér té kû
net tó meg bí zá si díj ra jo go sult.”

2. §

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

„(1) A VPSZ a Ptk. 475. §-ának (1) be kez dé se alap ján
más sze mély köz re mû kö dé sét csak ak kor ve he ti igény be,
ha va la mely fel ada ta el lá tá sá hoz olyan kü lön le ges szak ér -
te lem szük sé ges, amellyel a VPSZ nem ren del ke zik, to -
váb bá a köz re mû kö dõ sze mély és kö ze li hoz zá tar to zó ja a
Vtv. 67. §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe lel.”

3. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép hatályba.

(2) A 3. § (4) be kez dé se 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) Ha tá lyát vesz ti az R. 5. §-ának (2) be kez dé se.

(4) Az R. 6. §-ának (1) be kez dé sé ben a „0,7%-ának”
szö veg rész he lyé be a „0,6%-ának” szö veg lép.

(5) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 2-án a ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
250/2008. (X. 14.) Korm.

ren de le te

a 2007–2013. prog ra mo zá si idõ szak ban
az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból,

az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós Alap ból
szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá sá hoz kap cso ló dó
pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend sze rek

ki ala kí tá sá ról szó ló
281/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let

mó do sí tá sá ról

A Kor mány az Al kot mány 35. § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1. §

A 2007–2013. prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból
és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá sá -
hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len õr zé si
rend sze rek ki ala kí tá sá ról szó ló 281/2006. (XII. 23.) Korm. 
ren de let (a to váb bi ak ban: Korm. ren de let) 57. § (1) be kez -
dés ca) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tá si szer zõ dés ben ki kell köt ni az aláb bi biz to -
sí té ko kat:]

„ca) he lyi ön kor mány za tok, he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok, ön kor mány za tok tár su lá sai és ezek költ ség ve -
té si szer vei ese té ben az érin tett ön kor mány zat, amennyi -
ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv pá lyá zik, az
ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv, va la mint a 60. §
g) pont já ban meg ha tá ro zott ked vez mé nye zet tek írás be li
nyi lat ko za ta ar ról, hogy ha a pro jekt rész ben vagy egész -
ben meg hi ú sul na, il let ve, ha a tá mo ga tást sza bály ta la nul
hasz nál ja fel, ab ban az eset ben a tá mo ga tást a 40. § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt in téz ke dés sze rint vissza fi ze ti,”

2. §

A Korm. ren de let 60. § g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, és az ere de ti g)–j) pont je lö lé se
h)–k) pont ra vál to zik:

[Nem kö te le sek az 58–59. §-ban meg ha tá ro zott biz to sí -
té kot nyúj ta ni:]

 „g) azok a Ptk. 685/B. §-ában meg ha tá ro zott több sé gi
ön kor mány za ti be fo lyás alatt álló gaz da sá gi tár sa sá gok,
ame lyek a tá mo ga tást tö meg köz le ke dé si tár gyú ki emelt
pro jekt vagy nagy pro jekt meg va ló sí tá sá hoz kap ják, és a
tá mo ga tás ból lét re jö võ va gyon in gye ne sen az ön kor mány -
zat vagy a több sé gi ön kor mány za ti be fo lyás alatt álló gaz -
da sá gi tár sa ság ki zá ró la gos tu laj do ná ba ke rül,”
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3. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, és a ki hir de té sét kö ve tõ 9. na pon a hatályát veszti.

(2) E ren de let ben fog lal ta kat a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé sek ese té ben kell al -
kal maz ni. 

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

A Kormány
251/2008. (X. 14.) Korm.

ren de le te

az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta nács szer ve ze té nek
és mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló

67/2001. (IV. 20.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

A Kor mány a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély -
egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról szó ló 1998. évi XXVI. tör -
vény 30. § (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket
 rendeli:

1. §

Az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta nács szer ve ze té nek és
mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 67/2001.
(IV. 20.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. § (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„(1) Az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta nács nak (a to váb -
bi ak ban: Ta nács) a Fot. 25. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin -
ti tag jai a kö vet ke zõk:

a) a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért fe le lõs
mi nisz ter, 

b) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter,
c) az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,
d) az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter,
e) a köz le ke dés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, 
f) a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,
g) a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,
h) az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter,
i) a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter, 
j) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter, 
k) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és
l) az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság 

egy-egy kép vi se lõ je.”

2. §

Az R. 5. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A Fot. 25. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti tag
a) fi gye lem mel kí sé ri az adott ta got de le gá ló kor mány -

za ti szerv (a to váb bi ak ban: kor mány za ti szerv) fo gya té -
kos sá güggyel össze füg gõ tevékenységét;

b) ja vas la tot tesz a Ta nács fél éves mun ka ter vé nek
össze ál lí tá sa kor a kor mány za ti szerv mun kat er ve alap ján a 
fo gya té kos sze mé lye ket érin tõ elõ ter jesz té sek Tanács elé
terjesztésére;

c) tá jé koz tat ja a kor mány za ti szer vet a Ta nács te vé -
keny sé gé rõl;

d) fi gye lem mel kí sé ri a Ta nács – kor mány za ti szer vet
érin tõ – ja vas la ta i nak, ha tá ro za ta i nak a kor mány za ti szer -
ven be lü li egyez te té sét, vég re haj tá sát, és ezek ered mé nyé -
rõl beszámol a Tanácsnak.”

3. §

Az R. 9. § (2)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lépnek:

„(2) A Ta nács fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra és dön té se i -
nek elõ ké szí té sé re ál lan dó és ese ti bi zott sá go kat hoz hat
lét re, az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram vég re haj tá sá -
nak fi gye lem mel kí sé ré sé re ál lan dó mo ni tor ing bi zott sá -
got mû köd tet.

(3) A Fot. 24. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt fel adat 
vég re haj tá sá nak ér de ké ben a jog sza bály elõ ké szí tõ je – a
Fot. 25. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti tag köz re mû kö dé -
sé vel – a fo gya té kos sze mé lye ket érin tõ jog sza bá lyok ter -
ve ze te it az ál lam igaz ga tá si egyez te tés ke re té ben vé le mé -
nye zés re meg kül di a Ta nács nak.”

4. §

Az R. 9. §-a a kö vet ke zõ (7)–(8) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A Ta nács ál tal a Fot. 24. § (3) be kez dés b) pont ja

alap ján tett ja vas lat ról a ha tás kö re sze rint érin tett szerv ve -
ze tõ jé nek a ja vas lat be ér ke zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül
írás ban kell ál lást fog lal nia.

(8) A Ta nács fel ada ta i nak el lá tá sá val össze füg gés ben
írás be li tá jé koz ta tást kér het. Az írás be li tá jé koz ta tás-
 kérést bár mely tag kez de mé nyez he ti. Ha a kez de mé nye -
zést a Ta nács több sé gi dön tés sel tá mo gat ja, úgy a ha tás kö -
re sze rint érin tett szerv ve ze tõ je a meg ke re sés be ér ke zé sét
követõ 30 napon belül köteles írásban választ adni.”

5. §

Az R. 11. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11. § (1) A Ta nács tag ja it dí ja zás nem il le ti meg, a de -

le gált ta gok azon ban – a költ sé gek fel me rü lé sé tõl szá mí -
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tott har minc na pon be lül – írás ban kér he tik a tit kár tól a
 Tanács ülé sén való rész vé tel lel, va la mint a más bi zott sá -
gok ban, tes tü le tek ben való köz re mû kö dés sel kap cso la tos
aláb bi iga zolt költ sé ge ik meg té rí té sét:

a) jel tol mács és sze mé lyi se gí tõ költ sé ge,
b) úti költ ség, par ko lás sal fel me rü lõ költ sé gek.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti költ sé ge ket a Fot. 25. §

(6) be kez dé se alap ján a köz pon ti költ ség ve tés tár sa dal mi
esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal
fel ügyelt fe je ze té nek költ ség ve té se biz to sít ja. 

(3) A de le gá lás sal kap cso la tos költ sé gek a de le gá ló
szer ve ze te ket ter he lik.”

6. §

Az R. 12. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép: 

„(3) A Ta nács tit ká ra ki tû zi a (2) be kez dés b) pont ja sze -
rint be je lent ke zett szer ve ze tek ál tal a Ta nács ba de le gál ni
kí vánt ta gok meg vá lasz tá sá nak idõ pont ját, biz to sít ja a le -
bo nyo lí tás hoz szük sé ges tár gyi fel té te le ket (he lyi ség,
jegy zõ könyv ve ze tõ) és le ve ze ti a de le gá ló ülést. A vá lasz -
tás ról – köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett – jegy zõ könyv ké szül,
amely hez csa tol ni kell a je len lé ti ívet.”

7. §

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

8. §

(1) Az R.
a) 3. § (1) be kez dé sé ben a „szo ci á lis és mun ka ügyi mi -

nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter)” szö veg rész he lyé be a
„tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

b) 10. § (1) be kez dé sé ben, to váb bá 12. § (2), (4) és
(5) be kez dé sé ben a „mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „tár -
sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

c) 3. § (3) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri um” szö veg rész
he lyé be a „tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ért fe -
le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um (a to váb bi ak -
ban: minisztérium)” szöveg 
lép.

(2) Az R. 5. § (2) be kez dé sé ben az „és a Nem ze ti Fej -
lesz té si Ügy nök ség” szö veg rész ha tá lyát veszti.

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

A Kormány
252/2008. (X. 14.) Korm.

ren de le te

a köz tiszt vi se lõk kép zé sé vel össze füg gõ egyes
kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ktv.) 80. § (1) be kez -
dé sé nek a) pont já ban és (6) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján, va la mint az Al kot mány 35. § (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de li:

1. §

A köz igaz ga tá si és az ügy ke ze lõi alap vizs gá ról szó ló
51/1993. (III. 31.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R1.)
3. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az OKV el nö két a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter öt éves idõ tar tam ra ne ve zi ki. Az El nök ség tag -
jait az OKV el nö ke öt éves idõ tar tam ra kéri fel.”

2. §

Az R1. 5. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 
„5. § (1) A köz pon ti köz igaz ga tá si, va la mint a Ktv. 1. §

(2) be kez dé se sze rin ti szer vek nél al kal ma zott je lölt a Kor -
mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép -
zé si Köz pont nál, egyéb eset ben a köz igaz ga tá si szerv
szék he lye, il let ve mû kö dé si te rü le te sze rint il le té kes köz -
igaz ga tá si hi va tal nál (a to váb bi ak ban együtt: vizs gáz ta tás -
ra jo go sult szerv) mû kö dõ há rom ta gú bi zott ság (a továb -
biakban: vizs gáz ta tó bi zott ság) elõtt tesz vizs gát.

(2) A vizs gáz ta tó bi zott ság el nö két és tag ja it – a vizs -
gáz ta tás ra jo go sult szerv ja vas la tá ra – az OKV tit ká ra kéri
fel az OKV tag jai kö zül. A fel ké ré se ket a vizs gáz ta tás ra
jo go sult szerv kül di meg a vizs gáz ta tó bi zott ság ré szé re.

(3) A vizs gáz ta tás ra jo go sult szerv a vizs gáz ta tó bi zott -
ság el nö ké nek és tag ja i nak fel ké ré sé re vo nat ko zó ja vas la -
tát a vizs ga idõ pont ját meg elõ zõ 15 mun ka nap pal ko ráb -
ban meg kül di az OKV tit ká rá nak. A vizs gáz ta tó bi zott ság
tag já nak vagy el nö ké nek aka dá lyoz ta tá sa ese tén a vizs -
gáz ta tás ra jo go sult szerv ha la dék ta la nul ja vas la tot küld az
OKV tit ká ra ré szé re az új el nök vagy tag fel ké ré sé re.

(4) A vizs gáz ta tó bi zott ság fel ké ré sé nek elõ ké szí té sé -
vel, mû kö dé sé vel, a vizs gák és szak mai kon zul tá ci ók szer -
ve zé sé vel, le bo nyo lí tá sá val, nyil ván tar tá sá val kap cso la tos 
fel ada to kat a vizs gáz ta tás ra jo go sult szerv lát ja el.

(5) E ren de let mel lék le te tar tal maz za a köz igaz ga tá si és
ügy ke ze lõi alap vizs ga sza bály za tát (a to váb bi ak ban: Vsz.).”

3. §

A köz igaz ga tá si szak vizs gá ról szó ló 35/1998. (II. 27.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R2.) 4. §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„4. § (1) A 6/A. § sze rin ti fel ké szí tõ tan fo lya mon ok ta -
tás ra jo go sul tak fel ké ré sét a Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont és a köz -
igaz ga tá si hi va ta lok (a to váb bi ak ban együtt: szak vizs ga -
szer ve zõ) elõ ze tes jó vá ha gyás ra fel ter jesz tik az OKV tit -
ká rá hoz. Az OKV tit ká ra az ok ta tás ra jo go sul tak jó vá ha -
gyá sa so rán ér vé nye sí ti, hogy

a) a tárgy év ben ará nyo sak le gye nek az ok ta tói fel ké ré sek,
b) ér vé nye sül je nek az ok ta tás sal kap cso la tos, az OKV

el nök sé ge ál tal meg ha tá ro zott mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek.
(2) A szak vizs gát a vizs ga tárgy nak meg fe le lõ vizs gáz ta -

tás ra jo go sul tak ból ala kí tott 3 tagú bi zott ság elõtt kell le ten ni, 
amely nek el nö két és tag ja it a vizs ga szer ve zõ ja vas la tá ra az
OKV tit ká ra kéri fel. A fel ké ré se ket a vizs ga szer ve zõ kül di
meg a vizs ga bi zott ság ré szé re. A vizs ga szer ve zõ a vizs ga
idõ pont ját meg elõ zõ 15 mun ka nap pal ko ráb ban ja vas la tot
tesz a vizs ga bi zott ság el nö ké re és tag ja i ra az OKV tit ká rá -
nak. A vizs ga bi zott ság tag já nak aka dá lyoz ta tá sa ese tén a
vizs ga szer ve zõ ha la dék ta la nul ja vas la tot tesz az OKV tit ká ra
ré szé re az új tag fel ké ré sé re. Az (1) be kez dés a) pont já ban
fog lal ta kat a vizs ga bi zott ság fel ké ré se kor is al kal maz ni kell.

(3) A bi zott sá gok fel ké ré sé nek elõ ké szí té sé vel, mû kö dé -
sé vel, a szak vizs gák, va la mint a szak vizs gá ra fel ké szí tõ tan -
fo lyam szer ve zé sé vel, le bo nyo lí tá sá val, nyil ván tar tá sá val
kap cso la tos fel ada to kat a szak vizs ga szer ve zõk lát ják el.

(4) A Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz -
igaz ga tá si Kép zé si Köz pont a szak vizs gák szer ve zé sé hez,
a bi zott sá gok mun ká já hoz, a vizs ga kö ve tel mé nyek egy sé -
ges ér vé nye sí té sé hez az OKV el nö ké nek egyet ér té sé vel
mód szer ta ni út mu ta tást ad, il le tõ leg a szak vizs ga szer ve -
zõk nek – az OKV tit ká rá nak ko or di ná lá sá val – szak mai
mód szer ta ni ér te kez le te ket tart.

(5) A köz igaz ga tá si szak vizs ga egyes vizs ga tár gyai tan -
anya gá nak ki fej lesz té sé rõl – a szak bi zott sá gok ál tal ja va -
solt és az OKV el nö ke ál tal jó vá ha gyott kö ve tel mény rend -
szer alap ján – a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és
Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont gon dos ko dik.

(6) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si, va la mint a Ktv. 1. §
(2) be kez dé se sze rin ti szer vek nél al kal ma zott köz tiszt vi -
se lõ a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz -
ga tá si Kép zé si Köz pont nál, a töb bi köz igaz ga tá si szerv nél
al kal ma zott köz tiszt vi se lõ, va la mint a pol gár mes ter a köz -
igaz ga tá si szerv szék he lye, il le tõ leg mû kö dé si te rü le te
sze rint il le té kes szak vizs ga szer ve zõ nél mû kö dõ bi zott ság
elõtt – a köz igaz ga tá si szak vizs ga e ren de let 1. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott vizs ga sza bály za tá nak fi gye lem -
be vé te lé vel – tesz szak vizs gát. A szak vizs ga szer ve zõk
szük ség sze rint kö zö sen is szer vez het nek szak vizs gát, fel -
ké szí tõ tan fo lya mot.

(7) A szak vizs ga szer ve zõt a (3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott fel ada ta i nak vég re haj tá sa so rán a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ miniszter irányítja.”

4. §

A köz tiszt vi se lõk to vább kép zé sé rõl és a köz igaz ga tá si
ve ze tõ kép zés rõl szó ló 199/1998. (XII. 4.) Korm. ren de let

(a to váb bi ak ban: R3.) 11. § (2) be kez dé se he lyé be a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A Kol lé gi um el nö két a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve -
ze tõ mi nisz ter ne ve zi ki öt éves idõ tar tam ra. A Kol lé gi um
tit ká ra a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal öt -
éves idõ tar tam ra ki ne ve zett köz tiszt vi se lõ. A Kol lé gi um
tag jai: a mi nisz te rek ál tal de le gált egy-egy köz tiszt vi se lõ,
va la mint a re gi o ná lis köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõi vagy 
az ál ta luk ki je lölt egy-egy köz tiszt vi se lõ, a Kol lé gi um tit -
ká ra, to váb bá a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és
Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont, a Köz tiszt vi se lõk Szak -
mai Szer ve ze te i nek Szö vet sé ge, az Or szá gos Ön kor mány -
za ti Köz tiszt vi se lõi Ér dek egyez te tõ Ta nács ön kor mány za -
ti, va la mint a Köz tiszt vi se lõi Ér dek egyez te tõ Ta nács és
Or szá gos Ön kor mány za ti Köz tiszt vi se lõi Ér dek egyez te tõ
Ta nács mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti ol da la ál tal de le -
gált egy-egy sze mély.”

5. §

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

(2) Az R1. alap ján az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi -
zott ság e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en fel kért tag -
ja i nak meg bí za tá sa – fel ké ré sük le jár tá nak idõ pont já tól
füg get le nül – 2009. szep tem ber 1-jé ig tart.

(3) Az R2. 3. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ké szí tõ
tan fo lya mon ok ta tás ra és vizs gáz ta tás ra jo go sul tak 2009.
szep tem ber 1-jéig jo go sul tak vizs gáz tat ni és ok tat ni, füg get -
le nül a ko ráb bi fel ké ré sük idõ pont já tól, fel té ve, hogy 2002.
má jus 24-e után kap tak ok ta tói és vizs gáz ta tói fel ké rést.

(4) A Kor mány a Ktv. 61. § (2) be kez dé sé ben, va la mint a
Ktv. 62. § (1) be kez dé sé ben a szol gál ta tó köz pont szá má ra
meg ha tá ro zott, a köz szol gá la ti alap nyil ván tar tás ra vo nat ko zó 
ha tás kö rök 2009. már ci us 1-jé ig tör té nõ gya kor lá sá ra a mi -
nisz té ri u mo kat és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt je lö li ki.

(5) Ha tá lyát vesz ti az R2. 2. § (4) be kez dé sé ben a „köz -
igaz ga tá si ál lam tit kár és” szö veg rész, az R2. 3. § (4) be -
kez dé se, az R2. 3. § (5) be kez dé sé ben az „az OKV társ el -
nö ké vel és” szö veg rész, az R2. 1. szá mú mel lék le te
5. pont já nak utol só mon da ta, az R3. 1. § (1) be kez dé sé ben
az „a fõ tiszt vi se lõ és a köz pon ti tiszt,” szö veg rész, az R3.
8. § (4) be kez dés elsõ mon da tá ban a „ , il let ve a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra (a to váb bi ak ban: 
a MEH ál lam tit ká ra)” szö veg rész, az R3. 9. § (1) be kez dé -
sé ben az „a tár sa da lom biz to sí tás köz pon ti hi va ta li szer ve it
irá nyí tó po li ti kai ál lam tit kár,” szö veg rész, az R3. 13. §
(1) be kez dé sé ben az „– a MEH ál lam tit ká ra köz re mû kö dé -
sé vel –” szö veg rész.

(6) Az R1. 3. § (1) be kez dés utol só mon da tá ban az
„a Mi nisz te rel nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az OKV el nö ke” szö veg és a „Köz igaz ga tá si
 Kamara” szö veg rész he lyé be a „Köz tiszt vi se lõk Szak mai
Szer ve ze te i nek Szö vet sé ge” szö veg, 4. § (1) be kez dé sé ben 
az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal hi va ta los lap já ban” szö veg -

16836 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/146. szám



rész he lyé be az „a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je -
le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben” szö veg, az R1. mel lék let
I. pont 4. al pont já nak utol só mon da tá ban az „OKV el nö ké -
nek” szö veg rész he lyé be az „OKV tit ká rá nak” szö veg, az
R2. 3. § (2) be kez dés elsõ mon da tá ban az „a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
OKV el nö ke” szö veg, az R2. 3. § (3) be kez dé sé ben az „a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg ré szek
he lyé be az „az OKV el nö ke” szö veg, az R2. 3. § (5) be kez -
dé sé nek be ve ze tõ mon da tá ban a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt 
ve ze tõ mi nisz ter ál tal ki ne ve zett” szö veg rész he lyé be a
„Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal öt éves
idõ tar tam ra ki ne ve zett” szö veg, az R3. 11. § (4) be kez dé -
sé ben az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal hi va ta los lap já ban”
szö veg rész he lyé be az „a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben” szö veg, az R3. 16. §
(3) be kez dé sé ben a „Kol lé gi um el nö ke” szö veg rész he lyé -
be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg,
az R3. 16. § (4) be kez dé sé ben a „Kol lé gi um el nö ké nek”
szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt vezetõ
miniszter” szöveg lép. 

(7) Az Eu ró pai Unió so ros ma gyar el nök ség ben köz vet -
le nül részt ve võk ki vá lasz tá sá ról, kép zé sé rõl és anya gi el -
is me ré sé rõl szó ló 374/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let 7. §
(1) be kez dés a) pont aa) al pont já ban a „2009. ja nu ár já ban, 
2009. jú li u sá ban” szö veg rész he lyé be a „2009. jú li u sá ban
a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal meg ál la pí tott
összeg, de leg fel jebb a hat havi il let mény 30%-a” szö veg,
ba) al pont já ban a „2009. ja nu ár já ban, 2009. jú li u sá ban”
szö veg rész he lyé be a „2009. jú li u sá ban a mun kál ta tói jog -
kör gya kor ló ja ál tal meg ál la pí tott összeg, de leg fel jebb a
hat havi il let mény 25%-a” szö veg lép.

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

A  Kormány
253/2008. (X. 14.) Korm.

ren de le te

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
és a Hor vát Köz tár sa ság Kor má nya kö zött 

– kö zös he lyen tör té nõ ha tár for ga lom el len õr zé se
cél já ból – Le te nye–Go ri è an (Mu ra csány)

II. sze mély for gal mi au tó pá lya-ha tár át ke lõ hely
lé te sí té sé rõl ké szült Plit vi ce-ben, 2005. jú li us 8-án

aláírt Megállapodás kihirdetésérõl

(A Meg ál la po dás 2006. már ci us 10-én lé pett ha tály ba.)

1. §

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor -
vát Köz tár sa ság Kor má nya kö zött kö zös he lyen tör té nõ
ha tár for ga lom el len õr zé se cél já ból Le te nye–Go ri è an (Mu -

ra csány) II. sze mély for gal mi au tó pá lya-ha tár át ke lõ hely
lé te sí té sé rõl ké szült, Plit vi ce-ben, 2005. jú li us 8-án alá írt
Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti. 

2. §

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

„Megállapodás
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya

és a Hor vát Köz tár sa ság Kor má nya kö zött
Le te nye–Go ri è an (Mu ra csány) II. sze mély for gal mi

au tó pá lya-ha tár át ke lõ hely lé te sí té sé rõl, kö zös he lyen
tör té nõ ha tár for ga lom el len õr zé se cél já ból

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár -
sa ság Kor má nya (a to váb bi ak ban: Szer zõ dõ Fe lek) 

azon igye ke zet tõl ve zé rel ve, hogy fej lesszék a jó szom szé -
di kap cso la to kat, va la mint bõ vít sék az együtt mû kö dést az
ide gen for ga lom és a nem zet kö zi sze mély for ga lom te rü le tén,

fi gye lem be véve a Hor vát Köz tár sa ság Kor má nya és a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a Le te nye–Go ri è an
au tó pá lya-kap cso lat lé te sí té sé rõl szó ló Bu da pes ten, 2001.
már ci us 2-án kö tött Egyez mény (a to váb bi ak ban: Autó pálya
kap cso lat ról szó ló Egyez mény) 4. Cik ké ben fog lal ta kat,

te kin tet tel a Ma gyar Köz tár sa ság és a Hor vát Köz tár sa -
ság kö zött a köz úti, a vízi és a vas úti ha tár for ga lom el len -
õr zé sé rõl szó ló Bu da pes ten, 2003. szep tem ber 29-én alá írt
Egyez mény ben (a to váb bi ak ban: Ha tár for ga lom el len õr -
zé sé rõl szó ló Egyez mény), va la mint a Ma gyar Köz tár sa -
ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a 
Ma gyar Köz tár sa ság és a Hor vát Köz tár sa ság kö zött a köz -
úti, a vas úti és a vízi ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl szó ló
Egyez mény vég re haj tá sá ról szó ló Bu da pes ten, 2003.
szep tem ber 29-én alá írt Meg ál la po dás (a to váb bi ak ban:
Ha tár for gal mi Vég re haj tá si Meg ál la po dás) 7. Cikk (3) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra,

az aláb bi ak ban ál la pod tak meg.

1. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü -
le tén V/B. eu ró pai köz úti köz le ke dé si fo lyo són a B 57 és
B 58 ha tár je lek kö zött lé te sü lõ Mu ra-híd hoz kap cso lód va,
a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam te rü le tén fek võ Le te nye és a
Hor vát Köz tár sa ság ál lam te rü le tén fek võ Go ri è an te le pü -
lé sek kö zött a ha tár for ga lom kö zös he lyen tör té nõ el len õr -
zé se cél já ból Le te nye–Go ri è an (Mu ra csány) II. (a továb -
biakban: ha tár át ke lõ hely) el ne ve zés sel au tó pá lya ha tár át -
ke lõ he lyet lé te sí te nek.

(2) A ha tár át ke lõ he lyen a Ma gyar Köz tár sa ság állam -
területén hor vát ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá la ti hely
lé te sül, ahol a hor vát hi va ta los sze mé lyek el len õr zést vé -
gez nek.
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(3) A ha tár át ke lõ hely hasz ná la tá nak rend jét és nyit va -
tar tá si ide jét a Ha tár for gal mi Vég re haj tá si Meg ál la po dás
7. Cik ke tar tal maz za.

(4) A ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sát kö ve tõ en a kö zös ál -
lam ha tá ron je len leg mû kö dõ Le te nye–Go ri è an (Mu ra csány)
I. köz úti ha tár át ke lõ hely a Ha tár for gal mi Vég re haj tá si Meg -
ál la po dás 6. Cik ké ben fog lal tak sze rin ti for ga lom szá má ra az
ott meg ha tá ro zott mó don és nyit va tar tás sal mû kö dik.

2. Cikk

(1) A ha tár át ke lõ he lyen a nem zet kö zi sze mély for ga lom
el len õr zé se a Ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl szó ló Egyez -
mény és a Ha tár for gal mi Vég re haj tá si Meg ál la po dás ren -
del ke zé sei alap ján tör té nik.

(2) A nem zet kö zi sze mély for ga lom ban részt ve võ köz -
le ke dé si esz kö zök nek meg kell fe lel ni ük a Szer zõ dõ Fe lek
ha tá lyos jog sza bá lya i ban fog lal tak nak és be kell tar ta ni uk
az au tó pá lyán tör té nõ köz le ke dés sza bá lya it.

3. Cikk

(1) A ha tár át ke lõ he lyet a ma gyar Szer zõ dõ Fél épí ti
meg, sa ját költ sé gén és be ru há zá sá ban, mely a Ma gyar Ál -
lam ki zá ró la gos tu laj do nát ké pe zi.

(2) A ma gyar Szer zõ dõ Fél kö te le zett sé get vál lal arra,
hogy a ha tár át ke lõ hely épí té sét a Mu ra-híd for ga lom ba he -
lye zé sé vel egy ide jû leg be fe je zi és a ha tár át ke lõ he lyen
mind két Szer zõ dõ Fél il le té kes szol gá la ti sze mé lyei ré szé -
re biz to sít ja a ha tár for ga lom el len õr zé sé nek fel té te le it.

(3) A ma gyar Szer zõ dõ Fél a ha tár át ke lõ hely ter ve zé si
el já rá sa so rán biz to sít ja a hor vát Szer zõ dõ Fél il le té kes ha -
tó sá gai szá má ra, hogy az át ke lõ hely ter ve it meg is mer je és
ja vas la ta it ki fejt hes se.

(4) Az át ke lõ hely ter ve zé sé nek és ki vi te le zé sé nek ide -
jére, a kö zös fel ada tok vég re haj tá sá nak elõ se gí té sé re a
Szer zõ dõ Fe lek szak ér tõ ik bõl kö zös Tech ni kai Munka -
bizottságot hoz nak lét re.

4. Cikk

(1) A ma gyar Szer zõ dõ Fél a ha tár át ke lõ he lyen bizto -
sítja a hor vát Szer zõ dõ Fél szol gá la ti sze mé lyei szá má ra,
va la mint a szol gál ta tást vég zõk ré szé re – a Ha tár for ga lom
el len õr zé sé rõl szó ló Egyez mény ben fog lal tak kal össz -
hang ban – a ha tár for ga lom el len õr zé sé hez, az ez zel össze -
füg gõ te vé keny ség hez szük sé ges mû kö dé si te rü le tet és
szol gá la ti célú he lyi sé ge ket.

(2) A hor vát szol gá la ti sze mé lyek szá má ra a mû kö dé si te -
rü let a ha tár for ga lom el len õr zõ szol gá la ti he lyen ki ter jed:

– a ki je lölt hi va ta li he lyi sé gek re,
– az el len õr zõ for gal mi sá vok ra és a ke ze lõ fül ké re,
– a szo ci á lis he lyi sé gek re,
– a par ko ló ra,

– az ál lam ha tár tól az új Mu ra-hí don át a szol gá la ti he -
lyig ve ze tõ au tó pá lya sza kasz ra, va la mint a Le te nye–Go ri -
è an (Mu ra csány) I. köz úti ha tár át ke lõ he lyen át a ki je lölt
csat la ko zó (kol lek tor) útra szol gá lat ba já rás cél já ból.

(3) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ ha tár át ke lõ he lyen a szol -
gál ta tást vég zõk a szá muk ra ki je lölt vagy te le pí tett szol gá la ti
he lyi sé ge ket hasz nál ják, to váb bá a (2) be kez dés ben fel tün te -
tett út sza ka szo kat szol gá lat ba já rás cél jából.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek ha tár for ga lom el len õr zõ szer ve i -
nek ki je lölt ve ze tõk írás ban meg ha tá roz zák a ha tár át ke lõ -
hely kö zös hasz ná la tá nak sza bá lya it.

5. Cikk

(1) A hor vát Szer zõ dõ Fél il le té kes szer vei, szol gá la ti
sze mé lyei és szol gál ta tást vég zõi ál tal ki zá ró lag, va la mint
a ma gyar szol gá la ti sze mé lyek kel kö zö sen hasz nált lé te sít -
mé nyek hasz ná la tá ról, fenn tar tá sá ról, az üze mel te tõ ál tal
nyúj tan dó szol gál ta tá sok ról, va la mint a ha tár át ke lõ hely
üze mel te té si fel té te le i rõl, a hasz ná lat és a szol gál ta tá sok
díj ár ól, mér té ké rõl és a fi ze tés mód já ról – a Ha tár for ga lom
el len õr zé sé rõl szó ló egyez mény 18. Cikk (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra fi gye lem mel – a Szer zõ dõ Fe lek ki je lölt il -
le té kes szer vei ma gán jo gi szer zõ dés ben ál la pod nak meg.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ il le té kes szer vek a kö -
vet ke zõk:

a) a ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: a Vám és Pénz ügy -
õr ség,

b) a hor vát Szer zõ dõ Fél ré szé rõl: a Pénzügyminiszté rium.

6. Cikk

A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa so rán fel me rült vi tá -
kat a Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás 3. Cikk (4) be -
kez dé sé ben sze rep lõ kö zös Tech ni kai Mun ka bi zott ság ke -
re té ben tár gya lá sok út ján, en nek ered mény te len sé ge ese -
tén, dip lo má ci ai úton ren de zik.

7. Cikk

(1) A je len Meg ál la po dás azon ké sõb bi írá sos dip lo má -
ci ai ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 30. (har min ca dik) na -
pon lét ha tály ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek ér te sí tik egy -
mást a ha tály ba lé pés hez szük sé ges bel sõ jogi kö ve tel mé -
nyek tel je sü lé sé rõl.

(2) A je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól. A je -
len Meg ál la po dást bár me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai
úton, írás ban fel mond hat ja. A je len Meg ál la po dás a fel -
mon dás ról szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 6. (ha to -
dik) hó nap el tel té vel ha tá lyát vesz ti.

(3) A je len Meg ál la po dás a Szer zõ dõ Fe lek köl csö nös
egyet ér té sé vel írás ban ki egé szít he tõ és mó do sít ha tó. A ki -
egé szí tés és a mó do sí tás az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint lép ha tály ba.
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Ké szült: Plit vi ce-n, 2005. jú li us 8. nap ján, két ere de ti
pél dány ban ma gyar és hor vát nyel ven, mind két nyel vû
szö veg egy aránt hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Hor vát Köz tár sa ság 
Kor má nya ne vé ben Kor má nya ne vé ben”

3. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba. 

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a pénz ügy mi nisz ter gon dos ko dik.

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

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
5/2008. (X. 14.) MeHVM

rendelete

egyes hivatalos lapok nyomtatott változatának
terjesztéséhez szükséges elõfizetõi szám

meghatározásáról

Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005.
évi XC. tör vény 22.  § (2) be kez dés e) pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 29/2008. (II. 19.)
Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem:

1.  §

(1) A mi nisz té ri um, az au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv és a
kor mány hi va tal ál tal ki adott hi va ta los lap ol dal hû má so la ta
nyom ta tott for má ban ak kor ter jeszt he tõ, ha a tárgy évet meg -
elõ zõ év jú ni us 30-án a lap a köz pon ti költ ség ve tés hez tar to -
zó szer ve ken kí vüli elõ fi ze tõ i nek szá ma az ez ret meg ha lad ja.

(2) Az (1) be kez dés ben fog la ltak nem ké pe zik aka dá lyát 
an nak, hogy

a) az ott meg je lölt hi va ta los lap egyes pél dá nya i ról
költ ség té rí tés el le né ben, a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és 
a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi
LXIII. tör vény ren del ke zé sei sze rint egye di leg pa pír ala pú
má so la tot ké szít se nek,

b) a hi va ta los la pot ki adó szerv az ol dal hû má so la tot nyom -
ta tott for má ban, el len ér ték nél kül a szerv, il let ve a szer vet ve -

ze tõ sze mély irá nyí tá sa vagy fel ügye le te alá tar to zó szerv ál lo -
má nyá ba tar to zó sze mé lyek ren del ke zé sé re bo csás sa.

(3) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa so rán a hi va ta los la pot
ki adó szerv, il let ve jog elõd jei, va la mint a mi nisz té ri u mot
ve ze tõ mi nisz ter ál tal irá nyí tott szerv ál tal a tárgy évet
meg elõ zõ év jú ni us 30-án ki adott több hi va ta los lap nak a
köz pon ti költ ség ve tés hez tar to zó szer ve ken kí vü li elõ fi ze -
tõ i nek szá mát össze kell szá mí ta ni az zal, hogy több jog -
utód ese té ben a pél dány szá mot a fel adat kör sze rin ti jog -
utód nál, több fel adat kör sze rin ti jog utód ese té ben a jog -
utó dok kö zött egyen lõ arány ban kell szá mí tás ba ven ni.

2.  §

E ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

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

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
22/2008. (X. 14.) IRM

ren de le te

a köz jegy zõi ál lá sok szá má ról
és a köz jegy zõk szék he lyé rõl szó ló

15/1991. (XI. 26.) IM ren de let
 mó do sí tá sá ról

A köz jegy zõk rõl szó ló 1991. évi XLI. tör vény 12. §
(3) be kez dé sé ben és 183. § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- 
és ha tás kö ré rõl szó ló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § h) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1. §
 
A köz jegy zõi ál lá sok szá má ról és a köz jegy zõk szék he -

lyé rõl szó ló 15/1991. (XI. 26.) IM ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 1. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban 314 köz jegy zõ mû -
ködik.”

2. §

(1) Az R. mel lék le te III. Ré szé nek Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye cím utol só pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:
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(Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

„11. To kaj és Bod rog ke resz túr,
Bod rog kis fa lud, Cso baj,
Er dõ bé nye, Sze gi, Sze gi long,
Tak ta báj, Tar cal, Ti sza la dány,
Ti sza tar dos (a Sze ren csi vá ro si
bí ró ság il le té kes sé gi
te rü le té rõl), va la mint Ra ka maz,
Sza bolcs, Tí már, Ti sza nagy fa lu, 
Bal sa és Gá va ven csel lõ 
(a Nyír egy há zi vá ro si bí ró ság
il le té kes sé gi te rü le té rõl)

egy kör zet egész év”

(2) Az R. mel lék le te III. Ré szé nek Sza bolcs-Szat -
már-Be reg me gye cím 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)

„5. Nyír egyhá zi
vá ro si bí ró ság
(ki vé ve Ra ka maz,
Sza bolcs, Tí már,
Ti sza nagy fa lu,
Bal sa, Gá va-
ven csel lõ)

1 sz. köz jegy zõ ja nu ár, jú li us

2. sz. köz jegy zõ feb ru ár, au gusz tus

3. sz. köz jegy zõ már ci us, szep tem -
ber

4. sz. köz jegy zõ áp ri lis, ok tó ber

5. sz. köz jegy zõ má jus, no vem ber

6. sz. köz jegy zõ jú ni us, de cem ber”

3. §

Az R. mel lék le te IV. Ré szé nek Fej ér me gye cím 4. és
5. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(Fej ér me gye)

„4. Szé kes -
fe hér vár vá ro si 
bí ró ság
(ki vé ve az 
5. pont alat ti)

1. sz. köz jegy zõ ja nu ár, jú li us

2. sz. köz jegy zõ feb ru ár, au gusz tus

3. sz. köz jegy zõ már ci us, szep tem ber

4. sz. köz jegy zõ áp ri lis, ok tó ber

5. sz. köz jegy zõ má jus, no vem ber

6. sz. köz jegy zõ jú ni us, de cem ber

5. Mór, Ba kony cser nye, Ba lin ka, 
Bo dajk, Csák be rény, Csó ka kõ,
Fe hér vár csur gó, Isz ti mér,
Kin cses bá nya, Ma gyar al más,
Nagy ve leg, Pusz ta vám, Sö réd 
(a Szé kes fe hér vár vá ro si bí ró ság
il le té kes sé gi te rü le té rõl)

egy kör zet egész év”

4. §

Ez a ren de let 2008. no vem ber 1-jén lép ha tály ba, és
2008. no vem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
124/2008. (X. 14.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság a köz tár sa sá gi el nök nek az Or -
szág gyû lés ál tal el fo ga dott, még ki nem hir de tett tör -
vények alkot mány elle nességének elõ ze tes vizs gá la tá ra
irá nyu ló in dít vá nyai tár gyá ban – dr. Bra gyo va And rás,
dr. Kiss Lász ló, dr. Ko vács Pé ter és dr. Lé vay Mik lós al -
kot mány bí rák kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az Or szá -
gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ról  szóló, az Or szág gyû lés
2006. de cem ber 11-i ülés nap ján el fo ga dott tör vény 3.  §
(2) be kez dés b) pont ja, 7.  § (1) be kez dés c) pont ja, va la -
mint a 19.  § (1) be kez dé sé nek a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény 17.  § (4) be kez dé sét meg ál -
la pí tó szö veg ré sze alkot mány elle nes.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az ága za ti
pár be széd bi zott sá gok ról és a kö zép szin tû szo ci á lis pár be -
széd egyes kér dé se i rõl  szóló, az Or szág gyû lés 2006. de -
cem ber 11-i ülés nap ján el fo ga dott tör vény 33.  §-ának a
Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény
53.  § (3) be kez dé se elsõ mon da tát meg ál la pí tó szö veg ré -
sze alkot mány elle nes.

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.

1. Az Or szág gyû lés 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján
fo gad ta el az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ról  szóló
T/1306. szá mú tör vényjavaslatot (a továb biak ban:
OÉTtv.). Az Or szág gyû lés ugyan ezen az ülés na pon el fo -
gad ta az ága za ti pár be széd bi zott sá gok ról és a kö zép szin tû 
szo ci á lis pár be széd egyes kér dé se i rõl  szóló T/1307. szá mú 
tör vényjavaslatot (a továb biak ban: Ászptv.). Az Or szág -
gyû lés el nö ke az OÉTtv.-t és az Ászptv.-t 2006. de cem ber
13-án küld te át a köz tár sa sá gi el nök hi va ta lá ba ki hir de tés -
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re. A köz tár sa sá gi el nök az OÉTtv.-t, va la mint az
Ászptv.-t nem írta alá, ha nem – az Al kot mány 26.  § (4) be -
kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré nél fog va – az Al kot mány -
bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak -
ban: Abtv.) 1.  §-ának a) pont ja, 21.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont ja és a 35.  §-a alap ján az OÉTtv. több, il let ve az
Ászptv. egy ren del ke zé se alkot mány elle nességének elõ ze -
tes vizs gá la tát kez de mé nyez te az Al kot mány bí ró ság nál. A 
köz tár sa sá gi el nök in dít vá nya it az Al kot mány 26.  § (1) be -
kez dé sé ben meg je lölt ha tár idõn be lül küld te meg az Al -
kot mány bí ró ság nak.

Az OÉTtv.-nyel szem ben elõ ter jesz tett in dít vá nyá ban a
köz tár sa sá gi el nök kér te, hogy az Al kot mány bí ró ság ál la -
pít sa meg, hogy az OÉTtv. 3.  § (2) be kez dés b) pont ja,
5.  §-a, 6.  § (1) be kez dé se, 7.  § (1) be kez dés c) pont ja, va la -
mint 19.  § (1) be kez dé sé nek a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 17.  §
(4) be kez dé sét meg ál la pí tó szö veg ré sze alkot mány elle nes. 
Az Ászptv.-nyel szem ben elõ ter jesz tett in dít vá nyá ban a
köz tár sa sá gi el nök je lez te, hogy az Ászptv. 33.  §-ának az
Mt. 53.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tát meg ál la pí tó ré -
sze alkot mány elle nes. A két in dít ványt a fel me rü lõ al kot -
má nyos sá gi prob lé mák azo nos sá gá ra te kin tet tel az Al kot -
mány bí ró ság egye sí tet te, és egy el já rás ban bí rál ta el.

2. A köz tár sa sá gi el nök az OÉTtv.-nyel kap cso la tos in -
dít vá nyá ban utalt arra, hogy az Al kot mány bí ró ság
40/2005. (X. 19.) AB ha tá ro za ta sze rint az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé vel el len té tes alkot mány elle nes hely zet ke -
let ke zett an nak kö vet kez té ben, hogy az Or szág gyû lés nem 
al kot ta meg az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács nak
(a továb biak ban: OÉT), mint az or szá gos fog lal koz ta tás -
po li ti kai ér dek egyez te tés szer ve ze té nek lét re ho zá sá ra és
mû kö dé sé re vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé se ket. Az
OÉTtv. en nek az alkot mány elle nes mu lasz tás nak a meg -
szün te té se cél já ból szü le tett. Az OÉTtv. a mu lasz tást úgy
kí ván ja or vo sol ni, hogy meg ha tá roz za az OÉT mû kö dé si
te rü le tét, össze té te lét és mû kö dé sé nek alap ve tõ sza bá lya it.

A köz tár sa sá gi el nök ál tal az OÉTtv.-ben ki fo gás olt
ren del ke zé sek rész ben az OÉT egyes ha tás kö re it sza bá -
lyoz zák, rész ben az OÉT össze té te lét ha tá roz zák meg. A
köz tár sa sá gi el nök e ren del ke zé sek kel kap cso lat ban az Al -
kot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé sé nek sé rel mét kér te meg -
ál la pí ta ni. A köz tár sa sá gi el nök az OÉT ha tás kö re it figye -
lembe véve meg ál la pít ha tó nak tar tot ta, hogy az OÉT köz -
ha tal mi jo go sít vá nyo kat is gya ko rol, in dít vá nyá ban az
OÉT aláb bi köz ha tal mi jo go sít vá nya i ra utalt.

2.1. A köz tár sa sá gi el nök – a 40/2005. (X. 19.) AB ha tá -
ro zat ra (ABH 2005, 427, 439.)  való hi vat ko zás sal – a fog -
lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról
 szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Flt.) 9.  §
b) pont já ban fog lalt jo go sít ványt, mely arra ha tal maz za fel
az OÉT-et, hogy éven te be szá mol tas sa a Mun ka erõ pi a ci
Alap Irá nyí tó Tes tü le tét, az OÉT köz ha tal mi jo go sít vá nyá -
nak te kin tet te. Az OÉTtv. 3.  § (2) be kez dés b) pont ja sze -
rint az OÉT a mun ka vi szonyt érin tõ leg fon to sabb jog sza -

bá lyok te kin te té ben – tör vényi ren del ke zés alap ján –
egyet ér té si jo got gya ko rol. Az Mt. 17.  § (4) be kez dé sét
meg ál la pí tó OÉTtv. 19.  § (1) be kez dé se sze rint a tár sa dal -
mi pár be szé dért fe le lõs mi nisz ter az OÉT egyet ér té sé vel
ha tá roz hat ja meg a mun ka mi nõ sí tés rend sze rét.

A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nyá ban utalt arra, hogy az
Mt. 17.  § (1) be kez dé se is köz ha tal mi jo go sít ványt ad az
OÉT-nek, mi u tán a Kor mány az OÉT egyet ér té sé vel ha tá -
roz za meg a fog lal koz ta tás ér de ké ben a mun ka vál la lók na -
gyobb cso port ját érin tõ gaz da sá gi ok ból tör té nõ mun ka vi -
szony-meg szün te tés sel kap cso lat ban az Mt.-tõl el té rõ sza -
bá lyo kat; il let ve dönt a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér és a
mun ka vál la ló ál tal be töl tött mun ka kör höz szük sé ges is ko -
lai vég zett ség, szak ké pe sí tés szint jé tõl füg gõ ga ran tált
bér mi ni mum nak a mér té ké rõl, to váb bá a mun ka ügyi el len -
õr zés re vo nat ko zó, kor mány ren de let ben tör té nõ sza bá lyo -
zás ról. Ezt a ren del ke zést az OÉTtv. nem érin tet te, és a
köz tár sa sá gi el nö ki in dít vány sem tar tal ma zott az Mt. 17.  § 
(1) be kez dé se alkot mány elle nességének utó la gos meg ál la -
pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló ha tá ro zott ké rel -
met.

2.2. A köz tár sa sá gi el nök hi vat ko zik a 39/1997. (VII. 1.) 
AB ha tá ro zat ra (ABH 1997, 263, 269.), mely köz ha tal mi
jo go sít vány nak mi nõ sí tet te a nor ma al ko tás ban  való rész -
vé telt, a jog sza bály al ko tás so rán gya ko rolt egyet ér té si jo -
got. Az OÉT ál tal gya ko rol ha tó, a jog sza bály al ko tás ban
 való köz re mû kö dés re vo nat ko zó köz ha tal mi jo go sít vá -
nyok egy részt el vi leg va la mennyi vá lasz tó pol gárt érint -
het nek, hi szen min den vá lasz tó pol gár nak le he tõ sé ge van
arra, hogy jog sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó fog lal koz ta tás -
ra irá nyu ló jog vi szonyt lé te sít sen. Más részt a tár sa da lom -
biz to sí tá si jog vi szonnyal össze füg gés ben fi ze ten dõ já ru -
lék nak a mi ni mu ma a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér hez
iga zo dik olyan jog ala nyok nál is, akik nem áll nak fog lal -
koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban. [Az Mt. em lí tett 17.  §
(1) be kez dé se pe dig egyet ér té si jo got ad az OÉT szá má ra a 
kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér meg ha tá ro zá sá val kap cso -
lat ban.] A köz tár sa sá gi el nök fel ve ti azt, hogy egy ál ta lán
ad ha tó-e al kot má nyo san ilyen faj ta jog al ko tá si ha tás kör az
Al kot mány ban ne ve sí tett szer ve ken kí vül más nak is, to -
váb bá hang sú lyoz za, hogy az alkot mány elle nesség alap -
ve tõ en az OÉT ál tal gya ko rolt köz ha tal mi jo go sít vá nyok
okán áll fenn.

2.3. A köz tár sa sá gi el nök OÉTtv.-nyel kap cso la tos in -
dít vá nyá nak to váb bi ré szé ben az OÉT össze té te lé vel kap -
cso la tos ren del ke zé sek alap ján rá mu ta tott arra, hogy az
OÉT nem vá lasz tott szerv. Az OÉT mun ka vál la lói, il let ve
mun kál ta tói ol da lát az ab ban részt vevõ szer ve ze tek kép vi -
se lõi al kot ják. Az OÉTtv.-nek az OÉT össze té te lé rõl  szóló
ren del ke zé sei nem te szik kö te le zõ vé, hogy az OÉT szak -
szer ve ze ti és mun kál ta tói ol da la a vá lasz tó pol gá rok nak,
vagy akár csak a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szo nyok
ala nya i nak túl nyo mó több sé gét kép vi sel je. A köz tár sa sá gi
el nök ál lás pont ja sze rint az OÉT-ben részt vevõ szer ve ze -
tek tény le ge sen nem is tud ják fel ha tal ma zá su kat a vá lasz -
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tó pol gá rok nak, vagy akár a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog -
vi szo nyok ala nya i nak túl nyo mó több sé gé re vissza ve zet ni.
Ezért az OÉT de mok ra ti kus le gi ti má ci ó val nem ren del ke -
zik. A köz tár sa sá gi el nök sze rint amennyi ben egy szer ve -
zet köz ha tal mi jo go sít vá nyo kat kap, ak kor e szer ve zet nek
a ha tás kör-gya kor lás vo nat ko zá sá ban de mok ra ti kus le gi ti -
má ci ó val kell ren del kez nie. Ezt a kö ve tel ményt az Al kot -
mány 2.  § (1) és (2) be kez dé se alap ján az Al kot mány bí ró -
ság 16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro za ta (ABH 1998, 140, 146.)
ál la pí tot ta meg. Az OÉTtv.-nek az in dít vánnyal érin tett
5.  §-a és 6.  § (1) be kez dé se ezek nek a kö ve tel mé nyek nek
nem fe lel nek meg. Az OÉTtv. 5.  §-a és 6.  § (1) be kez dé se
úgy kons ti tu ál ja az OÉT-et, hogy nem te rem ti meg an nak
de mok ra ti kus le gi ti má ci ó ját. Az el nö ki in dít vány hi vat ko -
zik a 40/2005. (X. 19.) AB ha tá ro zat ra, mely ben az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta „a köz ha ta lom le té te mé nye sei 
(ál la mi szer vek, ön kor mány za tok), il let ve a ci vil szfé ra
kö zöt ti ér dek egyez te tés ha gyo má nyo san kon zul tá ci ót,
azaz ta nács ko zást, in for má ció cse rét, ér dek vi tát, az el té rõ
ér de kek, vé le mé nyek üt köz te té sét, konf lik tus fel ol dást, a
köz ha tal mi dön té sek kel érin tet tek nek a dön té sek elõ ké szí -
tés be  való be vo ná sát, nem pe dig a köz ha tal mi dön té sek
meg ho za ta lá ban  való köz vet len rész vé telt je len ti.” A köz -
tár sa sá gi el nök sze rint, ha az ér dek egyez te tés re lét re ho zott 
szerv köz ha tal mi jo go sít vá nyo kat kap, e szerv nek, – a
konk rét ha tás kör-gya kor lás vo nat ko zá sá ban – de mok ra ti -
kus le gi ti má ci ó val kell ren del kez nie.

A köz tár sa sá gi el nök egy részt az OÉT köz ha tal mi jo go -
sít vá nya i val össze füg gés ben, más részt e jo go sít vá nyok
gya kor lá sá hoz nél kü löz he tet len de mok ra ti kus le gi ti má ció
hi á nya  miatt kér te az OÉTtv. meg je lölt ren del ke zé sei
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát.

3. Az OÉTtv.-nyel szem ben elõ ter jesz tett in dít vány hoz 
ha son ló an az Ászptv.-nyel kap cso la tos el nö ki in dít vány is
a köz ha tal mi ha tás kö rök gya kor lá sá val, il let ve az eh hez
szük sé ges de mok ra ti kus le gi ti má ció kér dé sé vel foglal -
kozik.

3.1. Az Mt. 53.  § (3) be kez dé se elsõ mon da tá nak az
Ászptv. 33.  §-ával meg ál la pí tott szö ve ge sze rint a Kor -
mány az OÉT-ben részt vevõ or szá gos szak szer ve ze ti szö -
vet sé gek kel egyet ér tés ben, ren de let ben ha tá roz za meg az
üze mi ta nács-vá lasz tás sza va zó lap ja i nak tar tal mát, és a
szak szer ve ze ti rep re zen ta ti vi tás meg ál la pí tá sa ér de ké ben
az or szá gos sza va za tössze sí tés mód ját és rend jét. A köz -
tár sa sá gi el nök ezt az egyet ér té si jo got köz ha tal mi jog kör -
nek te kin ti és meg ál la pít ja, hogy az OÉT-ben részt vevõ
or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek nek az Ászptv. je len
in dít vánnyal érin tett sza ka szá ban biz to sí tott jo go sít vá nya
– mi u tán az a jog sza bály al ko tás ban  való köz re mû kö dés re
vo nat ko zik – po ten ci á li san va la mennyi vá lasz tó pol gárt
érint he ti, hi szen va la mennyi vá lasz tó pol gár nak meg van a
le he tõ sé ge arra, hogy a vo nat ko zó jog sza bá lyok ha tá lya
alá tar to zó jog vi szonyt lé te sít sen. Az el nök eb ben az in dít -
vá nyá ban is fel ve ti azt a kér dést, hogy ilyen faj ta jog al ko tá -

si ha tás kör az Al kot mány ban ne ve sí tett szer ve ken kí vül al -
kot má nyo san egy ál ta lán más nak ad ha tó-e.

3.2. A köz tár sa sá gi el nök sze rint, ha a szak szer ve ze ti
szö vet sé gek – akár együt te sen is – köz ha tal mi jo go sít vá -
nyo kat kap nak, e szer ve ze tek nek a konk rét ha tás kör-gya -
kor lás vo nat ko zá sá ban de mok ra ti kus le gi ti má ci ó val kell
ren del kez ni ük. Az OÉTtv. 5.  §-a ha tá roz za meg, hogy
mely szak szer ve ze ti szö vet sé gek ve het nek részt az
OÉT-ben. Ugyan ak kor ez a sza kasz csak az OÉT-ben részt 
vevõ egyes szak szer ve ze ti, il let ve mun kál ta tói szö vet sé -
gek vo nat ko zá sá ban ál lít fel fel té te le ket, nem kö ve te li meg 
azon ban, hogy az OÉT mun ka vál la lói ol da la a vá lasz tó -
pol gá rok nak, vagy akár csak a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló
jog vi szo nyok ala nya i nak túl nyo mó több sé gét kép vi sel je.
Ezért az OÉTtv. 5.  §-a alap ján nem biz to sí tott az OÉT-ben
részt vevõ or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek nek a de -
mok ra ti kus le gi ti má ci ó ja, va gyis az Ászptv. 33.  §-a az Mt.
53.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tát meg ál la pí tó ré szé -
ben úgy ad köz ha tal mi jo go sít ványt az OÉT-ben részt
vevõ or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek nek, hogy ezek -
nek a szö vet sé gek nek a kel lõ de mok ra ti kus le gi ti má ci ó ja
hi ány zik, hi szen eh hez az Al kot mány 2.  § (1) és (2) be kez -
dé se alap ján az kel le ne, hogy az egyet ér té si jog gal fel ru há -
zott szak szer ve ze ti szö vet sé gek a köz ha ta lom gya kor lás sal 
érin tet tek (adott eset ben az összes vá lasz tó pol gár) túl nyo -
mó több sé gét tag ja ik kö zött tud ják. Mi vel ez nem áll fenn,
ezért az el nök ál lás pont ja sze rint az Ászptv. 33.  §-a el len -
té tes az Al kot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé sé vel.

Az Al kot mány bí ró ság be sze rez te a szo ci á lis és mun ka -
ügyi mi nisz ter vé le mé nyét.

II.

1. Az Al kot mány in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la -
mint köz vet le nül gya ko rol ja.”

2. Az Flt. érin tett ren del ke zé se:
„9.  § A Kor mány az or szá gos je len tõ sé gû fog lal koz ta -

tás po li ti kai kér dé sek ben a mun ka vál la lók és a mun ka adók
or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer ve ze te i vel az Or szá gos Ér -
dek egyez te tõ Ta nács ban (a továb biak ban: OÉT) egyez tet.
En nek so rán az OÉT

a) vé le mé nye zi a fog lal koz ta tást köz vet le nül érin tõ tör -
vénytervezeteket,

b) éven te be szá mol tat ja a Mun ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó 
Tes tü le tét,

c) a mun ká já ban részt ve võ or szá gos mun ka adói és
mun ka vál la lói szö vet sé gek út ján ki je lö li a Mun ka erõ pi a ci
Alap Irá nyí tó Tes tü le té nek a mun ka adói, to váb bá mun ka -
vál la lói kép vi se lõ it, és ja vas la tot tesz a vissza hí vá suk ra.”
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3. Az Mt. érin tett ren del ke zé sei:
„17.  § (1) A Kor mány az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta -

nács egyet ér té sé vel
a) meg ha tá roz za a fog lal koz ta tás ér de ké ben a mun ka -

vál la lók na gyobb cso port ját érin tõ gaz da sá gi ok ból tör té -
nõ mun ka vi szony-meg szün te tés sel kap cso lat ban az e tör -
vénytõl el té rõ sza bá lyo kat;

b) dönt a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér és a mun ka vál -
la ló ál tal be töl tött mun ka kör höz szük sé ges is ko lai vég zett -
ség, szak ké pe sí tés szint jé tõl füg gõ ga ran tált bér mi ni mum
mér té ké rõl, to váb bá a mun ka ügyi el len õr zés re vo nat ko zó,
kor mány ren de let ben tör té nõ sza bá lyo zás ról;

c) ja vas la tot tesz a napi mun ka idõ leg hosszabb mér té -
ké nek, il let ve a mun ka szü ne ti na pok meg ha tá ro zá sá ra.”

4. Az OÉTtv. érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § Az OÉT az or szá gos szak szer ve ze ti, il let ve mun -

kál ta tói szö vet sé gek (a továb biak ban: mun ka vál la lói, il let -
ve mun kál ta tói ol dal) és a kor mány kö zöt ti mak ro szin tû
kon zul tá ci ók és tár gya lá sok fo lya ma to san mû kö dõ, leg át -
fo góbb, or szá gos, há rom ol da lú (tri par tit) ér dek egyez te tõ
fó ru ma.”

„3.  § (2) Az OÉT in téz mé nyi ke re tet nyújt a kor mány,
va la mint a mun ka vál la lói és mun kál ta tói ér dek kép vi se le -
tek kö zöt ti kon zul tá ci ó nak, en nek ke re té ben

(...)
b) vé le ményt for mál a mun ka vi szonyt érin tõ leg fon to -

sabb jog sza bá lyok ról, il let ve e jog sza bá lyok te kin te té ben
– tör vényi ren del ke zés alap ján – egyet ér té si jo got gya ko rol.

4.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban ér dek kép vi se let, il -
let ve ér dek kép vi se le ti szö vet ség az egye sü lé si jog ról  szóló 
tör vény sze rint lét re jött tár sa dal mi szer ve zet,

a) amely nek alap sza bá lyá ban sze rep lõ el sõd le ges cél ja
a mun ka vál la lók mun ka vi szonnyal kap cso la tos ér de ke i -
nek elõ moz dí tá sa és meg vé dé se, vagy

b) amely nek alap sza bá lyá ban meg ha tá ro zott cél jai kö -
zött sze re pel a mun kál ta tók mun ka vi szonnyal kap cso la tos
ér de ke i nek vé del me és kép vi se le te.

(2) Or szá gos az az ér dek kép vi se let, amely az (1) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl me nõ en:

a) szak szer ve ze tek bõl, szak szer ve ze ti szö vet sé gek bõl,
vagy

b) mun kál ta tó kat tö mö rí tõ ér dek kép vi se le tek bõl, szö vet -
sé gek bõl, ille tõ leg mun kál ta tói szer ve ze tek bõl (a továb biak -
ban: tag szer ve zet) álló tag ság gal ren del ke zik, és

c) te vé keny sé gét or szá gos szin ten szer ve zi.
5.  § (1) Az or szá gos ér dek egyez te tés ben részt ve het:
a) az a szak szer ve ze ti szö vet ség, amely
aa) leg alább négy nem zet gaz da sá gi ág ban és leg alább

ti zen két al ága zat ban te vé keny ke dõ tag szer ve zet tel ren del -
ke zik, és

ab) leg alább há rom ré gi ó ban vagy nyolc me gyé ben
tag szer ve zet tel, vagy tag szer ve ze tei te rü le ti, il let ve me -
gyei szer ve zet tel ren del kez nek, to váb bá

ac) tag szer ve ze tei együt te sen leg alább száz öt ven mun -
kál ta tó nál ren del kez nek ön ál ló, vagy a tag szer ve zet alap -

sza bá lya sze rin ti mun ka he lyi szer ve zet tel, va la mint
ad) tag ja az Eu ró pai Szak szer ve ze ti Szö vet ség nek;

b) az a mun kál ta tói szö vet ség, amely
ba) leg alább két nem zet gaz da sá gi ág ban és leg alább hat

al ága zat ban te vé keny ke dõ tag szer ve zet tel ren del ke zik, és
bb) tag szer ve ze tei leg alább há rom ré gi ó ban vagy tíz me -

gyé ben mû kö dõ te rü le ti szer ve zet tel ren del kez nek, to váb bá
bc) amely nek, ille tõ leg amely tag szer ve ze te i nek tag sá -

gát leg alább ezer mun kál ta tó, il let ve vál lal ko zás al kot ja,
vagy amely nek, ille tõ leg amely tag szer ve ze te i nek tag sá ga
leg alább száz ezer fõt fog lal koz tat, va la mint

bd) tag ja eu ró pai mun kál ta tói szö vet ség nek.
(2) A fel té te lek el éré se ér de ké ben a mun ka vál la lók, ille -

tõ leg a mun kál ta tók ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy más -
sal ko a lí ci ó ra lép het nek.

6.  § (1) Az OÉT mun ka vál la lói, il let ve mun kál ta tói ol da lá -
nak tag ja ki zá ró lag a 4–5.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe le lõ or szá gos ér dek kép vi se le ti szö vet ség le het.

(2) A kor mány za ti ol dal el nö ke a tár sa dal mi pár be szé -
dért fe le lõs mi nisz ter, il let ve meg bí zott ja. A kor mány za ti
ol dalt a na pi rend sze rint fel adat kör rel ren del ke zõ köz pon ti 
ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ je vagy meg bí zott ja kép vi se li.

7.  § (1) Az OÉT a 3.  § (3)–(4) be kez dés ben fel so rolt kér -
dé se ket il le tõ en:

(...)
c) tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben egyet ér té si jo got

gya ko rol.”
„19.  § (1) Az Mt. 17.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be

a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy út tal az (5) be kez dés ha -
tá lyát vesz ti:

(...)
(4) A tár sa dal mi pár be szé dért fe le lõs mi nisz ter az Or -

szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács egyet ér té sé vel meg ha tá -
roz hat ja a mun ka mi nõ sí tés rend sze rét.”

5. Az Ászptv. érin tett ren del ke zé se:
„33.  § Az Mt. 53.  §-a (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -

ke zõ ren del ke zés lép:
»(3) A Kor mány az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács -

ban részt vevõ or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek kel
egyet ér tés ben ren de let ben ha tá roz za meg az üze mi ta -
nács-vá lasz tás sza va zó lap já nak tar tal mát és a szak szer ve -
ze ti rep re zen ta ti vi tás meg ál la pí tá sa ér de ké ben az or szá gos 
sza va za tössze sí tés mód ját és rend jét. Az ága za ti (szak ága -
za ti) és te rü le ti sza va za tössze sí tés mód já nak és rend jé nek
meg ha tá ro zá sa te kin te té ben a Kor mány az Or szá gos Ér -
dek egyez te tõ Ta nács és az ága za ti pár be széd bi zott sá gok
vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel al kot ren de le tet.«”

III.

Az in dít vá nyok meg ala po zot tak.

1. A köz tár sa sá gi el nö ki in dít vá nyok ál tal érin tett, a
köz tár sa sá gi el nök sze rint alkot mány elle nes ren del ke zé -
sek tar tal mu kat te kint ve két kü lön tí pus ba so rol ha tók. Egy
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ré szük höz az OÉT, il let ve az OÉT-ben részt vevõ or szá gos 
szak szer ve ze ti szö vet sé gek fel adat- és ha tás kö re it sza bá -
lyo zó ren del ke zé sek tar toz nak [az OÉTtv. 3.  § (2) be kez -
dés b) pont ja, 7.  § (1) be kez dés c) pont ja, 19.  § (1) be kez -
dé sé nek az Mt. 17.  §-ának (4) be kez dé sét meg ál la pí tó ren -
del ke zé se, és az Ászptv. 33.  §-ának az Mt. 53.  § (3) be kez -
dé sé nek elsõ mon da tát meg ál la pí tó ren del ke zé se]. A má -
sik cso port ba az OÉT össze té te lét meg ha tá ro zó ren del ke -
zé sek [OÉTtv. 5.  § és 6.  § (1) be kez dés] so rol ha tók.

Az in dít vá nyok sze rint a ha tás kö rö ket meg ál la pí tó ren -
del ke zé sek azért alkot mány elle nesek, mert köz ha ta -
lom-gya kor lás nak mi nõ sü lõ rész vé telt biz to sí ta nak meg -
ha tá ro zott jog sza bá lyok meg al ko tá sá ban. A köz ha tal mi
jog kör nek mi nõ sü lõ jog al ko tás ban az egyet ér té si jog út ján
 való rész vé tel lel az OÉT és a szak szer ve ze ti szö vet sé gek
el vi leg va la mennyi vá lasz tó pol gár ra ki ter je dõ en gya ko -
rol ná nak köz ha tal mat. A köz tár sa sá gi el nök [a 40/2005.
(X. 19.) AB ha tá ro zat ra uta lás sal] egy ér tel mû vé te szi,
hogy az ér dek egyez te tés nek nem szük ség kép pe ni ré sze az
ér dek egyez te tés re lét re ho zott szerv nek vagy a szak szer ve -
ze ti szö vet sé gek nek biz to sí tott, a jog al ko tás ban  való rész -
vé tel re jo go sí tó egyet ér té sen ala pu ló köz ha tal mi jo go sít -
vány.

Az OÉTtv.-t érin tõ in dít vány az OÉT össze té te lét meg -
ál la pí tó ren del ke zé se ket azért tart ja alkot mány elle nesnek,
mert a ki fo gás olt, köz ha tal mat meg valósító ha tás kö rök
(jog al ko tás ban  való rész vé tel) gya kor lá sá hoz a 16/1998.
(V. 8.) AB ha tá ro zat ban – az Al kot mány 2.  § (1) és (2) be -
kez dé se alap ján al kot má nyos fel té tel ként – rög zí tett de -
mok ra ti kus le gi ti má ció meg lé te az OÉT-ben  való rész vé -
telt sza bá lyo zó ren del ke zé sek ál tal nem biz to sí tott. Ab ban
az eset ben, ha a vizs gált tör vények nem ad ná nak az
OÉT-nek vagy a szak szer ve ze ti szö vet sé gek nek ilyen tí -
pu sú köz ha tal mi ha tás kö rö ket, a rész vé te li és össze té te li
sza bá lyok al kot má nyos meg íté lé se is más le het ne.

2. Az in dít vá nyok alap ján az Al kot mány bí ró ság nak el -
sõ ként ab ban a kér dés ben kel lett ál lást fog lal nia, hogy al -
kot má nyo san részt ve het nek-e a (kü lön bö zõ mun ka ügyi
vagy mun ka jo gi tár gyú) jog sza bá lyok egyet ér té si jog gal
 való meg al ko tá sá ban az OÉT, il let ve az OÉT-ben részt
vevõ or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek. Amennyi ben
erre az elsõ kér dés re igen lõ vá lasz ad ha tó (va gyis al kot má -
nyo san részt ve het nek) ak kor kö vet ke zõ kér dés ként az Al -
kot mány bí ró ság nak azt kell vizs gál nia, hogy ese tük ben
fenn áll nak-e a de mok ra ti kus le gi ti má ció 16/1998. (V. 8.)
AB ha tá ro zat ban elõ írt és a 40/2005. (X. 19.) AB ha tá ro -
zat ban meg erõ sí tett fel té te lei. Az elsõ kér dés te hát az,
hogy meg fe le lõ rep re zen ta ti vi tá si sza bá lyok kal (a de mok -
ra ti kus le gi ti má ció biz to sí tá sá val) a jog al ko tás ban egyet -
ér té si jog gal  való rész vé telt je len tõ ha tás kö rök gya kor lá sa
al kot má nyos sá te he tõ-e?

3. Az Al kot mány bí ró ság ér tel me zé sé ben az OÉT és az
or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek ha tás kö re it tar tal ma -

zó ren del ke zé sek ben a tör vényhozó az egyet ér té si jog sza -
bá lyo zá sá val az OÉT, il let ve az or szá gos szak szer ve ze ti
szö vet sé gek szá má ra nem kon zul ta tív, ha nem ér de mi
együtt dön té si jo got je len tõ rész vé telt biz to sí tott a jog sza -
bály-al ko tás ban. Az OÉTtv. a Kor mánnyal, il let ve a mi -
nisz ter rel együt te sen meg ha tá ro zan dó tar tal mú jog sza bály 
(kor mány-, il let ve mi nisz te ri ren de let) meg al ko tá sá ra (ki -
adá sá ra) jo go sít ja az OÉT-t, az Ászptv. a Kor mánnyal
együt te sen meg ha tá ro zan dó tar tal mú jog sza bály (mi nisz -
te ri ren de let) meg al ko tá sá ra jo go sít ja az or szá gos szak -
szer ve ze ti szö vet sé ge ket. Az, hogy az egyet ér té si jog va la -
mely dön tés meg ho za ta lá ban  való, a dön tés ho zó val egyen -
lõ ha tá sú dön tés ho za ta li jo go sult sá got, va gyis úgy ne ve zett 
együtt dön té si hely ze tet je lent, mely ben sem a dön tés ho zó,
sem az egyet ér té si jog jo go sult ja ön ál ló an ér vé nyes dön -
tést nem tud hoz ni, az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá -
ban meg fo gal ma zást nyert már. E ha tá ro za tok kü lön fé le
köz ha tal mi (köz igaz ga tá si) dön tés faj ták ra vo nat ko zó sza -
bá lyo zá sok vizs gá la ta kap csán szü let tek, és az azok ban
fog lalt elvi meg ál la pí tá so kat az Al kot mány bí ró ság je len
ügy ben is irány adó nak te kin tet te.

A 47/1991. (IX. 24.) AB ha tá ro zat sze rint: „[a] ha zai
jog gya kor lat ban a dön tés al ko tás ban  való rész vé tel több
for má ja is mert, – így pl. a ja vas lat té tel, a vé le mé nye zés.
Az egyet ér té si jog – ter mé sze té nél fog va – sem a dön té si
jog gal ren del ke zõ, sem az egyet ér té si jog cím zett je szá má -
ra nem biz to sít ön ál ló dön té si le he tõ sé get. Kon szen zus
 hiányában nem ke rül het sor ér vé nyes dön tés meg al ko tá sá -
ra.” (ABH 1991, 438, 440.) Ezt az ér ve lést al kal maz ta a
792/B/1998. AB ha tá ro zat is (ABH 2004, 1255, 1260.),
me lyet meg erõ sí tett az 1336/B/1997. AB ha tá ro zat is
(ABH 2003, 1025, 1031.).

Az egyet ér té si jog ha son ló ér tel me zé sét kö vet te még a
39/2006. (IX. 27.) AB ha tá ro zat (ABH 2006, 498, 505.), az 
59/2001. (XII. 7.) AB ha tá ro zat (ABH 2001, 739, 741.), az
58/1992. (XI. 6.) AB ha tá ro zat (ABH 1992, 410, 412.), a
45/1993. (VII. 2.) AB ha tá ro zat (ABH 1993, 484, 485.), a
12/1995. (II. 22.) AB ha tá ro zat (ABH 1995, 74, 76.) és az
1090/B/2005. AB ha tá ro zat is (ABH 2006, 1837, 1844). A
fel so rolt ha tá ro za tok ból ki de rül, hogy az egyet ér té si jog
nem ön ál ló, de még is dön tés ho za ta li jo got je lent, és min -
den kép pen al kal mas arra, hogy a dön tés ho za ta li jog jo go -
sult já nak dön té sét meg aka dá lyoz za. Meg ál la pít ha tó az is,
hogy a jog sza bály ki adá sá hoz (meg al ko tá sá hoz) fû zõ dõ
egyet ér té si jog gya kor lá sa – mint a jog al ko tá si ha tás kör
egy ré szé nek gya kor lá sa oszt ja a jog al ko tó ha tás kör meg -
íté lé sét és – köz ha tal mi jog kör gya kor lá sá nak mi nõ sül.
Az, hogy a jog al ko tás ban  való köz re mû kö dés egyes for -
má in be lül a jog sza bály ál tal ki fe je zet ten és konk ré tan
meg ne ve zett egyet ér té si jog kör köz ha tal mi nak és a jog al -
ko tó szá má ra meg ke rül he tet len nek mi nõ sül, az Al kot -
mány bí ró ság gya kor la ta alap ján egy ér tel mû. [30/2000.
(X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 202, 206.; meg erõ sí tet -
te: a 10/2001. (IV. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 123,
129.; 1098/B/2006. AB ha tá ro zat, ABH 2007, 2088,
2106.]
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4. Az OÉT és a szak szer ve ze ti szö vet sé gek in dít vá -
nyok kal érin tett, a jog al ko tás ban  való rész vé tel lel kap cso -
la tos egyet ér té si jo gá ról a kö vet ke zõk ál la pít ha tók meg.

4.1. Az OÉTtv. 3.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rint az
OÉT: „vé le ményt for mál a mun ka vi szonyt érin tõ leg fon to -
sabb jog sza bá lyok ról, il let ve e jog sza bá lyok te kin te té ben
– tör vényi ren del ke zés alap ján – egyet ér té si jo got gya ko -
rol”. Ez a ren del ke zés lé nye gét te kint ve egy „hi vat ko zó”
sza bály. A mun ka vi szonyt érin tõ leg fon to sabb jog sza bá -
lyok „te kin te té ben” adott egyet ér té si jo got más tör vények,
el sõ sor ban az Mt. szá mos ren del ke zé se (a „hi vat ko zott”
sza bá lyok) konk re ti zál ják. Így a köz tár sa sá gi el nök in dít -
vá nyá ban is em lí tett Mt. 17.  § (1) be kez dé se: „A Kor mány
az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács egyet ér té sé vel a)
meg ha tá roz za a fog lal koz ta tás ér de ké ben a mun ka vál la lók 
na gyobb cso port ját érin tõ gaz da sá gi ok ból tör té nõ mun ka -
vi szony-meg szün te tés sel kap cso lat ban az e tör vénytõl el -
té rõ sza bá lyo kat; b) dönt a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér és 
a mun ka vál la ló ál tal be töl tött mun ka kör höz szük sé ges is -
ko lai vég zett ség, szak ké pe sí tés szint jé tõl füg gõ ga ran tált
bér mi ni mum mér té ké rõl, to váb bá a mun ka ügyi el len õr zés -
re vo nat ko zó, kor mány ren de let ben tör té nõ sza bá lyo zás -
ról.” Emel lett az Mt. 17.  § (5) be kez dé se sze rint „[a] gaz -
da sá gi mi nisz ter – az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
egyet ér té sé vel – meg ha tá roz hat ja a mun ka mi nõ sí tés rend -
sze rét.” Az Mt. 41/A.  § (4) be kez dé sé ben „[f]el ha tal ma -
zást kap a mi nisz ter, hogy – az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
Ta nács egyet ér té sé vel – ren de let ben ha tá roz za meg: a) a
be je len té si kö te le zett ség tel je sí té sé nek, ille tõ leg b) a kol -
lek tív szer zõ dé sek nyil ván tar tá sá nak rész le tes sza bá lya it.” 
To váb bá az Mt. 75.  § (3) be kez dé se: „A kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott egész ség ká ro so dott, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók al kal ma zá sa, il let ve fog -
lal koz ta tá sa te kin te té ben jog sza bály – az Or szá gos Ér dek -
egyez te tõ Ta nács egyet ér té sé vel – el té rõ sza bá lyo kat ál la -
pít hat meg.” Az Mt. 144.  § (5) be kez dé se: „A mun ka vál la -
lót meg il le tõ kö te le zõ leg ki sebb mun ka bért és a 17.  §
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ga ran tált bér mi ni mu mot,
ezek ha tá lyos sá gát – fi gye lem mel a 17.  § (1) be kez dé sé nek 
b) pont já ban fog lal tak ra – a Kor mány ál la pít ja meg.”

4.2. Az OÉTtv. 7.  § (1) be kez dé se sze rint: „Az OÉT a
3.  § (3)–(4) be kez dés ben fel so rolt kér dé se ket il le tõ en
a) kon zul tál; b) tár gya lást foly tat és meg ál la po dá so kat köt; 
c) tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben egyet ér té si jo got
gya ko rol;” Az em lí tett „fel so rolt kér dé sek” kö zött sze re -
pel nek: mun ka jo gi sza bá lyo zás, mun ka vé de lem, mun ka -
ügyi el len õr zés, mun ka ügyi kap cso la tok stb. Az egyet ér té -
si jog c) pont ban em lí tett, tör vény ben meg ha tá ro zott ese -
teit az Mt. fent hi vat ko zott ren del ke zé sei tar tal maz zák.

Az OÉTtv. 19.  § (1) be kez dé sé nek az Mt. 17.  § (4) be -
kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé se: „A tár sa dal mi pár be -
szé dért fe le lõs mi nisz ter az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta -
nács egyet ér té sé vel meg ha tá roz hat ja a mun ka mi nõ sí tés
rend sze rét.” [Erre a fel ha tal ma zás ra hi vat koz va szü le tett a
mun ka vál la lók ága zat kö zi be so ro lá si rend sze ré rõl  szóló

6/1992. (VI. 27.) MüM ren de let, mely nek a pre am bu lu má -
ban a mi nisz ter utal is az Ér dek egyez te tõ Ta nács egyet ér -
té sé re: „egyet ér té sé vel a kö vet ke zõ ket ren de lem”]. Az
Ászptv. 33.  §-ának az Mt. 53.  § (3) be kez dé se elsõ mon da -
tát meg ál la pí tó ren del ke zé se sze rint pe dig a Kor mány az
OÉT-ben részt vevõ or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek -
kel egyet ér tés ben, ren de let ben ha tá roz za meg az üzemi -
tanács-választás sza va zó lap já nak tar tal mát, és a szak szer -
ve ze ti rep re zen ta ti vi tás meg ál la pí tá sa ér de ké ben az or szá -
gos sza va za tössze sí tés mód ját és rend jét.

5. Ezek tõl az együtt dön té si hely ze tek tõl jól el kü lö nít -
he tõk a ha gyo má nyos ér dek egyez te té si jo go sult sá gok,
me lyek a jog sza bály-al ko tás sal kap cso la to san kon zul ta tív
jo go sít vá nyo kat biz to sí ta nak az OÉT-nek, vagy az ab ban
részt vevõ ér dek szer ve ze tek nek: pl. az OÉTtv. 3.  § (2) be -
kez dés b) pont já nak elsõ for du la ta: „vé le ményt for mál a
mun ka vi szonyt érin tõ leg fon to sabb jog sza bá lyok ról”; a
7.  § (1) be kez dé se: kon zul tál, tár gya lást foly tat, meg ál la -
po dá so kat köt a fel so rolt kér dé se ket il le tõ en; a 7.  § (3) be -
kez dé se: „az OÉT mun ka vál la lói, il let ve mun ka adói ol da -
la vé le mé nye zi” a 3.  § (3) be kez dé sé ben sze rep lõ kér dé se -
ket érin tõ jog sza bály-al ko tá si kon cep ci ó kat, ja vas la to kat,
tör vénytervezeteket. Ugyan így az Mt.-ben is, pl. a 17.  §
(1) be kez dés c) pont: a Kor mány az OÉT egyet ér té sé vel ja -
vas la tot tesz a napi mun ka idõ leg hosszabb mér té ké nek, il -
let ve a mun ka szü ne ti na pok nak a meg ha tá ro zá sá ra; 75.  §
(2) be kez dé se: jog sza bály az OÉT meg hall ga tá sá val – az
egész ség vé del me cél já ból vagy egyéb ként köz ér dek bõl –
a mun ka vi szony lé te sí té sé nek fel té te le it e tör vény ren del -
ke zé se in túl me nõ en is meg ha tá roz hat ja, to váb bá meg ha tá -
ro zott mun ka kö rök be töl té sét szak ké pe sí tés hez és gya kor -
la ti idõ höz köt he ti.

Az Al kot mány bí ró ság már a 40/2005. (X. 19.) AB ha tá -
ro za tá ban is utalt arra, hogy az ér dek egyez te tés „klasszi -
kus” tar tal mát kon zul ta tív (tár gya lá si, ja vas lat té te li, eset -
leg vé le mé nye zé si) jo gok al kot ják (ABH 2005, 439.). Az
Eu ró pai Unió tag ál la ma i ban is is mer tek ér dek egyez te tést
vég zõ, il let ve a szo ci á lis pár be szé det szol gá ló szer vek,
me lyek ki sebb rész ben az adott ál lam al kot má nyá ban
nyer nek sza bá lyo zást (pl. a Fran cia Köz tár sa ság ban az
1958. évi al kot mány 69–71.  §-ai hoz zák lét re a Con se il
Éco no mic et So ci al-t; Olasz or szág ban az al kot mány
99.  §-a ren del ke zik a Con sig lio Na zi o na le dell’ Eco no mia
e del La vo ro-ról, Por tu gá li á ban az al kot mány 92.  §-a ren -
del ke zik a Con sel ho Eco nó mi co e So ci al-ról), na gyobb
részt azon ban tör vény ben hoz zák lét re eze ket a szer ve ket
(Con se jo Eco no mic y So ci al Spa nyol or szág ban, So ci a al-
Eco no mis che Raad, SER, Hol lan di á ban), il let ve a tár sa -
dal mi part ne rek meg ál la po dá sá val, tör vényi hát tér nél kül
is lé tez nek egyez te tõ fó ru mok (pl. Pa ri tä tis che Kom mis si -
on für Pre is- und Lohnf ra gen Auszt ri á ban). Kö zös ben -
nük, hogy ezek alap ve tõ en kon zul ta tív szer vek, jo go sít vá -
nya ik a ta nul má nyok ké szí té sé tõl, az aján lá sok meg fo gal -
ma zá sán és az egyez te té sen ke resz tül ál ta lá ban egyes ál la -
mi dön té sek ter ve ze te i nek vé le mé nye zé sé ig ter jed nek, de
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a jog al ko tás ban  való egyet ér té si jo got nem érik el. Az Al -
kot mány 36.  §-a a Kor mány szá má ra po li ti kai kö te le zett -
ség ként írja elõ, hogy fel ada tai el lá tá sa so rán az ér de kelt
tár sa dal mi szer ve ze tek kel együtt mû kö dik. Az Al kot mány -
bí ró ság az em lí tett 40/2005. (X. 19.) AB ha tá ro za tá ban
ezen túl me nõ en hang sú lyoz ta, hogy „a mun ka vál la lói és
mun ka adói ér dek kép vi se le tek nek a fog lal koz ta tás sal, a
mun ka nél kü li ek el lá tá sá nak biz to sí tá sá val, mun ká hoz ju -
tá sá nak tá mo ga tá sá val, szo ci á lis biz ton sá gá nak elõ se gí té -
sé vel kap cso la tos ál la mi fel ada tok el lá tá sá ba  való be vo ná -
sa, en nek ér de ké ben az ál lam és ér dek szer ve ze tek kép vi se -
lõ i bõl álló tes tü le tek nek a fel ál lí tá sa és a tes tü le tek nek
egyes köz ha ta lom gya kor lá sá ra jo go sí tó ha tás kö rök kel
 való fel ru há zá sa ön ma gá ban nem fel tét le nül alkot mány -
elle nes.” (ABH 2005, 427, 451.) Az Al kot mány bí ró ság
ugyan ak kor hang sú lyoz za, hogy je len ügy ben a köz ha tal -
mi ha tás kö rö ket nem ál ta lá nos ság ban kel lett vizs gál nia,
ha nem egy meg ha tá ro zott ha tás kör tí pus, a jog al ko tás hoz
fû zõ dõ egyet ér té si jog al kot má nyos meg en ge dett sé gé rõl
kel lett ál lást fog lal nia. Más szó val azt kel lett el bí rál nia,
hogy az Al kot mány nak a jog al ko tás ra vo nat ko zó vagy
más sza bá lyai (pl. az em lí tett 36.  §) le he tõ vé te szik-e, hogy 
az Al kot mány ban nem sze rep lõ szer vek egyet ér té si jo guk
út ján ré sze sül je nek a jog al ko tó (köz ha tal mi) ha tás kör bõl.

6. A köz tár sa sá gi el nök ál tal vizs gál ni kért ren del ke zé -
sek – az Al kot mány bí ró ság nak az egyet ér té si jog jogi ter -
mé sze té re vo nat ko zó is mer te tett gya kor la ta alap ján – egy -
ér tel mû en kö zös jog al ko tás ra adott fel ha tal ma zá sok, szö -
ve ge zé sük és a kon zul tá ci ós jo go kat tar tal ma zó ren del ke -
zé sek kel  való egy be ve té sük alap ján is ez ál la pít ha tó meg.
Ezért a kér dé ses ha tás kö rök egy ér tel mû en köz ha ta lom
gya kor lá sá ra (azon be lül is jog al ko tás ra) adott fel ha tal ma -
zás nak te kin ten dõk: az egyet ér tés re jo go sult OÉT vagy or -
szá gos szak szer ve ze ti szö vet ség egyet ér té se nél kül a Kor -
mány vagy a mi nisz ter ál tal az adott tárgy kör rõl ki adott
jog sza bály (ren de let) for mai ok ból tör vénysértõ len ne. A
jog al ko tás azon ban köz vet le nül az Al kot má nyon ala pu ló
és ezért tör vénnyel nem kor lá toz ha tó köz ha tal mi ha tás kör,
az Al kot mány maga ha tá roz za meg, hogy mely ál la mi
szerv és mi lyen for má ban bo csát hat ki jog sza bályt.

7. A jog al ko tó szer vek, mint anya gi jog for rá sok (fon tes 
es sen di) és a jog sza bá lyok, mint ala ki jog for rá sok (fon tes
cog nos cen di) meg ha tá ro zá sa mel lett, amint arra a
37/2006. (IX. 20.) AB ha tá ro zat is rá mu ta tott „[a]z Al kot -
mány rög zí ti a jog for rá si hi e rar chia el vét is: a 35.  § (2) be -
kez dés sze rint a Kor mány ren de le te nem le het el len té tes a
tör vénnyel; a 37.  § (3) be kez dés ér tel mé ben a mi nisz te ri
(mi nisz ter el nö ki) ren de let nem le het el len té tes tör vénnyel
és kor mány ren de let tel; a 44/A.  § (2) be kez dés alap ján pe -
dig az ön kor mány za ti ren de let nem le het el len té tes ma ga -
sabb szin tû jog sza bállyal. A jog al ko tás al kot má nyos je len -
tõ sé gét mu tat ja to váb bá az Al kot mány 32/A.  § (1) és
(2) be kez dé se, amely a jog sza bá lyok al kot mány bí ró sá gi
fe lül vizs gá la tá ról és az alkot mány elle nes jog sza bá lyok

meg sem mi sí té sé rõl szól.” (ABH 2006, 480, 485.) Az Al -
kot mány bí ró ság azon ban ezen túl mu ta tó kö vet kez te tést is
le vont a jog sza bá lyok rend sze ré vel kap cso lat ban: „Az Al -
kot mány te hát a jog sza bály al ko tás te kin te té ben egy zárt
rend szert ké pez: meg je lö li a ki bo csá tót, meg je lö li a jog -
sza bály ne vét, ren del ke zik egy más hoz  való hi e rar chi kus
vi szo nyuk ról s az Al kot mány, a 32/A.  §-a ré vén, gon dos -
ko dik a jog for rá si hi e rar chia Al kot mánnyal  való össz -
hang já nak ga ran ci á já ról is.” (ABH 2006, 485.)

8. Az elõ zõ ek ben rész le te sen is mer te tett al kot má nyi
ren del ke zé sek bõl és ezek al kot mány bí ró sá gi ér tel me zé sé -
bõl egy ér tel mû en kö vet ke zik, hogy jog al ko tó ha tás kör rel
csak az Al kot mány ru ház hat fel egy szer vet. Az Al kot -
mány ban ne ve sí tett jog al ko tó szer vek kö zött az OÉT és az
OÉT-ben részt vevõ or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek
nem sze re pel nek. Az Al kot mány alap ján te hát sem az
OÉT, sem az ab ban részt vevõ or szá gos ér dek kép vi se le tek
nem jog al ko tó szer vek, ezért jog sza bály-al ko tás ra a jog -
sza bály ki bo csá tá hoz kap cso ló dó egyet ér té si jo guk alap -
ján  való tör vényi fel ha tal ma zá suk el len té tes az Al kot mány 
2.  § (1) be kez dé sé vel, a ha ta lom meg osz tás el vé vel és az
Al kot mány nak a Kor mány, il let ve a mi nisz te rek jog al ko -
tá sát sza bá lyo zó ren del ke zé se i vel. Az Al kot mány bí ró ság
ugyan is már a 7/1993. (II. 15.) AB ha tá ro za tá ban azt rög zí -
tet te: „A ha tal mi ágak el vá lasz tá sá ra épü lõ ál lam szer ve -
zet ben azon ban szük sé ges az ál la mi és ér dek kép vi se le ti
funk ci ók pon tos el ha tá ro lá sa, ezért a jog al ko tás – mint
köz ha tal mi te vé keny ség – nem te he tõ füg gõ vé a köz ha tal -
mi jo go sít vá nyok kal nem ren del ke zõ szak szer ve ze tek és
egyéb szer ve ze tek ál lás fog la lá sa i tól.” (ABH 1991, 418,
419–420.) Ezt az ál lás pont ját meg erõ sí tet te az 50/1998.
(XI. 27.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1998, 387, 397.), il let ve a 
40/2005. (X. 19.) AB ha tá ro za tá ban is, azt is ki mond va,
hogy: „[a]z Al kot mány 4.  §-ából a mun ka vál la lói ér dek -
szer ve ze tek szá má ra nem kö vet ke zik jo go sult ság köz ha ta -
lom gya kor lást je len tõ ha tás kö rök gya kor lá sá ban  való
rész vé tel re.” (ABH 2005, 427, 439.) Ugyan csak nem ve -
zet he tõ le ilyen jo go sult ság az Al kot mány nak alap ve tõ en
együtt mû kö dé si, po li ti kai egyez te té si kö te le zett sé get tar -
tal ma zó 36.  §-ából sem, hi szen a fel ada tok el lá tá sa so rán
 való együtt mû kö dés szó for du lat ból nem kö vet ke zik a
Kor mány vagy a Kor mány tag já nak jog al ko tó ha tás kö ré re
néz ve sem mi lyen konk rét kor lá to zás.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság a köz tár sa sá gi
el nök in dít vá nya alap ján meg ál la pí tot ta a ha tá ro zat ren del -
ke zõ ré szé ben meg je lölt ren del ke zé sek alkot mány elle -
nességét. Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja a fi gyel met
ugyan ak kor arra, hogy az OÉTtv. 3.  § (2) be kez dés
b) pont ja alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra a ren -
del ke zés má so dik for du la tá ban sze rep lõ egyet ér té si jog
alap ján ke rült sor. A ren del ke zés elsõ for du la tá ban sze rep -
lõ vé le mé nye zé si jog alkot mány elle nességét az Al kot -
mány bí ró ság nak je len ügy ben nem kel lett vizs gál nia, de
az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa – az egyet ér té si
jog ra fi gye lem mel – az egész b) pon tot érin tet te.
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IV.

1. Az in dít vá nyo zó köz tár sa sá gi el nök ál lás pont ja sze -
rint az OÉTtv., il let ve az Ászptv. úgy jo go sít ja fel köz ha ta -
lom gya kor lá sá ra az OÉT-et, hogy az nem ren del ke zik de -
mok ra ti kus le gi ti má ci ó val, és ez el len té tes az Al kot mány
2.  § (1) és (2) be kez dé sé vel. Az Al kot mány bí ró ság a köz -
tár sa sá gi el nök ál tal is hi vat ko zott ko ráb bi ha tá ro za tá ban a 
köz ha ta lom le gi tim gya kor lá sá val össze füg gés ben ki fej -
tet te:

„A köz ha ta lom gya kor lá sá nak (...) al kot má nyos fel té te -
le, hogy arra de mok ra ti kus le gi ti má ció alap ján ke rül jön
sor. Az Al kot mány bí ró ság a bí rói ha ta lom for rá sát ele mez -
ve már ál lást fog lalt a de mok ra ti kus le gi ti má ció kér dé sé -
ben. Esze rint a nép szu ve re ni tás ra épü lõ rend szer ben a ha -
tal mi ágak le het nek ön le gi ti má lók, ha köz vet len vá lasz tá -
son ala pul nak. A má sik út a köz ha ta lom el nye ré se va la -
mely más ha tal mi ág köz re mû kö dé sé vel; a ha ta lom nak
azon ban ek kor is, ezen a lán co la ton ke resz tül vissza ve zet -
he tõ nek kell len nie a szu ve rén nép hez. [38/1993. (VI. 11.)
AB hat. ABH 1993, 256, 262.] A de mok ra ti kus le gi ti má -
ció el sõd le ge sen  valósul meg ak kor, ha a köz ha tal mat gya -
kor ló tes tü le tet a vá lasz tó pol gá rok köz vet le nül vá laszt ják.
De mok ra ti kus a le gi ti má ció ak kor is, ha a köz vet le nül vá -
lasz tott szer ve zet ál tal vá lasz tott vagy ki ne ve zett szer vek,
sze mé lyek gya ko rol nak köz ha tal mat. Amíg a vá lasz tá sok,
ki ne ve zé sek lán co la ta a vá lasz tó pol gá rok tól a köz ha tal mat 
gya kor ló szer vig, sze mé lyig fo lya ma tos, a de mok ra ti kus
le gi ti má ció nem vi tat ha tó. Ezért te kint he tõ de mok ra ti ku -
san le gi ti mált nak a Kor mány és az ál lam igaz ga tá si szer ve -
zet is.” [16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 140,
146.]

Az Al kot mány bí ró ság 40/2005. (X. 19.) AB ha tá ro za ta
is meg erõ sí tet te a köz ha ta lom-gya kor lás de mok ra ti kus le -
gi ti má ci ó já nak szük sé ges sé gét:

„Ha (...) a tör vényhozás (...) a köz ha tal mi dön té sek
meg ho za ta lá ban  való köz vet len rész vé tel jo gá val ru ház za
fel az ér dek szer ve ze te ket, ak kor kü lön le ges jog sza bá lyi
ga ran ci ák ra van szük ség an nak ér de ké ben, hogy en nek so -
rán ér vé nye sül je nek a de mok ra ti kus jog ál la mi ság nak az
Al kot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé sé bõl fa ka dó kö ve tel mé -
nyei.” (ABH 2005, 427, 446.)

2. Az Al kot mány bí ró ság az OÉT és az or szá gos szak -
szer ve ze ti szö vet sé gek meg fe le lõ de mok ra ti kus le gi ti má -
ci ó já val össze füg gés ben a kö vet ke zõk re mu tat rá. Az in -
dít vá nyo zó köz tár sa sá gi el nök a de mok ra ti kus le gi ti má ció
hi á nyát olyan ter mé sze tû köz ha tal mi jo go sult ság (jog al ko -
tó ha tás kör egyet ér té si jog út ján tör té nõ gya kor lá sa) kap -
csán ál lí tot ta, me lyet – az elõ zõ ek ben ki fej tet tek sze rint –
az Al kot mány jog for rá si rend szer re vo nat ko zó sza bá lya i -
nak mó do sí tá sa nél kül nem le het lét re hoz ni. Más meg fo -
gal ma zás sal, az OÉT és a szak szer ve ze ti szö vet sé gek még
kel lõ de mok ra ti kus le gi ti má ció mel lett sem ha tal maz ha tók 
fel tör vénnyel a jog al ko tás ban  való egyet ér té si jog út ján
tör té nõ rész vé tel re, azaz jog al ko tás ra. Az Al kot mány bí ró -

ság ér tel me zé sé ben ez azt je len ti, hogy je len ügy ben a de -
mok ra ti kus le gi ti má ció kér dé se nem vizs gál ha tó ön ma gá -
ban a kér dé ses köz ha tal mi ha tás kör (jog sza bály al ko tás ban 
gya ko rolt egyet ér té si jog) nél kül. Ezért az Al kot mány bí ró -
ság a de mok ra ti kus le gi ti má ci ó val érin tett köz ha tal mi ha -
tás kör le gi ti má ci ó tól füg get len alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sa okán, az OÉT össze té te lé re vo nat ko zó sza -
bá lyok al kot má nyos sá gát nem vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság emel lett – arra irá nyu ló in dít vány 
hi á nyá ban – nem vizs gál ta az Mt.-nek az egyet ér té si jo got
tar tal ma zó ren del ke zé se it, je len el já rá sá ban csak az elõ ze -
tes nor ma kont roll irán ti in dít ványt bí rál ta el.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz -
löny ben  való köz zé té te lét az alkot mány elle nesség meg ál -
la pí tá sá ra te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter 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. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1204/A/2006.

Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat nak sem a ren del -
ke zõ ré szé vel, sem an nak in do ko lá sá val a kö vet ke zõk
 miatt.

1. Kiss Lász ló al kot mány bí ró úr kü lön vé le mé nyé hez
ha son ló an én sem tar tom meg fe le lõ nek az in dít vány ér tel -
me zé sét. A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nya egy ér tel mû en az 
OÉT össze té te lét, ben ne a szak szer ve ze ti kép vi se let meg -
ol dá sát ki fo gá sol ja az zal ér vel ve, hogy a szak szer ve ze ti
ol dal de mok ra ti kus le gi ti má ci ó ja hi ány zik, ezért az OÉT
nem gya ko rol hat köz ha tal mat. Eb bõl kö vet ke zik, hogy a
köz tár sa sá gi el nök in dít vá nya az OÉT egyet ér té si jo gát –
aho gyan az egyet ér té si jo got ál ta lá ban véve is – al kot má -
nyos nak tart ja, fel té ve, hogy az OÉT össze té te le meg fe lel
a „de mok ra ti kus le gi ti má ció” kö ve tel mé nyé nek. In dít vá -
nyá ban csu pán az OÉT össze té te lé nek al kot má nyos sá gát
vi tat ja. Ezért tar tom saj ná la tos nak, hogy ép pen ez, az OÉT
össze té te lé nek al kot má nyos sá ga nyi tott kér dés ma radt,
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mi vel a ha tá ro zat sze rint az OÉTtv. és az Ászptv. más, az
in dít vány ban nem sze rep lõ ok ból alkot mány elle nes.
 Ennek az a kü lö nös kö vet kez mé nye lett, hogy a ha tá ro zat
olyan ok ból nyil vá nít ja alkot mány elle nesnek az OÉTtv.-t,
amely az in dít vány sze rint nem alkot mány elle nes.

Az Al kot mány bí ró ság nak arra a kér dés re kel lett vol na
vá laszt adni, hogy a kvá zi-kor po ra tív, ve gyes össze té te lû,
kor mány za ti és ér dek-kép vi se le ti ele met egy aránt ma gá ba
fog la ló OÉT össze té te le al kot má nyos szem pont ból meg fe -
lel-e a fel adat- és ha tás kö ré nek. Mind ez azt je len ti, hogy a
két ér dek-kép vi se le ti ol dal ese té ben – mi vel a Kor mány,
il let ve tag ja ese té ben ez a kér dés fel sem me rül – meg kel -
lett vol na vizs gál ni, hogy az OÉTtv.-ben fog lalt sza bá lyok
al kal ma sak-e a meg fe le lõ rep re zen ta ti vi tás ra, a sza bá lyo -
zá si cél és az OÉT ha tás kö re függ vé nyé ben.

2. Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat tal ab ban sem,
hogy az OÉT egyet ér té si joga alkot mány elle nesen kor lá -
toz za a Kor mány ren de let al ko tá si ha tás kö rét, azaz, egyes
kér dé sek ben (mint pl. a mi ni mál bér meg ha tá ro zá sa) a Kor -
mány csak az OÉT egyet ér té sé vel al kot hat ren de le tet [lásd
OÉTtv. 3.  § (2) be kez dés b) pont ja]. Mi vel a ha tá ro zat az
OÉTtv. 3.  § (2) be kez dé sét hi vat ko zó sza bály nak te kin ti,
ame lyet el sõ sor ban az Mt. vo nat ko zó ren del ke zé sei konk -
re ti zál nak, ugyan eb bõl az ok ból ta lál ja alkot mány elle -
nesnek az Mt. ide kap cso ló dó mó do sí tá sát is, ezért a kö vet -
ke zõk ben mon dan dók erre is vo nat koz nak.

Két ség kí vül igaz, hogy jog al ko tá si te vé keny sé get csak
az Al kot mány ban meg ha tá ro zott szer vek vé gez het nek, ki -
zá ró lag az Al kot mány ban meg ha tá ro zott mó don, il let ve az 
Al kot mány alap ján. Ez zel egyet ér tek, de úgy vé lem, en nek 
a kí vá na lom nak a tör vény meg fe lel.

Az OÉT-nek két al kot má nyos alap ja is van. Elõ ször az
Al kot mány 36.  §-a, mely sze rint a Kor mány együtt mû kö -
dik az ér de kelt tár sa dal mi szer ve ze tek kel. Az együtt mû kö -
dés sok min dent ma gá ban fog lal hat: az OÉT kon zul ta tív
sze re pét min den kép pen. Má sod szor, az Al kot mány 35.  §
(1) be kez dé sé nek l) pont ja, amely sze rint a Kor mány „el -
lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket tör vény a ha tás -
kö ré be utal”. Az OÉT ke re té ben foly ta tott ér dek egyez te tés 
két ség kí vül ebbe az eset kör be tar to zik, lé vén a Kor mány
„tör vény ben meg ha tá ro zott” fel ada ta. Azt is mond hat -
nánk, hogy az együtt mû kö dés az Al kot mány 36.  §-ában
elõ írt együtt mû kö dés konk re ti zá lá sa: a Kor mány fel ada ta,
ame lyet az OÉTtv. rész le tez, s így egy ben a 35.  § (1) be -
kez dés l) pont ja alá is esik.

Ez a tör vénnyel a Kor mány ha tás kö ré be utalt fel adat a
je len eset ben: (1) a há rom ol da lú ér dek egyez te tõ szerv ben
 való rész vé tel és (2) bi zo nyos kér dé sek sza bá lyo zá sá ban
(mint pél dá ul a mi ni mál bér össze ge) tör té nõ együtt mû kö -
dés, együtt dön tés. E sza bá lyo zás in do ka a komp ro misszu -
mon ala pu ló sza bály al ko tás ösz tön zé se, amely ben va la -
mennyi érin tett fél ér de kei figye lembe vé tet nek az ál tal,
hogy bi zo nyos lé nye ges, tör vény ben meg ha tá ro zott kér dé -
sek ben a Kor mány nem al kot hat ren de le tet az OÉT má sik

két ol da lá nak egyet ér té se nél kül. (Meg jegy zem, ugyan ez
áll a mi nisz ter ren de let al ko tá si jo gá ra is.)

Az OÉTtv. al kot má nyos sá gát az Al kot mány 35.  §
(1) be kez dés fen tebb már idé zett l) pont ja biz to sít ja: a Kor -
mány ha tás kö ré be tör vény utal egy fel ada tot. Je len eset ben 
az ér dek egyez te tést az zal, hogy en nek si ker te len sé ge – a
meg ál la po dás hi á nya – ese tén bi zo nyos kér dé sek ben a
Kor mány tör vény ben ka pott jog al ko tó ha tás kö re vissza -
száll az Or szág gyû lés re.

3. A több ség sze rint az OÉTtv. kor lá toz za a Kor mány
al kot má nyos ren de let al ko tá si ha tás kö rét. Ez igaz, de eb bõl 
nem kö vet ke zik, hogy a kor lá to zott ha tás kört má sok (ti.:
az OÉT, ben ne a mun ka vál la lói és mun ka adói szer ve ze -
tek) gya ko rol nák – ezért nem tar tom a kor lá to zást alkot -
mány elle nesnek.

Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta so rán nem tett
olyan meg ál la pí tást, amely sze rint a Kor mány ren de let al -
ko tá si ha tás kö re tör vény ben ne len ne kor lá toz ha tó. El len -
ke zõ leg, az Al kot mány bí ró ság sze rint a tör vényhozó ha -
tás kö re a ren de le ti jog al ko tás irá nyá ba nem kor lá to zott.
Nin cse nek ugyan is a Kor mány nak az Al kot mány sze rint
ab szo lu te fenn tar tott sza bá lyo zá si tárgy kö rei. Eb bõl nem
kö vet ke zik, hogy a jog rend szer egy adott pil la na tá ban ne
len né nek a Kor mány jog al ko tó ha tás kö ré be tar to zó tárgy -
kö rök – sõt az Al kot mány bi zo nyos (de nem jog al ko tá si)
ha tás kö rö ket a Kor mány nak tart fenn (lásd Al kot mány
35.  §) –, de a jog al ko tó ha tás kör mind ed dig tör vénnyel
kor lá toz ha tó volt. Az Al kot mány bí ró ság ed dig egyet len
dön té sé ben sem mond ta ki, hogy a Kor mány nak len ne
olyan ere de ti jog al ko tó ha tás kö re, amely tör vény ben ne
vol na kor lá toz ha tó – bár van nak az Al kot mány ban meg ha -
tá ro zott fel ada tai. Esze rint a je len eset ben nem le het szó a
Kor mány jog al ko tó ha tás kö ré nek alkot mány elle nes kor lá -
to zá sá ról, mi vel a most alkot mány elle nesnek nyil vá ní tott
tör vények sze rint az OÉT ha tás kö re kon zul ta tív, még ak -
kor is, ha a tör vény sze rint „egyet ér té si joga” van. Ha
ugyan is az OÉT-ben nem szü le tik dön tés – azaz az OÉT
nem ért egyet a Kor mány mi ni mál bér rõl  szóló ja vas la tá -
val – a Kor mány nak le he tõ sé ge van az Or szág gyû lés nek
tör vényjavaslatot be nyúj ta ni a mi ni mál bér meg ha tá ro zá -
sá ról, vagy az Or szág gyû lés enél kül is meg ha tá roz hat ja a
mi ni mál bért (aho gyan dönt het az OÉT egyet ér té si jo gá hoz 
kö tött más tár gyak ról is). Ez an nál in kább is in do kolt le het, 
mert a mi ni mál bér meg ha tá ro zá sa erõ sen be fo lyá sol ja a
költ ség ve té si szer vek bér ki adá sa it, így a költ ség ve tés
meg ha tá ro zá sá nak fon tos ele me; mert a költ ség ve té si tör -
vény ben köz vet ve meg je le nik mind a ki adá si (bér ki fi ze té -
sek), mind a be vé te li ol da lon (a mi ni mál bér hez kap cso ló -
dó já ru lék- és egyéb köz te her fi ze té si kö te le zett ség).

Az OÉTtv. alkot mány elle nessége a több ség sze rint ab -
ban áll, hogy a Kor mány al kot má nyos jog al ko tó ha tás kö -
rét az OÉT egyet ér té si joga alkot mány elle nesen kor lá toz -
za. Ez csak ak kor len ne igaz, ha az OÉT tör vény új jog for -
rást ve zet ne be (pl. az OÉT és a Kor mány együt tes ren de le -
tét). Er rõl azon ban szó sincs: a kor mány ren de le tet a tör -
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vény sze rint egye dül a Kor mány al kot ja – és nincs ok fel té -
te lez ni, hogy a gya kor lat ban ne ez az Al kot mánnyal össz -
hang ban álló ér tel me zés lett vol na el fo ga dott. A tör vény
el le né re az OÉT egyet ér té se nél kül al ko tott kor mány ren -
de let az Al kot mány bí ró ság mai gya kor la ta sze rint [lásd
9/2007. (III. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 177, 187–188.;
7/2004. (III. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 98, 105.; to -
váb bá: 496/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 493,
495–496.] et tõl nem len ne alkot mány elle nes. Ezek sze rint
eb bõl a szem pont ból sem le het szó a Kor mány ren de let al -
ko tó ha tás kö ré nek alkot mány elle nes kor lá to zá sá ról.

Ha az Al kot mány bí ró ság az ún. ne héz-te her gép ko csi
ügy ben ho zott 30/2000. (X. 11.) AB ha tá ro za tá ban fog lal -
ta kat te kint jük ki in du ló pont nak, amely ben az Al kot mány -
bí ró ság ki mond ta, hogy „a jog sza bály ál tal ki fe je zet ten és
konk ré tan meg ne ve zett, egyet ér té si, 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 – 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.), az in dít vány alap ján az
OÉTtv. alkot mány elle nességét ak kor sem le he tett vol na
meg ál la pí ta ni. A fent le ír tak ból kö vet ke zõ en ugyan is az
OÉT-ot eb ben az ér te lem ben köz ha ta lom mal ren del ke zõ
szerv nek kell te kin te ni.

4. A több ség ál tal el fo ga dott dön tés – sze rin tem – nem
tisz táz za kel lõ en a 40/2005. AB ha tá ro zat (a továb biak -
ban: Abh. ABH 2005, 427, 458.) és az Al kot mány bí ró ság
e ha tá ro za tá nak a vi szo nyát. Az Abh.-ban az Al kot mány -
bí ró ság az ér dek egyez te tés tör vényi sza bá lyo zá sá nak hi á -
nya  miatt mu lasz tást ál la pí tott meg. Az itt vizs gált tör -
vények ép pen azért szü let tek, hogy az Or szág gyû lés ele get 
te gyen az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak és meg szün -
tes se a fent hi vat ko zott Abh.-ban meg ál la pí tott mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nes hely ze tet (amit a
T/1306 tör vényjavaslathoz fû zött mi nisz te ri in do ko lás ki -
fe je zet ten em lít).

Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban ki mond ta, hogy „a
mun ka vál la lói és mun ka adói ér dek kép vi se le tek nek a fog -
lal koz ta tás sal, a mun ka nél kü li ek el lá tá sá nak biz to sí tá sá -
val, mun ká hoz ju tá sá nak tá mo ga tá sá val, szo ci á lis biz ton -
sá gá nak elõ se gí té sé vel kap cso la tos ál la mi fel ada tok el lá -
tá sá ba  való be vo ná sa, en nek ér de ké ben az ál lam és ér dek -
szer ve ze tek kép vi se lõ i bõl álló tes tü le tek nek a fel ál lí tá sa és 
a tes tü le tek nek egyes köz ha ta lom gya kor lá sá ra jo go sí tó
ha tás kö rök kel  való fel ru há zá sa ön ma gá ban nem fel tét le -
nül alkot mány elle nes. Az ál la mi fel ada tok el lá tá sá nak fi -
nan szí ro zá sá ra lét re ho zott el kü lö ní tett ál la mi pénz alap
mû köd te té sé hez já ru lé kok fi ze té sé vel hoz zá já ru ló sze mé -
lyek nek az alap pénz esz kö zei fel hasz ná lá sá ba  való be vo -
ná sa tör tén het az ér dek kép vi se le te ik köz ve tí té sé vel, az ál -
lam és az ér dek szer ve ze tek kép vi se lõ i bõl álló tes tü le tek
fel ál lí tá sá val, de más mó don, pl. az alap ön kor mány za ti tí -
pu sú igaz ga tá sá nak meg te rem té sé vel is. A köz ha ta -
lom-gya kor lást je len tõ ál la mi fel ada tok tár sa dal mi, ér -
dek-kép vi se le ti szer ve ze tek nek  való át adá sa azon ban csak

az Al kot mány ren del ke zé se i nek meg fe le lõ, azok kal össz -
hang ban álló ke re tek kö zött tör tén het” (ABH 2005, 427,
451.). Az OÉTtv., úgy gon do lom, meg fe lel az Abh.-ban
fog lalt kö ve tel mé nyek nek és az Al kot mány nak is, ezért az
in dít ványt – a ha tá ro zat ban el fo ga dott in dít vány ér tel me -
zés alap ján – el kel lett vol na uta sí ta ni.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

I.

Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat tal, mert – ál lás -
pon tom sze rint – az Al kot mány bí ró ság nem adott vá laszt a
köz tár sa sá gi el nök in dít vá nyá ra. Né ze tem sze rint a köz tár -
sa sá gi el nök az ál ta la tá ma dott tör vényeknek cél zot tan
azo kat a ren del ke zé se it vi tat ta, ame lyek ben – sze rin te –
olyan ér dek egyez te tés re lét re ho zott szerv (OÉT) ka pott
köz ha tal mi jo go sít vá nyo kat, amely a konk rét ha tás -
kör-gya kor lás te kin te té ben nem ren del ke zik de mok ra ti kus 
le gi ti má ci ó val. In dít vá nyá nak fó ku szá ban te hát – meg íté -
lé sem sze rint – nem az egyet ér té si jo gok, ha nem az OÉT
össze té te lé nek al kot má nyos sá gi szem pont ból tör té nõ
meg íté lé se állt. Mind eze ket an nak el le né re is ál lí tom, hogy 
a köz tár sa sá gi el nö ki in dít vá nyok ban  valóban fel sej lik az
egyet ér té si jo gok gya kor lá sá ban meg nyil vá nu ló köz ha tal -
mi jo go sít vány figye lembevételének a szük sé ges sé ge is.
Így: „Az Mt. idé zett 17.  § (1) be kez dé se pe dig egyet ér té si
jo got ad az OÉT szá má ra a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér
meg ha tá ro zá sá val kap cso lat ban...Ha ilyen faj ta jog al ko tá si 
ha tás kör az Al kot mány ban ne ve sí tett szer ve ken kí vül
más nak egy ál ta lán ad ha tó is al kot má nyo san, a de mok ra ti -
kus le gi ti má ció kö ve tel mé nyé nek eb ben az eset ben is tel -
je sül nie kell.”; „Hang sú lyoz ni kell ugyan ak kor, hogy az
alkot mány elle nesség az OÉT ál tal gya ko rolt köz ha tal mi
jo go sít vá nyok okán áll fenn. Ön ma gá ban azon ban az OÉT
ilyen össze té tel lel  való lét re ho zá sa nem ag gá lyos, ha fel -
ada tai a ha gyo má nyos, köz ha ta lom-gya kor lást ma gá ban
nem fog la ló ér dek egyez te tés re ter jed nek csak ki”.

II.

1. Az elsõ kér dés te hát az, mint hogy az Al kot mány bí -
ró ság az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 20.  §-a alap ján köt ve van az
in dít vány hoz, meg ál la pít ha tó-e olyan „szo ros össze füg -
gés”, amely meg nyit hat ná az utat az egyet ér té si jog kü lön
– a több sé gi ha tá ro zat ban kö ve tett ki zá ró la gos – vizs gá la ta 
elõtt. Elõ ször te hát ez a kér dés vár meg vá la szo lás ra, s
amennyi ben a vá lasz igen lõ, csak ab ban az eset ben le het
el vé gez ni az egyet ér té si jog al kot má nyos sá gi vizs gá la tát.
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2. Ma gam so ha sem ide gen ked tem az in dít vány hoz kö -
tött ség ki ter jesz tõ ér tel me zé sé tõl, né ze tem sze rint et tõl az
utób bi 8–10 év ben maga a tes tü let lé pett vissza. Ál lás pon -
tom ete kin tet ben vál to zat lan, an nak lé nye gét a 2/2001.
(I. 17.) AB ha tá ro zat hoz csa tolt kü lön vé le mény ben meg is
fo gal maz tam. Esze rint:

„ca) Az in dít vány hoz kö tött ség ki ter jesz tõ ér tel me zé se
kez det tõl fog va jel lem zi az Al kot mány bí ró ság gya kor la -
tát. En nek leg gya ko ribb ese tei pe dig azt mu tat ják, ami kor
„szo ros tar tal mi és lo gi kai össze füg gés” okán az Al kot -
mány bí ró ság olyan jog sza bá lyok al kot má nyos sá gát is el -
bí rál ta, ame lye ket az in dít vá nyok nem is tá mad tak.
[3/1992. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 329, 330.;
29/1993. (V. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 227, 229.;
34/1992. (VI. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 192, 193.;
34/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 175, 180.;
4/1998. (III. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 72.; 16/1998.
(V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 153.] Ezen be lül  valóban
szí nes kép pel ta lál ko zik a vizs gá ló dó: elõ for dult pl. az,
hogy az Al kot mány bí ró ság szo ros tar tal mi össze füg gés
okán ön ma gá ban nem alkot mány elle nes tör vényi ren del -
ke zést is meg sem mi sí tett. (797/B/1995. AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 812, 813.) Volt pél da arra is, hogy az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt el uta sí tot ta, vi szont más, az in -
dít vány ban nem is tá ma dott jog sza bá lyi ren del ke zést mi -
nõ sí tett alkot mány elle nesnek és sem mi sí tett meg.
[14/1990. (VI. 27.) AB ha tá ro zat; 29/1995. (V. 25.) AB
ha tá ro zat.] Elõ for dult to váb bá, hogy az al kot má nyos sá gi
vizs gá lat – szo ros össze füg gés okán – az in dít vá nyo zó ál -
tal ki fo gás olt ren del ke zés mel lett az an nak vég re haj tá sát
szol gá ló más ren del ke zés re is ki ter jedt. [31/1995. (V. 25.)
AB ha tá ro zat, ABH 1995, 159.]” (ABH 2001, 60, 62.)

Ál lás pon tom sze rint az adott al kot mány jo gi prob lé ma
tel jes fel tá rá sá ra tö rek vés, s az Al kot mány bí ró ság ilyen
sze rep vál la lá sa (azaz az in dít vány ci tált ha tá rok kö zöt ti ki -
ter jesz tõ ér tel me zé se) össz hang ban áll a tes tü let nek a ma -
gyar al kot mány vé de lem ben ka pott és be töl tött köz jo gi
funk ci ó já val. Az „al kot mány vé de lem leg fõbb szer ve ként” 
(Abtv. pre am bu lu ma) ob jek tív al kot mány vé del met lát el, s 
ilyen ként il le ti meg az in dít vá nyok ki ter jesz tõ ér tel me zé -
sé nek a le he tõ sé ge. E te kin tet ben pe dig – az Abtv.-ben írt
ki fe je zett til tó sza bály hí ján – arra is mód ja van, hogy – ép -
pen a tel jes ér té kû al kot mány vé de lem je gyé ben és ér de ké -
ben akár az Abtv. egyes, szá má ra biz to sí tott ha tás kö rök
kö zött is – figye lembe véve ter mé sze te sen az ezek re vo -
nat ko zó Abtv. elõ írásokat – szo ros össze füg gés re hi vat ko -
zás sal „át jár has son”. Ezt tet te a tes tü let a 48/1993. (VII. 2.) 
AB ha tá ro za tá ban is, amely ben a köz tár sa sá gi el nök elõ ze -
tes nor ma kont roll ra irá nyu ló in dít vá nyá nak el bí rá lá sa
mel lett – szo ros össze füg gés re hi vat ko zás sal – még mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet is meg -
ál la pí tott, hi va tal ból. [A saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör -
vény 14.  § (2) be kez dé se te kin te té ben. Lásd: ABH 1993,
314, 319.] Sõt: ugyan eb ben a ha tá ro zat ban az el fo ga dott,
de még ki nem hir de tett tör vény 24.  §-ának mi kén ti al kal -
ma zá sá hoz al kot má nyos sá gi kö ve tel ményt is meg fo gal -

ma zott (ABH 1993, 314, 318.). Ilyen al kot má nyos sá gi kö -
ve tel mény buk kan fel még több elõ ze tes nor ma kont roll ra
irá nyu ló el já rás ban. [53/1993. (X. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 
1993, 323, 339.; 22/1996. (VI. 25.) AB ha tá ro zat, ABH
1996, 89.] Meg jegy zem azon ban: ma gam e te kin tet ben in -
kább a 64/1997. (XII. 17.) AB ha tá ro zat ban ki fej tett ál lás -
pon tot osz tom, amely sze rint az Al kot mány bí ró ság: „(...)
tör vényjavaslat alkot mány elle nességének elõ ze tes vizs gá -
la tá ra irá nyu ló ha tás kö ré ben fo gal mi lag ki zárt a nor ma al -
kal ma zá sá nál az al kot má nyos tar ta lom meg ha tá ro zá sa.”
(ABH 1997, 387.)

Az Al kot mány bí ró ság te hát (fõ kép pen 2000-ig) nem
ke zel te me re ven az Abtv.-ben ka pott ha tás kö re it, azok kö -
zött – az Abtv. egyes ha tás kö rö ket érin tõ sza bá lyo zá sát
ala pul véve – szo ros össze füg gés re hi vat ko zás sal, al kal -
ma sint sza ba don „át járt”. Nem ide gen ke dett azon ban az
elõ ze tes és utó la gos nor ma kont roll ra irá nyu ló in dít vá nyok 
egye sí té sé tõl sem. [66/1997. (XII. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 
1997, 398.]

Nem ér tel mez te me re ven a ha tás kö re it más ese tek ben
sem az Al kot mány bí ró ság. „Olyan jog sza bály, tör -
vényjavaslat vagy ki nem hir de tett tör vény al kot má nyos -
sá gi vizs gá la ta so rán azon ban, amely nem zet kö zi jogi kö -
te le zett sé get  valósít meg, s még in kább, ha a vizs gá lat –
mint a je len eset ben is – ki fe je zet ten arra irá nyul, hogy a
bel sõ jog a nem zet kö zi jog gal az Al kot mány 7.  § (1) be -
kez dé se sze rint össz hang ban van-e, szük ség sze rû en be
kell von ni a vizs gá lat ba azt is, hogy a kér dé ses bel sõ nor -
ma a vál lalt nem zet kö zi jogi kö te le zett ség be üt kö zik-e, il -
let ve, hogy a nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás össz hang -
ban van-e az Al kot mánnyal. (...) E te kin tet ben kö zöm bös,
hogy a jog sza bály elõ ze tes vagy utó la gos al kot má nyos sá gi 
kont roll já ról van-e szó, egyik sem vé gez he tõ el a bel sõ
jog sza bály, a nem zet kö zi szer zõ dés és az Al kot mány har -
mó ni á já nak vizs gá la ta nél kül. A ha tás kö ri kor lá tok ból leg -
fel jebb az kö vet ke zik, hogy az elõ ze tes vizs gá lat ra irá nyu -
ló el já rás ban a ren del ke zõ rész nem tar tal maz meg ál la pí -
tást a ki nem hir de tett tör vény és a nem zet kö zi szer zõ dés
vi szo nyá ról.” [53/1993. (X. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 
323, 326–327.]

3. Mi a hely zet a mos ta ni eset ben? Sze rin tem az, hogy a 
köz tár sa sá gi el nök nek vál to zat la nul nincs ag gá lya az
egyet ér té si jog köz ha tal mi jel le gét il le tõ en. Az egyet ér té si
jo got a „gya nút éb resz tõ” in dít vá nyi ele mek kap csán is
szo ro san a de mok ra ti kus le gi ti má ci ó hoz kö töt ten kéri
vizs gál ni: nem ma gát az egyet ér té si jo got, ha nem az – ál lí -
tá sa sze rint – de mok ra ti kus le gi ti má ci ó val nem ren del ke zõ 
OÉT egyet ér té si jo gát kéri az ál ta la meg je lölt ese tek ben
meg sem mi sí te ni. E két elem szo ro san össze kap cso ló dik az 
in dít vány ban, úgy azon ban, hogy nyilván való: az in dít vá -
nyo zó köz tár sa sá gi el nök ki zá ró lag csak a köz ha tal mat
gya kor ló OÉT de mok ra ti kus le gi ti mált sá gá nak hi á nyát ál -
lít ja. Nem vá laszt ja el et tõl az egyet ér té si jo got olyan ként,
amely nek el kü lö ní tett (vagy ahogy a több sé gi ha tá ro zat te -
szi: ki zá ró la gos) al kot má nyos sá gi vizs gá la tát lát ná szük -
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sé ges nek. Nem ke rül het szó ba ezért az in dít vány „szo ros
össze füg gés” okán tör té nõ ki ter jesz té se sem, mi vel össze -
kap csolt ka te gó ri ák ról van szó, nincs mit – mi vel „szo ros
össze füg gés okán” össze kap csol ni. Ki csit más kép pen fo -
gal maz va: a köz tár sa sá gi el nök in dít vá nya nem azt tart ja
alkot mány elle nesnek, hogy az OÉTtv., il let ve az Ászptv.
köz ha ta lom gya kor lá sá ra jo go sít ja fel az OÉT-et, ha nem
azt, hogy az OÉT a köz ha ta lom gya kor lá sá hoz nem ren del -
ke zik de mok ra ti kus le gi ti má ci ó val. Evi den ci á nak te kin ti
te hát, hogy az OÉT köz ha tal mat gya ko rol, de eh hez olyan
tör vényi sza bá lyo zást kí ván na meg, amely biz to sít ja, hogy 
az OÉT ol da lai az ál ta luk kép vi sel tek több mint a fe lé tõl
nyer jék el a le gi ti má ci ó ju kat.

A fen ti meg ál la pí tás hoz két meg jegy zést még hoz zá fû zök:

a) A köz tár sa sá gi el nök soha nem von ta két ség be az
egyet ér té si jog köz ha tal mi jel le gét, e jel lem zõ je ál tal – kü lön
csak erre fi gye lem mel – soha nem igé nyel te an nak meg sem -
mi sí té sét sem. Ép pen el len ke zõ leg: min dig is fak tum ként ke -
zel te az egyet ér té si jo gok meg lé tét, s rá juk ve tít ve fej tet te ki
kon zek ven sen al kot má nyos sá gi ag gá lya it az azo kat gya kor -
ló, sze rin te de mok ra ti kus le gi ti má ci ó val nem ren del ke zõ ér -
dek-kép vi se le ti szer vek kel kap cso lat ban.

Né hány idé zet eh hez: „Az el dön ten dõ kér dés azon ban
csa kis a ka ma rai jo gok ter je del mé nek al kot má nyos mér ve, 
nem pe dig ön ma gá ban az ilyen jo gok és köz fel ada tok lé té -
nek al kot má nyos sá ga. E jog gal és fel ada tok kal ugyan is
nem csak ag gály ta la nul ren del kez het a szak mai ka ma ra,
ha nem meg lé tük ép pen a szak mai ka ma rák jel lem zõ vo ná -
sa”. [39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 263,
270.] „A MOK ál tal az Okt. 2.  §. i) pont ja alap ján gya ko -
rolt jog köz ha tal mi ak tus (...) Az egyet ér té si jog foly tán a
MOK meg vé tóz hat ja a mi nisz te ri en ge délyt mind a kül föl -
di ho no sí tott dip lo ma nél kü li te vé keny sé gé hez, mind az
Or vo sok Or szá gos Nyil ván tar tá sá ba  való fel vé te lé hez ...
Ez a ka ma rai ak tus is köz ha tal mi ... A MOK egyet ér té si
joga ke re té ben gya ko rolt el uta sí tó dön tés el len nincs ön ál -
ló jog or vos lat, vi szont ha a mi nisz ter az en ge dély irán ti ké -
rel met el uta sít ja, szin tén meg nyí lik a köz igaz ga tá si per le -
he tõ sé ge ... Az al kot má nyos sá gi prob lé ma az, hogy nincs
olyan jog sza bá lyi ren del ke zés, amely bár mi lyen szem pon -
tot tar tal maz na ar ról, hogy a hi va tás gya kor lás ma gyar or -
szá gi fel té te le i nek min den ben meg fe le lõ kül föl di or vo sok
ké rel mét mi nek alap ján fo gad ja el, vagy uta sít ja el a
MOK.” (ABH 1997, 263, 279.)

A köz tár sa sá gi el nök az egyik, ép pen a még ál ta la jegy -
zett 16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat ban sem az egyet ér té si
jo gok köz ha tal mi jel le gé nek alkot mány elle nességét vi tat -
ta, ha nem (ott is) az ilyen jo go sít vá nyo kat gya kor ló szer -
ve zet de mok ra ti kus le gi ti mált sá gá nak kér dé sét ál lí tot ta
vizs gá ló dá sa i nak fó ku szá ba. (ABH 1998, 145.) Nyilván -
valónak tar tom ezért, hogy amennyi ben a ko ráb bi hang sú -
lyo zott ál lás pont ja meg vál to zott vol na, úgy en nek nem
sej te té sek kel adott vol na han got. Kez de tek tõl fog va a de -
mok ra ti kus le gi ti má ció hi á nyá ról po le mi zált, s ezt te szi
vál to zat la nul a mos ta ni in dít vá nyá ban is. Azaz: õt az
egyet ér té si jog ki zá ró lag ab ból a szem pont ból ér dek li,

hogy azt a sze rin te de mok ra ti ku san nem le gi ti mált OÉT
gya ko rol ja.

b) Az elõb bi ek bõl kö vet ke zõ en újra ki eme lem: a köz -
tár sa sá gi el nö ki in dít vány nem ál ta lá ban a köz ha tal mi jel -
le gû egyet ér té si jog, ha nem a sze rin te de mok ra ti kus le gi ti -
má ci ó val nem ren del ke zõ OÉT ál tal gya ko rol ha tó egyet ér -
té si jog gal kap cso lat ban fo gal maz za meg az al kot má nyos -
sá gi ki fo gá sa it. Ez azon ban in dít vá nya i nak csak az egyik
ré sze: az ál ta la ugyan csak tá ma dott OÉTtv. 5.  §-ában és
6.  § (1) be kez dé sé ben ki zá ró lag az OÉT össze té te lét ki fo -
gá sol ja (a le gi ti mált ság hi á nyát ál lít va). Még ha át for du -
lunk is te hát az egyet ér té si jog vizs gá la tá ra, e két tör vényi
ren del ke zés vizs gá la tát – a de mok ra ti kus le gi ti mált ság ra
fi gye lem mel – ak kor is el kel lett vol na vé gez nünk. Azaz:
az egyet ér té si jog ra át he lye zõ dõ vizs gá lat (s an nak ered -
mé nye ként az alkot mány elle nesség ki mon dá sa mel lett) az
Al kot mány bí ró ság nak meg kel lett vol na vizs gál nia az
OÉTtv. 5.  §-ának és 6.  § (1) be kez dé sé nek al kot má nyos sá -
gát is.

4. Össze gez ve:
a) Az in dít vány csak (és ki zá ró lag) a de mok ra ti kus le -

gi ti má ció te kin te té ben lett vol na vizs gál ha tó. Et tõl el sza -
kí tot tan a köz tár sa sá gi el nök nem kér te az egyet ér té si jog
kü lön al kot má nyos sá gi vizs gá la tát, az zal – mint köz ha tal -
mi te vé keny ség gel – el kü lö ní tet ten ed dig sem vol tak al -
kot má nyos sá gi ag gá lyai. (Ez tû nik ki az ál ta la sze mé lye -
sen ko ráb ban is jegy zett, s fen tebb ci tált AB ha tá ro za tok -
ból is.)

b) A je len ügy ben az egyet ér té si jog nem sza kad el a
de mok ra ti kus le gi ti má ció ál lí tott hi á nyá tól. Eb bõl kö vet -
ke zõ en az egyet ér té si jog ra néz ve – né ze tem sze rint – az
Al kot mány bí ró ság ha tá ro zott in dít vány hi á nyá ban – hi va -
tal ból – ál la pí tot ta meg a ha tás kö rét.

c) A köz tár sa sá gi el nök az õt el sõ sor ban ér dek lõ kér -
dés re (,,de mok ra ti ku san” le gi ti mált szer ve zet-e az OÉT)
gya kor la ti lag nem ka pott vá laszt, hi szen egye dül és ki zá -
ró lag az egyet ér té si jog vizs gá la tá ra kor lá to zó dott az Al -
kot mány bí ró ság több sé gi ha tá ro za ta.

5. A fen ti ek hang sú lyo zá sa nem je len ti azt, hogy ma -
gam nem lá tok gon dot az egyet ér té si jo gok kal kor lá to zott
jog al ko tás ban. El len ke zõ leg: én is ha tá ro zot tan ál lí tom,
hogy az egyet ér té si jo gok al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra
(kü lön ki e mel ten a jog al ko tá si el já rás ban gya ko rol ha tó
egyet ér té si jog elem zé sé re) fel tét le nül szük ség len ne.
 Álláspontom sze rint azon ban a most el bí rált köz tár sa sá gi
el nö ki in dít vá nyok nem ezt kér ték a tes tü let tõl.

Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom:

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró
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VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi elnök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köz tár sa sá gi el nök
206/2008. (X. 14.) KE

ha tá ro za ta

nyug ál lo má nyú bün te tés-vég re haj tá si
dan dár tá bor no ki ki ne ve zés rõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
fog lalt jog kö röm ben, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter elõ ter jesz té sé re dr. Ma dej Fe renc nyug ál lo má nyú bün -
te tés-vég re haj tá si ez re dest 2008. szep tem ber 8-ai ha tállyal 
nyug ál lo má nyú bün te tés-vég re haj tá si dan dár tá bor nok ká
ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. szep tem ber 2.

Só lyom Lász ló s. k.,
 köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. szep tem ber 18.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-6/03958/2008.

A köz tár sa sá gi el nök
207/2008. (X. 14.) KE

ha tá ro za ta

ki tün te tés ado má nyo zá sá ról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi

XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

a ma gyar–jor dán kap cso la tok el mé lyí té se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Zaid Naf fa-nak, a Jor dán Ha se mi ta Ki rály ság Kon zu li
Kép vi se le te ve ze tõ jé nek a 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZ TI KE RESZT JE

pol gá ri ta go za ta

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
 köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/04406/2008.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány
1065/2008. (X. 14.) Korm.

ha tá ro za ta

a Fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek
jo ga i ról szó ló egyez mény vég re haj tá sát el len õr zõ

szerv fel ké ré sé rõl
  

1. A Kor mány fel ké ri az Or szá gos Fo gya té kos ügyi
 Tanácsot, hogy a Fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek jo ga i ról 
szó ló egyez mény és az ah hoz kap cso ló dó Fa kul ta tív Jegy -
zõ könyv ki hir de té sé rõl szó ló 2007. évi XCII. tör vény 2. §
(2) be kez dé sé ben fog lalt 33. cikk 2. pont ja alap ján se gít se,
véd je és el len õriz ze az egyez mény ben fog lalt jo gok biz to -
sí tá sát, to váb bá az egyez mény sze rin ti kö te le zett sé gek
vég re haj tá sát. 

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

   Gyur csány Fe renc s. k., 
       mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
1/2008. (X. 14.) MeHVM

határozata

az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökének
és titkárának, valamint a Közigazgatási

Továbbképzési Kollégium elnökének és titkárának
kinevezésérõl

A köz igaz ga tá si és az ügy ke ze lõi alap vizs gá ról  szóló
51/1993. (III. 31.) Korm. ren de let 3.  § (3) és (5) be kez dé -
sé ben, va la mint a köz tiszt vi se lõk to vább kép zé sé rõl és a

köz igaz ga tá si ve ze tõ kép zés rõl  szóló 199/1998. (XII. 4.)
Korm. ren de let 11.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha -
tás kö röm ben el jár va,

2008. ok tó ber 15-ei ha tállyal, öt éves idõ tar tam ra

ki ne ve zem

dr. Tor dai Csa bát az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi -
zott ság el nö ké vé,

dr. Tep lán Ist vánt a Köz igaz ga tá si To vább kép zé si Kol -
lé gi um el nö ké vé, va la mint

dr. Ha za fi Zol tánt az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi -
zott ság és a Köz igaz ga tá si To vább kép zé si Kol lé gi um tit -
ká rá vá.

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